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 خي عضو هيئة التدريسأ
 

والتطبيعيننة انضننأ أ   اإلنةنن نيةنحننأ أةننرم ة أفننة أ ريعينن  ل ف ننو   رناـــــــــــيس    

نو ننف  ننني تنن لي  كننن  ال نننفوب     ننني أأوك نننن  أأنن   ...ل هيئننة التدريةنننية ب لة أفننة

 . وأأ نةالأن ط ب  بك  يةر الفأ   بتأديةوالفراقي  حتى تعو  

ـــه      الأ عنن م ع ننى  ةبنن   والأةنناولي  او ب لالتفرينن   وضننل لضننر النندلي   ذاــــــــــ

لضننر  تحعيننف الرةنن لة والرايننة الفأنن  الأتوقننل أننن  وكنن ل   ،عضننو هيئننة التنندريس

       .الة أفة أة ه أأ التي ق أ  واألهدا  

 نتمنى لكم كل التوفيق                             
 
  

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                     
 
 

 مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس
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 محتويــــات الدليــــــــل

 ةـــــالصفح انــــــــــــــــــــالبي التسلسل

 أ اآلية القرآنية. 1

 ب الترحيب 2

 ج أحتوي   الدلي  3

 ه ك أة رئيس الة أفة. 4

 و الةهة التي ق أ  بإعداد الدلي . 5

 ح لأحة الة أفة عأ األقة   الف أية. 6

 ط راية ورة لة وأهدا  الة أفة. 7

 ي ع أة أ ط ح   وأف هي  8
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 كلمـــــة رئيــــــس الجامعـــــــة

 

عبر العقود الماضية خطت جامعة أفريقيا خطوات واسعة واستحقت مكانتها في الصدارة بين 
 الجامعات الليبية الخاصة.

 
لقد أنجزت الجامعة الكثير ومازالت تنجز فكل دقيقة من وقتها هي نافذة إنتاج إال أن الطريق ما 

 يزال طوياًل.
 

أفريقيا خضعت رؤيتها ورسالتها وأهدافها للمراجعة والتنقيح الدقيق بمشاركة كل من جامعة 
 أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة وأولياء األمور وتم اعتمادها.

 
وقد بدأنا بالفعل بتشكيل لجان إلعادة تحديد األوليات ومراجعة وتعديل مؤشرات األداء، ونواتج 

صات، وحوسبة العمل اإلداري وتوحيد المرجعيات، وتمهيدًا لدخول التعلم المستهدفة في كل التخص
الجامعة حقبة جديدة من التميز، وتحصل على مكانة مرموقة، وسمعة رفيعة تؤهلها الحتالل موقعها 
الذي تستحق بين الجامعات األكثر تميزًا، واألكثر التزامًا بمعايير الجودة، واألكثر إبداعًا في مجاالت 

 ي والتعليم واإلدارة والخدمات.البحث العلم
 

م  2111نشأتها سنة  ديحركان إدارة الجامعة من فانلقد كان التميز والجودة في التعليم هد
وسيبقى كذلك، كما ستركز الجامعة على تطوير قدرات البحث العلمي لمواجهة التحديات المحلية 

 واإلقليمية وتشجيع األبحاث التطبيقية.
 

لتميز والجودة والمكانة المرموقة والعمل الجاد لطواقمها األكاديمية وتسعى الجامعة نحو ا
بداع طلبتها، وانفتاحهم على األفكار الجديدة ستبقى الجامعة مشعل ضياء للمجتمع،  واإلدارية وبتميز وا 

 وفائدة للتغيير ومصنعًا لالبتكار ومختبر للعلوم والثقافة. 
 
ن ومتعاونين انضموا إلى هذه الجامعة، وأقدم لهم بأعضاء هيئة التدريس كقاري أرحبأخيرًا و 

، حتى نكون معًا لتسيير مركب من تمن حقوق وواجبات ومسؤوليا مهذا الدليل لمعرفة مالهم وما عليه
 مراكب التعليم العالي ، وبناء لبنة علمية مستقبلية ألجيال قادمة بعون اهلل.



 و

 

 
 

 الدلــــيل بتحديثالجهــة التــي قامــــت 

 

ل تك ي  ال  در أأ رئيس ة أفة أ ريعي  ل ف و  اإلنة نية والتطبيعية بشأأ إعداد دلي  .... وفقاً 
 أف   ألعض ء هيئة التدريس ب لة أفة .

أدير ادارم الشاوأ الف أية بتك ي  لةنة أبدئية أأ الأخت يأ وأعض ء هيئة التدريس، قــام 
 يث تكون  أأ:لضر  أراةفة وتحديث دلي  أعض ء هيئة التدريس بح

 
 رئيس قسم شؤون أعضاء هيئة التدريس.  د. فتحي خليفة اليعقوبي  -1
 رئيس قسم اإلدارة.  أ. خليفة على خليفة  -2

 منسق الجودة عن قسم اإلدارة.  أ. وحيد سالم برباش  -3

 رئيس قسم القانون.  أ. خطاب خالد خطاب  -4

 

 وقد تكون  لةنة االشرا  والأت بفة أأ:

 مدير إدارة الشؤون العلمية.  د. عبد الحميد علي الزائدي  -1

 رئيس قسم شؤون أعضاء هيئة التدريس.  د. فتحي خليفة اليعقوبي  -2
 رئيس قسم اإلدارة.  أ. خليفة على خليفة  -3

 مدير مكتب الجودة وتقييم األداء.   أ. صالح المبروك خليل  -4

 عضو هيئة التدريس.  أ. نادية محمد مصباح  -5

 منسق الجودة لقسم علوم الحاسوب.  علي النائلي أ. محمد -6

 
لةنة  ب لة أفةدلي  أعض ء هيئة التدريس تحديث مواكبة التطور تم في اطار و 

 -: أكونة أأ األعض ء الأ كوريأ ادن هال ةنة أأ قب  ال، 2115 – 2112
 
 د. عبدالحميد علي المقروس    مدير إدارة الشؤون العلمية  -1

 .مدير مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس          النائليمحمد علي أ.   -2

 .أ. وحيد سالم برباش           منسق الجودة عن قسم اإلدارة  -3

 .رئيس قسم القانون       عبدالفتاح انبيه جمعة. د  -4
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تحديث دلي  أعض ء هيئة التدريس ب لة أفة مواكبة للتطور والتحديث المستمر تم 
 -، أأ قب  ال ةنة الأكونة أأ األعض ء الأ كوريأ ادن ه: 2121 – 2121لةنة 

 
  مدير مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس. أ. محمد علي النائلي           -1

 د. عبدالحميد علي المقروس    مدير إدارة الشؤون العلمية -2

 مدير مكتب ضمان الجودة وتقييم االداء  أ. أكرم الهادي محمد  -3

 أ. يونس هدية البوسيفي       منسق الجودة عن قسم اإلدارة.  -4
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 بالجامعة لمحــة عــن األقســام العلمـــــية
 

 األساسية للسياسة التعليمية االلياتبتنفيذ ومتابعة  شؤون أعضاء هيئة التدريسيقوم مكتب 
والتأكد بان جميع  بالعنصر األهم اال وهو عضو هيئة التدريس األقسام العلمية بدعم، وذلك بالجامعة

  .والتغلب على كل الصعوبات التي تواجههم األقسام العلمية قد حققت كفايتها من المحاضرين المتميزين
ضمان حصول عضو هيئة  شؤون أعضاء هيئة التدريسأضف إلى ذلك فان من واجبات مكتب 

 .أدائه واجباته العلمية واألكاديميةالتدريس على حقوقه والتأكيد على 
 األقسام العلمية والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة:

 هي: وهذه األقسامأقسام علمية  تسعةتضم الجامعة 

  إدارة االعمالقسم  

  قسم المحاسبة 
  قسم القانون 
  اإلنجليزيةقسم اللغة  
  سوب علوم الحاقسم 

 قسم الهندسة المعمارية 

  المدنيةقسم الهندسة 

  التمويل والمصارفقسم 

 قسم هندسة النفط 

 

 وتمنح جامعة أفريقيا الدرجات العلمية اآلتية:

 .إدارة االعمالفي  البكالوريوس(درجة اإلجازة المتخصصة ) .1
 في المحاسبة. البكالوريوس(درجة اإلجازة المتخصصة ) .2
 الحاسوب.علوم في  البكالوريوس(درجة اإلجازة المتخصصة ) .3
 في القانون. الليسانس(اإلجازة المتخصصة )درجة  .4

 في اللغات. الليسانس(درجة اإلجازة المتخصصة ) .5
 في الهندسة المعمارية. البكالوريوس(درجة اإلجازة المتخصصة ) .6
 .المدنيةفي الهندسة  البكالوريوس(درجة اإلجازة المتخصصة ) .7

 .التمويل والمصارففي  البكالوريوس(درجة اإلجازة المتخصصة ) .8

 هندسة النفط.في  البكالوريوس(درجة اإلجازة المتخصصة ) .9



 ط

 

 
 
 

 رؤيـة ورسالــة وأهــــداف الجامعـــــة

 

 
 

 رؤية الجامعة:

 نتبنى التضيير ل تطوير والتحةيأ لتحعيف التأيز.
 

 رسالة الجامعة:

 ي أة ال : ة أفة أ ريعي  ل ف و  اإلنة نية والتطبيعية، ة أفة خ  ة أتخ  ة، تةفى لتحعيف التأيز  
  التف ي  والتف  ، والبحث الف أي، وخدأة الأةتأل والبيئة، أأ خال  البراأج التف يأية التي تعدأه .

 
 :أهداف الجامعة

إعداد الكوادر الأتخ  ة والأاه ة لةوف الفأ ، والنهو  بأاةة   الأةتأل والأح  ظة ع ى  -
 البيئة.

احتي ة   ةوف الفأ ، وتطوير البراأج التف يأية الةفي الةتحداث تخ     ع أية ةديدم و ف  -
 الع ئأة.

 تطوير وتحةيأ أةتوى اآلداء األك ديأي، واإلداري ب لة أفة. -
 إثراء حركة البحث الف أي ب لأش ركة  ي الأح    الف أية والأة هأة  ي ح  أش ك  الأةتأل.  -
 تطوير خطط وبراأج خدأة الأةتأل والبيئة لكةب االطرا  الأةتفيدم. -
التوا  ، وععد الشراك   واالتف قي   أل الة أف   الأن ظرم، والأراكز البحثية، لالةتف دم أنه ،  -

   وتب د  الخبرا  أفه .
 
 :الجامعة قيم

الفأ  بروح  -الأرونة  –التحفيز  –التأيز   -الشف  ية  –الأ داقية  –اإلخالص  –األأ نة       
 الفريف.

 

 

 

 

 



 ي

 

 

 عامة مصطلحات ومفاهيم

 المؤسسة التعليمية: 

 كل مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تقدم برامج دراسية منتظمة )جامعية، عليا(.

 الجامعة: 

مؤسسة علمية تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والبيئة، تتمتع بشخصية 

أو  اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتمنح شهادات اإلجازة المتخصصة )البكالوريس،

الليسانس(، واإلجازة العالية )الماجستير(، واإلجازة الدقيقة )الدكتوراه(، من خالل الكليات 

 واألقسام المختلفة بها.

 القسم: 

وحدة علمية أساسية من وحدات الكلية في البناء الجامعي والتعليم العالي، متخصصة في حقل 

 رامج التعليمية والبحثية.من حقول المعرفة، تتولى مهمة إعداد وتنظيم وتنفيذ الب

 :)البرنامج التعليمي( الشعبة

وحدة علمية من وحدات القسم المتخصصة تتولى مهمة إعداد وتنظيم البرامج التعليمية 

 والبحثية.

 عضو هيئة التدريس القار: 

 الذي يخصص ُجلَّ وقته للعمل في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.

 عضو هيئة التدريس غير القار: 

 الذي يخصص جزءاً من وقته للعمل في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.

 المعيدون والفنيون.الكوادر المساندة: 
 طالب مؤسسة التعليم العالي: 

الُمسّجل لنيل درجة علمية وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في مؤسسة من مؤسسات التعليم 

 العالي.

 إدارة البرنامج: 

)الكلية أو القسم أو الشعبة( عن تنفيذ البرنامج الدراسي المنتظم الذي يؤدي الجهة المسؤولة 

 إلى مخرجات تعليمية )جامعية أو دراسات عليا(.

 المرشد األكاديمي:

األستاذ المكلف باإلشراف على متابعة إنجاز الطالب في البرنامج العلمي الذي يدرسونه، 

 ومقدار تقدمهم فيه.

 األستاذ المشرف: 

 ف باإلشراف على رسالة أو أطروحة.المكل

 الممتحن: 

األستاذ المكلف ضمن لجنة القيام بامتحان طالب جامعي، أو مناقشة رسالة أو أطروحة طالب 

 دراسات عليا.

 الساعة المعتمدة: 

انتظام الطالب في الدراسة لمدة ساعة تدريسية أسبوعياً طيلة السنة الدراسية، أو على مدى 

( ساعة زمنية فصلية في 11أسبوعاً( أي دوام الطالب لمدة ) 18-12فصل دراسي كامل )



 ك

 

مادة معينة، مع مراعاة أن الساعة المعتمدة في المقررات المعملية ساعة زمنية ونصف، 

والنجاح يكون فيها حسب المعايير التي تطبقها مؤسسة التعليم العالي، وفي حال التعليم القائم 

راسية تحسب بناًء على الساعات التي يحتاجها الطالب على حل المعضالت فإن الساعة الد

 الستيعاب المنهج في مختلف األنشطة التعليمية.

 التخصص األكاديمي: 

 برنامج أو مجموعة برامج أكاديمية

 البرنامج األكاديمي:

مجموعة من األنشطة العلمية النظرية والعملية، تدرس للحصول على درجة علمية 

 تخصصية.

 دة: والج

 الدقة واإلتقان عبر االلتزام بتطبيق المعايير القياسية في األداء. تعني

 ضمان الجودة: 

التأكد من تطبيق اآلليات واإلجراءات في الوقت الصحيح والمناسب، للتحقق من بلوغ الجودة 

 المستهدفة بغض النظر عن كيفية تحديد معايير هذه النوعية.

 التقييم

 األنشطة بهدف التحسين المستمر لألداء المستقبلي.عملية قياس الجودة األداء في كل 

 التقويم: 

مجموعة من اإلجراءات واألساليب تتخذ بناًء على نتائج التقييم، تكفل ضمان تنفيذ المعايير 

 المتعارف عليها لبلوغ مستويات الجودة المستهدفة في المؤسسات التعليمية.

 النتائج التعليمية المستهدفة: 

رف والفهم والمهارات تستهدفها المؤسسة التعليمية من وراء برامجها مجموعة من المعا

 المرتبطة برسالتها وأهدافها.

 المقرر الدراسي: 

محتوى علمي يصاغ على صورة مجموعة من المفردات المحددة تدرس طيلة الفصل 

 الدراسي، أو الوحدة التعليمية أو السنة الدراسية.

 المنهج: 

والوجداني المطلوب لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة  المكون المعرفي والمهاري

 )مفردات المقرر(.

 عمليتا التعليم والتعلم: 

مجموعتان من األساليب التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس والطلبة لتحقيق النتائج 

 التعليمية المستهدفة للمقرر.

 المعيار: 

مان جودته وزيادة فعاليته وقدرته على المواصفات الالزمة للتعليم الذي يمكن قبوله لض

المنافسة، ومقياس مرجعي يمكن االسترشاد به عند تقييم األداء الجامعي وذلك من خالل 

 مقارنته مع المستويات القياسية المنشودة.

 أطراف العملية التعليمية: 



 ل

 

ملية بالع والموظفون، وكل من له صلةأعضاء هيئة التدريس، والكوادر المساندة والطلبة 

 التعليمية.

 المستفيدون: 

مجموعة لديها اهتمام باألنشطة التعليمية التي تقدمها المؤسسة من حيث فعالية النظم 

والعمليات الموضوعة لضمان جودة المخرجات التعليمية، ويرتبط تحديد مجموعة 

تفيدين: المستفيدين برسالة وأهداف المؤسسة والبرامج واألنشطة التي تقدمها، ومن أمثلة المس

 الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء األمور ومؤسسات المجتمع المحلي ....الخ.

 المدخالت: 

الحجم الكلي للموارد المخصصة لغرض معين، والتي تستعمل من أجل تشغيل نظام ما، 

 وتشمل: الموارد البشرية والمادية والمالية والتقنية والمعلومات والوقت.

 العمليات: 

 األنشطة واالتصاالت المترابطة مصممة لتحقيق هدف محدد.سلسلة من 

 المخرجات: 

اإلنجازات والنتائج النهائية التي يحققها النظام التعليمي، وتتحدد مخرجاته وفقاً لرسالته 

 وأهدافه.

  :اآلليات

 .مؤشر لتحقيق تنفيذها يتم إجراءات مجموعة أو اءرإج
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 المقدمة 

دائماً يناط بأعضاء هيئة التدريس والكوادرالمساندة دور رئيس في تقديم الخدمات التعليمية المرجووة مو        

      المؤسسة بشكل مميز يرقى لمستوى رسالة وأهداف المؤسسة وتطلعات المجتمع م  هذه الخدمات.

فوي اسسوتقامة والتجورد  القودوةواعي القويم وهو ر يعتبر عضو هيئة التدريس رسول اإلبالغ األمي  للمعارف،

مطالبوا باإللموا   التعليميوةإن التوسع المعرفي جعول اواحا الرسوالة  واجبات. عليه م فيما له م  حقوق وما 

لديه م  معلومات، كي يستطيع توايل األفكار بطريقة مقنعة لهوا تأييرهوا علوى بوبا   فيماواسطالع الواسع 

لبناء المجتمع والخوو  فوي مجواست  الذي توفرت له سبل وأساليا م  المعلوماتالجيل الصاعد، هذا الجيل 

 .البحث العلمي المتنوع

 التدريس عضو هيئة  وواجبات حقوق    

في اطار اهتما  الجامعة بضمان حق العنصر الرئيسي فوي العمليوة التعليميوة قاموخ بتخصويب مكتوا بوؤون 

 كوول عضووو هيئووة توودريس ليضووم  حقوقووه والتاكيوود علووى ادائووهوتنظوويم معووامالت اعضوواء هيئووة التوودريس لوودعم 

عضوو  علوى حيواة عائلوة انعكاسواتفالعنصر المادي الذي يتطلا توفيره مو  قبول إدارة الجامعوة لوه ، لواجباته

 حقوقه التي تراعيها الجامعة استي: ، وم اإلبداعيةية وملهيئة التدريس و بالتالي على كفاءاته الع

  تحقاقها حسا اسجراءات المتبعة بالجامعة.ارف مكافاته فور اس  

  .له الحق في تقديم مقترح بتعديل مفردات المقرر الدراسي حسا اسجراءات المتبعة 

  .تتبع الجامعة الية لقياس رضاه ع  الجامعة وكل ما يمخ لعمله بصلة واجراء التحسينات الالزمة 

  ة تعرضه سي اذى داخل الجامعة.تتعهد الجامعة برفع الظلم ع  عضو هيئة التدريس نتيج 

   35له الحق بالمشاركة في نشر مشاركة علمية بمجلة الجامعة بتخفيض .% 

  .م  حقه تلقي ورش عمل ودورات تدريبية للرفع م  كفاءته حسا اسجراء المتبع 

  .م  حقوقه طلا مكافاة ع  اي خدمة يقدمها ومكفول له حق الرفض دون عقوبة 

  حال مشاركته في عمل علمي باسم  عضو هيئة التدريس% م  مصاريف  60ة تتكفل الجامعة بنسب

 الجامعة محليا او خارجيا.

فهو القدوة لم  يتلقون منه المعرفة، ألنه أكبرهم سناً ، جبات عضو هيئة التدريس فهي كثيرةوأما وا -

رس البذور الجيدة في وعلماً، وهو الراعي لعقولهم والمنمي لمواهبهم، والذي يصقل نفوسهم وهو الذي يغ

 .العلم واألخالق الحميدةأفكار الشبا  الباحث ع  

كما يتولى عضو هيئة التدريس القيا  باألعمال التي تنسجم مع مهمة ومهنة التدريس، والمها  األخرى التي 

 -: يما يليكلف بها م  قبل الجامعة، وتكون مكملة لمهامه التدريسية ومنها 

ودقة وفقاً لما تقرره الجامعة والقسم العلموي، واسلتوزا  بالحضوور فوي المواعيود  أن يؤدي عمله بكل أمانة .1

 المحددة في جدول المحاضرات.
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أن س يستغل مركزه الوظيفي في مصالحه الخااة، وأن يبتعد بسولوكه عو  موواط  الشوبهات والزلول، أو  .2

 الظهور بمظهر س يليق بشرف المهنة.

ل الجامعوة والقسوم المخوتب فوي حودود القواعود والونظم المعموول بهوا مو  قبو يؤدي المهوا  المنوطوة بوهأن  .3

 ضم  لوائح الجامعة.

أن يحافظ على برف المهنة وأن س يتصرف تصرفات أو يسلك سولوكا  يسو   للودي  اإلسوالمي، أو يضور  .4

 .بالمجتمع

ح وأن المحافظووة علووى المعوودات واألجهووزة التووي تسوولم إليووه بحكووم مهنتووه، والتووي تسووتخد  كوسووائل إيضووا .5

 يستخدمها في الغر  الذي أعدت م  أجله.

وحول المشواكل العلميوة بوالمقررات التوي يقوو  أ، كمربود أكواديمي تحديد ساعات مكتبية لمراجعوة الطوال  .6

 .، وخااة تحسي  وتطوير المناهج الدراسيةبتدريسها

 .م  بحث علمي وخدمة مجتمع وبيئة أن يقو  باألعمال التي تُطلا منه في مجال تخصصه .7

 األداء وتحسي  العملية التعليمية. ىالمساهمة في رسم السياسات والخطط التي تهدف إلى رفع مستو .8

 لجان التي يكلف بها م  قبل القسم والجامعة.الالمساهمة في  .9

 من اعضاء هيئة التدريس والكفاية خطة الجامعة لتحديد االحتياجات

ا عضوو هيئوة التودريس والطالوا. ولووسدة هوذه العمليوة رئيسيي  همالعمود الفقري للعملية التعليمية عنصري  

سبد م  اجتماع العنصري ، وبوجود الطالا يكون الهواجس اسكبور تووفير عضوو هيئوة التودريس المتخصوب 

وذات الكفوواءة العاليووة، ولتحقيووق الكفايووة موو  اعضوواء هيئووة التوودريس تقوود  جامعووة افريقيووا للعلووو  اسنسووانية 

لية لتحديوود احتياجاتهووا موو  اعضوواء هيئووة التوودريس وكيفيووة تحقيووق الكفايووة لعمليتهووا والتطبيقيووة خطتهووا التفصووي

 التعليمية كاستي:

عند بداية كل فصل دراسي يزود مكتا بؤون اعضاء هيئة التدريس القسم العلموي بقووائم اعضواء هيئوة  (1

 . (01) .ش.أ.هـ.ت.  التدريس المتقدمي  للتعاون بالجامعة

القسوم لتكليوف اعضواء هيئوة التودريس الفواعلي  بوالمقررات المناسوبة لهوم وبالتوالي تجتمع اللجنوة العلميوة ب (2

حصر المقوررات الدراسوية التوي بهوا عجوز فتحودد اعودادها والتخصصوات المناسوبة لهوا موع دراسوة القائموة 

كاحتياجات للقسوم العلموي مو  اعضواء  (24) .ش.أ.هـ.ت.  المحالة م  مكتا بؤون اعضاء هيئة التدريس

 (.31يستخد  النموذج ذات العالقة ) .ش.أ.هـ.ت.  عد  وجود التخصب المطلو التدريس وفي حال هيئة 

مراسوولة رئوويس القسووم لمكتووا اعضوواء هيئووة التوودريس باسحتياجووات والمبووي  فيهووا اسعووداد والمووؤهالت  (3

 .الخاص بوجود عجز حسا النموذج المذكور انفا والتخصصات المطلوبة م  اعضاء هيئة التدريس

اسل المكتا ادارة الشؤون العلمية لالعالن عو  اسحتياجوات بالوسوائل المتاحوة، يوم احالوة تخصصوات ير (4

 ومؤهالت المتقدمي  على القسم العلمي.
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 اختيار أعضاء هيئة التدريس بجامعة افريقيا

 التعليميوةها العمليوة يعد أعضاء هيئة التدريس م  أهم المدخالت في المؤسسات التعليمية الجامعية التي تحتاج

وجود معايير سختيار هيئة التودريس في ضوء الثورة المعلوماتية واستصاست والتكنولوجيا، وبالتالي يتطلا 

وبجامعة افريقيا يعتبر عضو هيئة التدريس هو أساس تجويد مخرجات العملية التعليمية ، لذا م  المهم التقيويم 

 .ع بالمقومات الشخصية واألكاديميةم  خالل التمتمتميز والدوري له للحفاظ على األداء العالي والمستوى ال

وم  يم  التخصصات المطلوبةوم  خالل تحديد احتياجات اسقسا  يتم اسعالن في موقع الجامعة على 

 المتقدمي  م  اعضاء هيئة التدريس وتتلخب هذه اسلية في استي: واختيار اتباع الية محددة لتقييم

بالقسم لدراسة مؤهالت وتخصصات المتقدمي  م  اعضاء هيئة التدريس واختيار تجتمع اللجنة العلمية  (1

 المناسا منهم للمقررات التي بها عجز على ان يراعى اسختيار حسا المعايير استية:

 مجال الشهادة يطابق التخصب المطلو ، حيث تخصب عضو هيئة التدريس يجا ان يكون

 بتدريسه. موافق لمتطلا المقرر الدراسي حتى يكلف

 المؤهل العلمي، حيث الدكتوراه له اسولوية يم الماجستير في حال تطابق التخصب مع متطلا

 المقرر الدراسي.

 الدرجة العلمية، في حال توفر المعياري  السابقي  تكون األفضلية في اسختيار للدرجة العلمية

 اسعلى.

 رسائل تزكية م  عضوي هيئة تدريس  أن يقو  بتقديم)الخبرة في التدريس أو في مجال التخصب

 م  ذوي العالقة بتخصصه(.

.التزكية م  قبل اللجنة العلمية بالقسم 

بنموذج رقم  يتم اجراء مقابلة بخصية مع عضو هيئة التدريس تكون هي الفيصل في اعتماد اسختيار (2

جاهزيتهم لتغطية مفردات  وتبليغهم بالمقررات الدراسية التي سيتم تكليفهم بها ومعرفة( 02) .ش.أ.هـ.ت. 

 .المقرر بكفاءة

 معتمد م  اللجنة العلمية بالقسمالبالنموذج  احالة اسسماء المختارة الى مكتا اعضاء هيئة التدريس (3

 وهي: لى احضارهم مصوغات التعاون كاملةلالتصال بهم للتأكيد ع

  اور بخصية. 2عدد 

 .السيرة الذاتية 

 .ايبات بخصي 

 معتمدة م  جهة اسختصاص )وافادة الجودة للشهائد خارج ليبيا(. الشهادات العلمية 

 .) افادة بالدرجة العلمية معتمدة )ما امك 
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حال استكمال عضو هيئة التدريس المختار م  القسم لمتطلبات التعاون يتم التعاقد معه واحالته الى القسم  (4

 المعمول بها في الجامعة.حسا النظم واللوائح  (03) .ش.أ.هـ.ت.  ليكلف رسميا بالتدريس

(، 07يمنح المتقد  فراة احضاره باستخدا  تعهد ) .ش.أ.هـ.ت.  في المصوغات في حالة وجود نقب (5

يكلف استثنائيا غيره  (13) .ش.أ.هـ.ت.  كذلك عند وجود عجز او اعتذار عضو هيئة تدريس ع  مقرر

 (.04) .ش.أ.هـ.ت. 

ات وضمان تحقيق اعلى معايير الجودة في اسختيار واحة تعتمد هذه اسلية على السالسة في اسجراء

المؤهل العلمي للمتقد  واحقيته في اسلتحاق بركا العملية التعليمية المتميزة بجامعة افريقيا للعلو  اسنسانية 

 والتطبيقية.

نها وذلك قبول أعضاء هيئة التدريس العاملي  بجامعات أخرى على الدرجات العلمية نفسها التي يشغلويمك  

للقيا  بالبحوث العلمية، واإلبراف على الرسائل واألطروحات  على سبيل التعاون لمدة محدودة للتدريس، أو

الجامعية ومناقشتها، واإلبراف ومتابعة أوضاع الطال  او كأعضاء في لجان تخصصية تحددها حاجة 

 الجامعة وفق النظم واللوائح.

ريس فان الجامعة قامخ بتفعيل لجنة بؤون أعضاء هيئة التدريس ولتعزيز جودة اختيار أعضاء هيئة التد

 والتي تختب باآلتي:

التحقق م  استيفاء بروط التعيي  والترقية والنقل والند  واسعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس .1

 وكافة امورهم الوظيفية األخرى.

تائجها ورفع التواية بها الى رئاسة اسطالع على تقارير لجان التقييم الخااة بالترقية سستخالص ن.2

 الجامعة.

 دراسة التقارير العلمية الخااة بأعضاء هيئة التدريس م  قبل األقسا  العلمية المختصة بالجامعة..3

 ما تكلف به م  اعمال في نطاق اختصاااتها م  قبل مجلس إدارة الجامعة او رئيسها..4

 تقييم أعضاء هيئة التدريس بجامعة افريقيا

ئة التدريس هو أساس تجويد مخرجات العملية التعليمية بجامعة افريقيا، ولذا م  المهم التقييم عضو هي

 الدوري له للحفاظ على األداء العالي والمستوى المتميز، والية التقييم هي كاستي:

 .(4) .ج.ت.  استبيان تقييم الطالا ألداء عضو هيئة التدريس لتحديد جودة المحاضر وكفأة اسداء (1

، (7) .ج.ت.  استبيان تقييم رئيس القسم لمدى فاعلية ونشاط عضو هيئة التدريس العلمي واألكاديمي (2

ويكون ذلك مكمل لتقييم الطالا وعامل مساعد في تكوي  الصورة الصحيحة لكفاءة المحاضري  

 ونشاطاتهم في القسم والمشاركة في البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة.
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ون أعضاء هيئة التدريس لعضو هيئة التدريس م  ناحية اسنضباط وحضور المحاضرات تقييم مكتا بؤ (3

 .ع  طريق نموذج التقييم لها واسلتزا  باستيفاء الوعاء الزمني

 والحصول على نتائج التقييمات. تجميع هذه المؤبرات وتحليلها (4

ية بالقسم وتوييقها في نموذج خاص كل هذه التقييمات لدى رئاسة القسم لتداولها مع اللجنة العلم تناقش (5

يلز  م  ناحية  والتقرير ستخاذ ما (25) .ش.أ.هـ.ت.  اادر ع  مكتا بؤون أعضاء هيئة التدريس

 تقويم عضو هيئة التدريس او باستمراره او انهاء عقده.

( 34. يتم تقييم اداء عضو هيئة التدريس في انجاز المقرر الدراسي طيلة الفصل الدراسي ) .ش.أ.هـ.ت(6

كمحاضرات تعويضية  ويتخذ اسجراء المناسا حسا نسبة اسنجاز لمفردات المقرر الدراسي

 .(05) .ش.أ.هـ.ت. 

 تضم  هذه اسلية تقييم عضو هيئة التدريس م  عدة اتجاهات وتغطي كل أوجه التعامالت له. 

 ألعضاء هيئة التدريس بجامعة افريقيا تقديم الدعم التقني

و هيئة التدريس بجامعة افريقيا متميز، حيث يلقى اسهتما  األكبر م  القيادات العلمية الدعم التقني لعض

 بالجامعة، والية الدعم التقني هي كاستي:

ويتم  القسم العلمي يحدد متطلبات الدعم التقني لكل مقرر والذي توفره الجامعة في مرافقها أو تعاقداتها .1

 .يا بالجامعةتجميعه في تقرير لمخاطبة اإلدارة العل

قرر الدراسي عضو هيئة التدريس يحدد فيه نوع الدعم التقني الالز  لتنفيذ المنموذج يمأله  .2

 .(22) .ش.أ.هـ.ت. 

 تكليف جهات اسختصاص بالجامعة لتوفير الدعم التقني المطلو . .3

 افريقيا بجامعة التدريس هيئة أعضاء حقوق ضمان

 التالية: اسلية توفرها والتي حقوقه ضمان بحصانة يتمتع أفريقيا بجامعة التدريس هيئة عضو

عقد عمله كعضو هيئة تدريس والذي يوقعه بعد اسطالع والموافقة على حقوقه وواجباته المذكورة  (1

 بوضوح فيه.

عضو هيئة التدريس المتقد  للتدريس بالجامعة والذي أجري له مقابلة يضم  عدالة تقييمه حسا (2

 (.02) .ش.أ.هـ.ت. قة في النموذج المعايير الموضوعة والموي

 .بدل التكليف بعمل اداري إلى جانا عمله األالي (3

 :التالي النحو على التدريس هيئة ألعضاء العلمية الدرجات تحدد (4

 .أستاذ

 .مشارك أستاذ

 .مساعد أستاذ
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 .محاضر

 مساعد محاضر

سم العلمي ومكتا بؤون ( ويعتمد م  الق03يكلف بالتدريس حسا النموذج المخصب ) .ش.أ.هـ.ت. (5

  .اعضاء هيئة التدريس واخيرا ادارة الشؤون العلمية

 ويتم (08.هـ.ت. ) .ش.أ الدراسي للمقرر بمحاضراته خاص نموذج في بنفسه يمالها التدريسية ساعاته(6

 المختب. الموظف قبل م  عليها التأكيد

 القسم قبل م  التخرج ريعمشا على المناقشة او اسبراف في التدريس هيئة عضو مشاركة تسجل (7

 عضو بها المشارك الصفة يشمل للطالا قرار بإادار العلمية الشؤون إدارة وتبادر يتبعه الذي العلمي

 كل المشاركي  التدريس هيئة أعضاء أسماء وتحال واإلدارة القسم م  باعتمادها تويق يم التدريس هيئة

 .(09) .ش.أ.هـ.ت.  التدريس هيئة أعضاء بؤون امكت الى التخرج لمشروع المناقشة انتهاء بعد بصفته

 في اوالمشاركة للمحاضرات التدريسية الساعات باحتسا  التدريس هيئة أعضاء بؤون مكتا يقو  (8

 للجامعة التنظيمي الهيكل حسا المالية الشؤون الى واحالتها التدريس هيئة ألعضاء التخرج مشاريع

 .(39) .ش.أ.هـ.ت. ت الرقم حسا النماذج المحالة ذا المستحقات لصرف

 التغذية المرتدة حسا النموذج اسخير وتحيل التدريس هيئة أعضاء مستحقات المالية الشؤون تصرف (9

 لمستحقيها. الحقوق واول ضمان على للتأكيد التدريس هيئة أعضاء بؤون لمكتا

التدريسية المراودة ( او الطع  في الساعات 35لعضو هيئة التدريس الحق في التظلم ) .ش.أ.هـ.ت.  (10

( يتم ضمان 38( وحال توضح احقيته في تصحيح القيمة المالية ) .ش.أ.هـ.ت. 23) .ش.أ.هـ.ت. 

 حصوله على القيمة المتبقية. 

 افريقيا بجامعة التدريس هيئة أعضاء تواصل الطلبة مع

   عناار العملية التعليمية،لتحقيق التكامل بي التدريس هيئة عضو بتواال الطلبة مع أفريقيا جامعة تهتم     

 التالية: اسلية تتبع الجامعة فان ذلك ولتحقيق

 العلمي القسم وأيضا للطلبة مشافهة نفسه عنها يعل  والتي تدريس هيئة عضو لكل المكتبية الساعات (1

 المتاحة. الوسائل في عنها يعل 

 الشؤون ووحدة العلمي بالقسم )متوفر ، (36ـ.ت. ) .ش.أ.ه الطالا يمأله لباستصا خاص نموذج (2

 التدريس. هيئة عضو الى فحواه ليصل البريد في ويضعه الطلبة(، تصوير وخدمات الطالبية

 اسلكتروني. استصال في التعليمية العملية عنصري ليستخدمها المعلومات ببكة الجامعة توفر (3

 التدريس هيئة بأعضاء استصال في الطالا يدعمون يسالتدر هيئة أعضاء بؤون ومكتا العلمي القسم (4

 بالمحاضري . استصال وعناوي  بأرقا  سحتفاظهم الحاجة عند
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 افريقيا بجامعة العلمي البحث في التدريس هيئة أعضاء دعم

 عامة، بصفة العلمي البحث مجاست في والخو  ابحايه لنشر التدريس هيئة عضو بدعم أفريقيا جامعة تهتم         

 التالية: اسليات تتبع الجامعة فان ذلك ولتحقيق

 التدريس. هيئة أعضاء وبحوث مساهمات لنشر العلمي بالبحث تهتممحكمة  علمية مجلة اادار (1

%  35ونسبة  للقاري  القيمة % م  50 الى الجامعة مجلةب التدريس هيئة أعضاء ابتراك رسو  تخفيض (2

 .للمتعاوني 

 الجامعة فان خارجيا او محليا الجامعة باسم علمي بحث نشر في التدريس هيئة عضو ةمشارك حالة في (3

 كان إذا والمصاريف الرسو  % م  60نسبة  او قار كان إذا التدريس هيئة عضو مصاريف بكافة تتكفل

 متعاونا.

 اي ناوللت عمل وربة او محاضرة او علمية ندوة إلقامة التدريس هيئة اعضاء لكل متاحة الفراة  (4

 والبيئة ..... الخ. المجتمع خدمات او العلمي البحث في موضوع

 التواصل الخارجي والتبادل المعرفي

 ذلك م  خالل:و عضاء هيئة التدريس مع جامعات أو كليات أخرى مشابهةالتبادل المعرفي ألوجود تهتم الجامعة ب

 ة وجود اتفاقيات للجامعة مع برامج عربية أو دولية أخرى مشابه. 

 إجراءات التحفيز والمكافأة في التواال الخارجي والمشاريع البحثية والدورات. 

 التدريبات مع المؤسسات المشابهة. 
 

 افريقيا بجامعة العلمية اللجان في التدريس هيئة أعضاء مشاركة عدالة

 التالية: اسليات تتبع جامعةال فان ذلك ولتحقيق وتحديثها، التعليمية العملية استمرار اساس هو التدريس هيئة عضو

 ان المشاركة في راغا تدريس هيئة عضو لكل يمك  مفتوحة اجتماعات في تتشكل العلمية اللجان جميع(1

 اللجان. هذه عناار أحد كونه في يسهم

 النشاطات اواقامة التعليمي البرنامج اسس لمراجعة علمية لجان لتكوي  مقترحاتها تقد  التعليمية البرامج(2

 اللجان. هذه في كعناار التدريس هيئة اعضاء بمشاركة مقدمة المقترحات تكون ودائما فةالمختل

 المشاركة. في الراغبي  التدريس هيئة اعضاء كل اما  الفراة لتتاح انشاءها يعتز  لجان كل ع  اسعالن(3

 أعضاء هيئة التدريس  شكاوىالتعامل مع 

التي تسهم في بحذ همم أعضاء هيئة التدريس والتي تؤير  م  أهم العوامل رفع الظلم ع  عضو هيئة التدريس

 ، ولذلك فان الجامعة تتبع اسليات التالية:إيجابا على مستوى العملية التعليمية

 .(35) .ش.أ.هـ.ت.  يويق عضو هيئة التدريس بكواه في نموذج خاص بالتظلمات(1
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 يقو  عضو هيئة التدريس بوضع تظلمه في اندوق الشكاوى.(2

اندوق الشكاوى م  لجنة خااة بذلك والتأكد م  استيفاء التظلم لشروط البث فيه م  ذكر كامل يتم فتح (3

 البيانات للمشتكي والمشتكى عليه وموضوع التظلم.

 يحال التظلم الى لجنة التحقيق التي تعل  ع  مثول الطرفي  بالوسائل المتاحة امامها.(4

 وعلى الموقع اسلكتروني.اإلعالن ع  نتيجة التحقيق على لوحات اإلعالنات (5
 

 مراقبة البحث العلمي والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية بالجامعة

اتباع اسجراءات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية الخااة بالمؤلفات العلمية ألعضاء هيئة (1)

لى ترخيب بنسخ كما يشترط للحصول ع نب قانون حماية الملكية الفكرية. طبقا الى التدريس بالجامعة

أن يكون  هأو ترجمة أحد المصنفات المحمية وفقا ألحكا  القانون أو بالنسخ والترجمة معا دون إذن مؤلف

 ذلك ألغرا  الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته.

يل تنظيم مجموعة م  ورش العمل بالتعاون بالجامعة للتدريا على نظم حماية الملكية الفكرية وتفع (2)

 الوييقة بالملكية الفكرية. ةالبحث العلمي والعمل المشترك والندوات العلمية بي  الهيئات ذات الصل

تكليف منسق لحماية حقوق الملكية الفكرية بالجامعة يهتم بنشر اجراءات اسلتزا  بحقوق الملكية الفكرية  (3)

 كرية فيالتأليف والنشر.وانشاء وحفظ السجالت التي تراد تطوير اسلتزا  بحقوق الملكية الف

 في حالة وجود أي مخالفات خااة بحقوق الملكية الفكرية والنشر تتبع الخطوات التالية: (4)

  يتقد  عضو هيئة التدريس المضار بشكوى الى رئيس الجامعة مرفق بها الجزء الخاص به

 ومرجعيته ) الكتا  او الدراسة ( والجزء المسروق منه.

 لمية متخصصة لدراسة الشكوى وكتابة تقرير يوضح به مدى يشكل رئيس الجامعة لجنة ع

 يو  م  تاريخ تكليف اللجنة . 15التعدي على حقوق ملكية الشاكي م  عدمه في موعد أقصاه 

 . يقو  رئيس  الجامعة باسطالع على التقرير ستخاذ قرار في الشكوى في الحال 

عدي على حقوق ملكية الشاكي يتم اعالن الشاكي اوال : في حالة عدم وجود مخالفة قانونية علمية فيالت

 بنتيجة التقرير وحيثياته مع عدم حجب حقة في التظلم من التقرير 

  في حالة التظلم م  التقرير يعاد عر  الموضوع مرة اخرى على لجنة متخصصة محايدة م

 خارج الجامعة إلعداد تقرير حول موضوع الشكوى ويسلم الى الرئيس  .

في اللجوء الى القضاء  لجامعة بإعالن نتيجة تقرير اللجنة مع عد  حجا حق الشاكييقو  رئيس ا

 في حالة اسعترا  على نتيجة التقرير.

 في حالة التأكد من مصداقية الشكوى المقدمة: ثانيا:
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اللجنة العلمية للنظر في  يقو  الرئيس برفع الشكوى والتقرير المعتمد م  اللجنة المشكلة إلى -1

ً اسجرا  وقانونياً مع احتفاظ العضو المشكو في حقة بالتظلم م  نتيجة التقرير. ء المتبع إداريا

اللجنة العلمية على العضو الشاكي والمشكو في حقة هذه اسجراءات قابلة  تعل  نتيجة ورأي -2

 للتطوير بما يتفق مع المتغيرات المحلية واسقليمية والدولية.

 

 افريقيا بجامعة التدريس هيئة اءالحوافز و الدعم المادي ألعض

 تتبع الجامعة فان ولذلك الواجبات، تأدية في والبذل العطاء سستمرار مهم ماديا التدريس هيئة عضو دعم

 التالية: اسليات

 تمك  التي الضرورية المادية اسمكانيات توضح التي الالزمة التقارير بإعداد األكاديمي البرنامج يلتز  (1

 واجباتهم. تأدية م  لتدريسا هيئة اعضاء

 م  يعيقه ما ذكر فيها له يتاح والتي (11) .ش.أ.هـ.ت.  الصعوبات نموذج بتعبأة التدريس هيئة عضو يقو  (2

 .واألكاديمية التعليمية واجباته تأدية

 ونالشؤ ادارة الى يحال يم المتطلبات، كل يشمل تقرير في التدريس هيئة اعضاء متطلبات البرنامج يلخب (3

 العليا. اسدارة تخاطا التي العلمية

 بتوفيرها. والمالية اسدارية الشؤون إلدارة تعليماتها تصدر يم المتطلبات هذه توفير تقيم العليا اسدارة (4

 المادية اسمكانيات سستال  العلمية الشؤون ادارة والمالية اسدارية الشؤون ادارة تخاطا المطلو  توفر حال (5

 المطلوبة.
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 بالجامعةالئحة أعضاء هيئة التدريس 

 رئيس الجامعة

 بعد اإلطالع على: 

  النظام التشاركي في مجال التعليمبشأن  هجرية 1430لسنة  (6)القانون رقم. 

  اصدار قانون عالقات العملبشأن  و. ر. 1378لسنة  (12)القانون رقم. 

 ( 501قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم) بشأن اصدار الئحة تنظيم التعليم العالي.2010نة لس ، 

 (( قرر)) 

 لفصل األول ا  

 أحكام عامة

 (1مادة رقم )

 تطبيق هذه الالئحة

سوواء أكوانوا مو  الموواطني  الليبيوي  أو  بالجامعوة،حكا  هذه الالئحة على جميع أعضاء هيئة التدريس اتطبق 

 م  القاري  أو المتعاوني .  م  الوافدي ،

 ( 2ة رقم ) ماد

 )عضو هيئة التدريس( أستاذ المقرر

يتولى تدريس كل مقرر دراسوي عضوو هيئوة تودريس متخصوب، بوريطة حصووله علوى مؤهول علموي عوالي 

 .ومتوافق مع متطلا المقرر لها /الدكتوراه()الماجستير أو ما يعاد

 (3مادة رقم )

 لشهادات والوثائق والمستندات المطلوبةا

                          -ما يلي :احضار والتقيد ب التعاقدس الخضوع إلحكا  هذه الالئحة عند على كل عضو هيئة تدري

والتوي توضوح حصووله عليهوا مو  مؤسسوات  ، مع نسخة لهاوالمستندات األالية  العلمية جميع الشهادات -أ

 .مع تصديق الجهة المختصة التعليم العالي المحلية أو األجنبية

 السيرة الذاتية.  - 

 .أخرى(مؤسسة  )ليس قار فيلا ان يكون قار في حال رغبة عضو هيئة التدريس ط  -ج

 أن يجتاز بروط القبول التي يقررها القسم وإدارة الشؤون العلمية. -د

 اور بمسية حديثة . عدد ايني  -ه

 .او بطاقة بخصية نسخة مصورة م  جواز السفر )بالنسبة للوافدي ( -و

 .وييقة معتمدة للدرجة العلمية )ان وجدت( -ز
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 الفصل الثاني

 قبول طلبات التعيين

 

 (4مادة رقم )

 سحتياجاتتحدد اللجنة العلمية بالجامعة أعداد وتخصصات أعضاء هيئة التدريس الذي  يمك  قبولهم، وفقا 

ويشترط لقبول عضو هيئة التدريس مم  يتقد  للتدريس  األقسا  العلمية، وذلك قبل بداية كل فصل دراسي،

باإلضافة إلى  الدكتوراه(   حملة الشهادات العلمية المتخصصة )الماجستير أو ما يعادلها/ن يكون مابالجامعة 

 -الشروط التي تحددها التشريعات النافذة كما يلي :

 ./ الدكتوراه ن يكون حااال على بهادة إتما  مرحلة الدراسات العليا الماجستير أو مايعادلهاا -أ

وقووادرا علووى متابعووة توودريس المقووررات النظريووة  ،المعديووة موورا اووحيا، وخاليووا موو  اسن يكووون سئقووا ا - 

 .والعملية

 أن سيكون محكوما  عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة أو سبق فصله بقرار تأديبي. -ت

 .حسا اسجراء المتبع أن يجتاز بروط القبول التي يقررها القسم وإدارة الشؤون العلمية -ث

  الفصل الثالث

 لية المعاملة الما

 (5مادة رقم )

 .شريعات المالية النافذة بالجامعةتحدد مرتبات وعالوات ومكافآت أعضاء هيئة التدريس طبقا للت

 (6المادة )

بالجامعة القواعد الخااة بالحوافز المعنوية  مجلس اسدارةتحدد بقرار م  رئيس الجامعة بناًء على عر  

وذلك حسا  إعداد بحوث مبتكرة أو أعمال إنشائية متميزةوالمادية ألعضاء هيئة التدريس الذي  يقومون ب

 . الالئحة المالية بالجامعة

 (7المادة )

ما يلتز  باإلضافة ، كأسبوعياالمكلف بها لية ميلتز  عضو هيئة التدريس بتدريس عدد الساعات النظرية والع

 .غيرها الموضحة في العقدوالمراقبة وة باسمتحانات م  اإلبراف عمال األخرى الخااما تقد  باسإلى 

 (8المادة )

ة مالية ع  كل لجنة يشاركون يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفي  بالعمل في لجان فنية أو إدارية مكافأ

 .المالية المعمول بها في الجامعة، وذلك حسا اللوائح فيها

 (9المادة )

 -استي: تحدد الدرجات العلمية ألعضاء هيئة التدريس على النحو 
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  .مساعد محاضر -1

 محاضر. -2

 أستاذ مساعد. -3

 أستاذ مشارك. -4

 أستاذ. -5

 (10المادة )

 -اآلتي: رؤساء األقسا  العلمية للجامعة على النحو ل القيمة الماليةتحدد 

 .حسا الساعات المقررةو اعتمادا على الالئحة المالية بالجامعة والمنسق قسمالرئيس لتصرف مكافأة بهرية 

 (11المادة )

 )فقطد.ل  (20)م  حملة الماجستير بقيمة  عضاء هيئة التدريسأل قيمة الساعات التدريسيةتحدد       

 س خمس وعشرون دينار ليبي )فقط( د.ل 25قيمة )ب الدكتوراهلحملة و ( للساعةسغير عشرون دينار ليبي

 -التالي: وبعد خصم الضرائا على النحو  (،غير

فصل دراسي لكل عضو هيئة التدريس الذي قا  بتسليم كشوفات عند نهاية كل  المكافآتوتصرف      

 الدرجات ونتائج اسمتحانات للمواد التي قا  بتدريسها.

 الفصل الرابع 

 النظم التأديبية 

 (12المادة )

 :التالية المخالفات ارتكاب التدريس هيئة عضو على يحظر

،بطريقة أوأدائها المحاضرات، ع  المتعمد الغيا  مثل التعليمية واجباته أداء في أواإلهمال التقصير 

 القيا  في أوالتقصير حكمها، أومافي أوالكلية، الجامعة، قبل م  به مايكلف أداء أوعد  قاارة،

 بالواجبات المكلف بها.

على اوالتحريض للتعصا، أوالدعوة الفتنة، أودعاوي الهدامة، لألفكار للترويج محاضراته استغالل 

 .الشغا أعمال

بقواعد اإلخالل بقصد اسمتحانات بنتائج أوالتالعا الغش على أوالمساعدة الطال  نتائج بتزوير  القيا 

 .الطال  ببعض أواإلضرار المنافسة

لالستعمال االحة غير أوجعلها كليا بإتالفها اومعاملها ومنشآتها الجامعة إلمكانيات المتعمد التخريا. 

 على أعضاء هيئة التدريس هي :الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها و

 اللو  . -1
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 اإلنذار . -2

 الخصم م  المرتا. -3

 .ذلك يجوز وقف عضو هيئة التدريس ع  العمل احتياطيا إذا اقتضخ مصلحة التحقيق -4

 بناء على اللوائح النافذة.اسستغناء ع  خدماته  -5

 اللوائح المنظمة لها.تنظيم واإلبراف على لجان التأديا ووضع القواني  واليقو  المستشار القانوني ب -6

 خامسالفصل ال

 (13) المادة

يجوووز للجامعووة أن توودعوا أسوواتذة زائووري  وممتحنووي  موو  ذوي الكفوواءات العاليووة لالسووتفادة موونهم فووي إلقوواء  

 .والنظم بالجامعة واسبراف على مشاريع التخرج وغيرها حسا اللوائح المحاضرات

 (14) المادة

 لتدريس على النحو استي:تم تشكيل لجنة بؤون أعضاء هيئة ا

 رئيسا                   احد أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ ما أمك  .1

 عضوا                            مدير مكتا بؤون أعضاء هيئة التدريس .2

 عضو ع  مكتا الشؤون القانونية                                     عضوا.3

 ل قسم علمي                                 عضوعضو هيئة تدريس ع  ك.4

 وتعمل اللجنة تحخ ابراف مدير إدارة الشؤون العلمية.

 (15) المادة

 تختب باآلتي:لجنة بؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

التحقق م  استيفاء بروط التعيي  والترقية والنقل والند  واسعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس .1

 ة امورهم الوظيفية األخرى.وكاف

اسطالع على تقارير لجان التقييم الخااة بالترقية سستخالص نتائجها ورفع التواية بها الى رئاسة .2

 الجامعة.

 دراسة التقارير العلمية الخااة بأعضاء هيئة التدريس م  قبل األقسا  العلمية المختصة بالجامعة..3

 م  قبل مجلس إدارة الجامعة او رئيسها. ما تكلف به م  اعمال في نطاق اختصاااتها.4

 (16) المادة

 بشأن تنظيم التعليم العالي. 2010( لسنة 501قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )هذه الالئحة مستمدة م  

 (17) المادة

في بشأن تنظيم التعليم العالي مرجعا أساسيا  2010( لسنة 501قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )تعتبر احكا  

 حال عد  وجود احكا  بهذه الالئحة.
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 عضو هيئة التدريس بالجامعة قويم أداءت

 مفهوم التقويم

وقد  ،اسعوجاجالتقويم في اللغة هو الحكم في القيمة وتقديرها كما ينبغي، أيضا اإلاالح والتعديل وإزالة      

ارتووبط التقووويم التربوووي فووي تطووويره موو  حيووث مفاهيمووه ومجاستووه ومناهجووه وأدائووه بتطوووير الفكوور التربوووي 

أن النظر إلى مفهو  كفاءة أداء أعضاء هيئة التدريس والوظوائف المرتبطوة  االتعليمية، كموتطبيقاته في النظم 

بذلوه هوؤسء مو  جهوود فوي ضووء معوايير بها يقودنا إلى مجموعة م  اإلجوراءات التوي تهودف إلوى تقودير موا ي

محددة والحكم عليهوا بقصود تحسوي  األداء ورفوع درجوة الكفواءة للواوول إلوى تحقيوق أهوداف العمول التربووي 

 التعليمي بالجامعة.

ورسوالة التقوويم فوي النهايوة هوي  نتوائج التقوويم. أحودالتقدير والحكم على األداء ليس هودفا فوي ذاتوه، وإنموا هوو 

فووي موقعووه علووى أن يوودرك بوووعي وعمووق إلووى أي موودى تتجووه جهوووده بفاعليووة وكفوواءة  ائم بعموولقووكوول  مسوواعدة

لتحقيق أهداف الدور الذي يقو  بوه، ومهاموه والعقبوات أو المشوكالت التوي قود تحوول دون ذلوك ليمنحوه التقوويم 

مودى قودرة  الرؤية وم  يوم القودرة علوى أن يطوور مسوتوي أدائوه إذ أن نجواح المؤسسوة الجامعيوة يتوقوف علوى

 .الى األفضل العاملي  وأعضاء هيئة التدريس بها على التغيير في اتجاه أهدافه

 

 ويم أعضاء هيئة التدريس بالجامعةأهداف تق

يس، موو  خووالل الحوووافز التشووجيعية تحديوود سياسووة واضووحة وعادلووة فووي النمووو المهنووي لعضووو هيئووة التوودر .1

 الترقية في الوظيفة.و

 الوسائل التعليمية. استخدا التدريس نحو متابعة مدى تقد  عضو هيئة  .2

 معالجة الخلل والضعف م  خالل عمل اللقاءات التوجيهية ما بي  أعضاء هيئة التدريس وزمالء العمل. .3

تعزيووز أداء عضووو هيئووة التوودريس موو  خووالل زيووادة الثقووة بووالنفس، والعموول المشووترك بينووه وبووي  اإلدارة  .4

 الجامعية.

 تقلة.يكون اانع قـرار، وذا بخصية مسريس لإعطاء الفرص لعضو هيئة التـد .5

 بالعملية التربوية والتعليمية م  خـالل تدارك جوانا الضـعف والخلل. اسرتقاء .6

 

 األسس العلمية للتقويم

 أن تكون عملية التقويم باملة ومستمرة..1

ت الموادةة أن تشمل جوانوا الخبورة التعليميوة ) القودرة علوى تواويل المعلوموةة القودرة علوى تغطيوة مفوردا.2

 الجانا المعرفي (.

 أن تشمل جميع الكفاءات التعليمية )التدريسةالسمات الشخصيةة العالقات اإلنسانية (..3
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أن تكون عملية وقائية وعالجية، مو  خوالل تزويود عضوو هيئوة التودريس بالتغذيوة الراجعوة ويسومح لعضوو .4

 في عملية التدريس بالجامعة.  هيئة التدريس بالمشاركة في النقاش والتحليل وتفسير وجهات النظر

أن تتعدد مصادر تقوويم عضوو هيئوة التودريس، بحيوث يشوارك فوي التقوويم رئويس الشوئون العلميوة، ورئويس .5

 القسم ،مما يجعل التقويم يأخذ األسلو  الموضوعي.

أن يكووون الفوورد القووائم علووى تقووويم عضووو هيئووة التوودريس ذا خلفيووة مهنيووة واطووالع واسووع ،وملووم بالمهووارات .6

 الكفايات التي تسهل أداءه في هذا المجال.و

 ة وأمثلة توضيحية لكيفية تطبيقهاعناصر تقويم الكفاء

 العناصر المتضمنة للجوانب الشخصية : :أوالا 

 بأخالقيات المهنة والمحافظة عل ممتلكات المؤسسة الجامعية . اسلتزا  .1

 كة الفاعلة في األنشطة المختلفة .حس  التصرف وتحمل المسؤولية، والتعاون في مجال العمل والمشار .2
 

 لشخصية وأمثلة توضيحية لتطبيقها شرح للعناصر المتضمنة للجوانب ا

 اسلتزا  بأخالقيات المهنة : .1

لكول مهنووة أخالقياتهووا الخااووة بهووا، إس أن هنوواك أخالقيوات مشووتركة للمهوو  التربويووة ذات خصووائب معينووة    

 نذكر منها:

 :ئوة التودريس ذا هيئووة تكسوبه إحتورا  اآلخووري  وأن يكوون ملبسوه نظيفووا يجوا أن يكوون عضووو هي المـظظهر

 متناسقا مالئما لمهنته.

  :يجا أن يكون سلوكه سويا متفقا مع ما يدعو إليه.السظلوك 

 :يجيد ف  التعامل مع زمالئه وطالبه ومع م  يقد  لهم الخدمة.  التعظامل 

التي يجا أن تكون محصورة بي  م  يعنيهم األمر وس  للمه  التربوية والتعليمية أسرارها الخااة، السرية:

 يطلع عليها غيرهم.

 ظة على ممتلكات المؤسسة الجامعيةالمحاف

)المكتا، الكتا ، اآللة،...........( أمثلة للممتلكات العامة والواجا الووطني يحوتم المحافظوة عليهوا مو  التلوف 

 والعبث والضياع.

 أمثلة توضيحية:

 بديد الحرص على أخالقيات المهنة وعلى الممتلكات العامة عندما يكون: عضو هيئة التدريس  .أ

حس  المظهر، سوي السلوك، حكيموا فوي تعاملوه موع غيوره، ومحافظوا علوى سورية المعلوموات، ويحوافظ علوى 

 الممتلكات الجامعة ويستخد  التقنية المعلوماتية في عمله بشكل مستمر وبإتقان. 

 مهنة وعلي ممتلكات الجامعة عندما: يكون حريصاً علي أخالقيات ال . 
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يبدي اهتماما واضحا بمظهره، ويجنا ما يس  للمهنة ، ولديه القدرة على التعامل مع اآلخري ، ويحافظ علي 

 سرية المعلومات ، ويحرص علي الممتلكات ويحافظ على اآلست عند استخدامها بطريقة جيدة جدا.

 لجامعة عندما: يراعي أخالقيات المهنة ويعتني بممتلكات ا .ج

يكون مظهره معقوس، وسلوكه متفقا موع موا يودعو إليوه، حريصوا علوى إرضواء المتعواملي  معوه رضوا س يخول 

 بالعمل ومدركا ألهمية سرية المعلومات في العمـل، 

 ويعتني بممتلكات الجامعة ولديه القدرة على استخدا  التقنية التعليمية عندما يطلا منه ذلك.

 مل والمشاركة الفاعلة في األنشطةمل المسئولية والتعاون في مجال العحسن التصرف وتح 

كثيرا ما يتعر  عضو هيئة التدريس لبعض المواقوف التوي قود تعووق عمول فيواجههوا حتموا  حسن التصرف:

 بأحد التصرفات اآلتية:

 لموقوف التصرف المتميز: يكون عضو هيئة التدريس قود أخوذ فوي الحسوبان مثول هوذه األموور، وأنوه يتعور  

 معي  حتى يتناوله بحكمة ويوفق في معالجته، وذلك في عدد م  الخيارات لمثل هذا الموقف:

 :قدرة عضو هيئة التدريس على تطويع الموقف لخدمة العمل وحس  األداء. التصرف المناسا 

 :ى سوير الموقف، مع وجوود السولبيات التوي س توؤير علو اجتيازنجاح عضو هيئة التدريس في  التصرف الجيد

 العمل بشكل مبابر.

 :تغلا عضو هيئة التدريس على الموقف، مع ظهور بعوض السولبيات ذات التوأيير المبابور  التصرف المقبول

 على العمل.

 :زما  األمور م  يده. وانفالتارتباك عضو هيئة التدريس  عد  القدرة على التصرف 

ا وظيفتوه، يكوون مسوئوس عنهوا ويحاسوا يناط بكل عضو هيئة التدريس مهوا  محوددة حسو :تحمل المسئولية

 عليها، فقد يكون في أحد المواقف اآلتية:

 .يتحمل المسؤولية بحماسة ويقة 

  لتحمل المسئولية تجاه العمل. استعدادعلى 

 .يتحمل المسئولية عندما تلقى عليه 

 .س يرغا في تحمل المسئولية 

 .يتهر  م  تحمل المسئولية 

 المختلفة كة الفاعلة في األنشطةالتعاون في مجال العمل والمشار

يتعوواون مووع الووزمالء ورؤسوواء األقسووا  فووي الجامعووة، ويبووادر إلووى ذلووك، ويحوورص علووى توييووق العالقووات. 

والتأكود مو  تحقيقهوا  والجدية في المشاركة الفاعلوة فوي الممارسوة لألنشوطة وتشوجيعهم علوى ذلوك، واسستعداد

 المواقف اآلتية:ألهدافها والتنويع فيها، وبذلك يكون في أحد 

  يتعاون مع الزمالء ويشارك في األنشطة بمبادرة ذاتية، ويسهم فيها بكل إمكانية ويتميوز فيهوا وتعتبور

 م  أفضل السبل إلنجاح العملية التعليمية بالجامعة.
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 .يتعاون عند الحاجة مع الزمالء ويشارك في األنشطة عند الحاجة وعند الطلا إليه 

  الزمالء ويشارك في األنشطة بدرجة متوسطة .يتعاون بدرجة مقبولة مع 

 .يتردد في تقديم العون لزمالئه، ويتردد في المشاركة في األنشطة ويتهر  منها 

  يوورفض التعوواون مووع الووزمالء، ويوورفض المشوواركة فووي األنشووطة المختلفووة، وتعتبوور موو  أسوووء السووبل

 إلنجاح العملية التعليمية بالجامعة بل يؤير فيها سلباً.
 

 :العناصر المتضمنة للجوانب اإلدارية : ثانيا

 تنفيذ القرارات واللوائح وتنظيم وقخ العمل وإنجازه. .1

 المحافظة على الدوا . .2

 دارية وأمثلة توضيحية لتطبيقها شرح للعناصر المتضمنة للجوانب اإل

 تنفيذ القرارات واللوائح وتنظيم وقخ العمل وانجازه: .1

ها ولوائحها الواجا إتباعها وعد  الحيدة عنها، وبي  فتورة وأخوري تصودر لكل وظيفة قوانينها المنظمة ل      

قرارات تنظيمية لكل وظيفة، لذا وجا تقويم عضو هيئة التدريس م  هذه الزاويوة لبيوان قدرتوه علوى تخطويط 

 العمل الجامعي وتنظيمه بصورة متكاملة، وانجازه بدقة وإتقان. وقد يكون في أحد المواقف اآلتية:

   بتنفيذ القرارات واللوائح اإلدارية دائما، ومنظم في عمله، وينجز ما يوكل إليه بإتقان وتميز، ملتز

 وتعتبر م  أفضل األمثلة للتقيد باللوائح والنظم الجامعية.

 .ملتز  بتنفيذ القرارات واللوائح في أغلا األحيان، ولديه قدرة على تنظيم وقخ العمل وانجازه 

 رارات واللوائح جيدة، وينظم وقخ عمله، وينجزه بدرجة جيدة.درجة التزامه بتنفيذ الق 

 .التزامه بتنفيذ القرارات واللوائح مقبول، وينظم وقخ عمله، وينجزه بدرجة جيدة 

   نادرا ما يلتز  بتنفيذ القرارات واللوائح، وس يحس  تنظيم وقخ عمله،وتعتبر م  أسووء األمثلوة مو

 التقيد باللوائح والنظم الجامعية.

 لمحافظة على الدوام:ا .2

يمثل الدوا  في البودء بأوقوات معينوة وسواعات محوددة يوؤدى خاللهوا العمول الجوامعي، ويكوون عضوو هيئوة     

 التدريس في واحد م  المواقف اآلتية:

واظوا علوى مواعيود الودوا  وس يسوتخد  حقوه م مواظا على الدوا  ومتقيد بمواعيد العمل والمحاضورات: .أ

 في اإلجازات.

 يحتر  وقخ العمل وس يتغيا ،إس عند الضرورة القصوى. على الدوا  ونادرا ما يتغيا:يواظا  . 

يتمتع بمعظم إجازاتوه وقود يتوأخر أحيانوا عو  مواعيود العمول  يحافظ على مواعيد العمل في أغلا األحيان: .ج

 ألسبا  مقنعة.
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 األسبا .يستغل كل حق له في اإلجازات، ويتغيا ألتفه  يتحي  الفرص للغيا  ع  العمل: .د

 كثير الغيا  والتأخير ألسبا  واهية أو بال أسبا . يتغيا كثيرا ألسبا  غير مقنعة: .ه
 

 العناصر المتضمنة للجوانب الفنية 
 

 عناصر فنية لتقويم كفاءة  ر.م

 عضو هيئة التدريس

 الشظظظظظظظظظظرح

 

 

1 

 

 

 اإللمام باألهداف التعليمية ومدى 

 تحقيقها بمستوياتها.

 تحويل األهداف التعليمية سلوكية يمكن قياسها. _ القدرة على

ذلـــأ بأهـــداف  الدراســـي، وارتبـــاط_ الحــرع علـــى تحقيـــق أهـــداف المقــرر 

 المرحلة التعليمية. 

 _ استخدام الوسائل المناسبة للتأكيد على ذلأ.
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 التمكن من المادة العلمية وعرض 

 المفاهيم العلمية.

دات المـادة والكتـب العلميـة ومـدى هطالعـه _معرفة بالمحتوى الدراسي لمفـر

في مجال تخصصه وأثر ذلأ في العملية التعليميـة ورفـع مسـتواه العلمي،مـع 

هتقــان جوانــب المــادة والــوعي بأســاليب التــدريس المتنوعــة لــتالءم الفــروق 

 الفردية بين الطلبة.

 _الحرع على البساطة )الوضوح(.

 _ توفير عناصر التشويق.

 بصورة منتظمة واستخدام طرق تدريس متنوعة._ عرض المفاهيم 

 _الوصول هلى ملخص للدرس في النهاية. 
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 هعداد الدروس والتخطيط 

 لألنشطة التعليمية.

 

 

_االنتظــام فــي هعــداد المــواد العلميــة هعــداد وافياا،واضــحاا،متنوعاا،مع هضــافة 

 بنود جديدة لتالءم طبيعة مفردات المادة المقررة.

ند التقويم في نهاية المحاضرة ،لقياس مدى تحقيق الـدرس ألهدافـه _وضع ب

 المطلوبة.

_التنويــع فــي األنشــطة واإلجــادة فــي اســتخدام التقنيــات التربويــة فــي الوقــ  

 المناسب.

والجدية في المشاركة الفاعلـة فـي ممارسـة المتعلمـين لألنشـطة  االستعداد_ 

 هدافها.وتشجيعهم على ممارستها والتأكد من تحقيقها أل
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4 

 

 

 

 

 

 

 هدارة القاعة الدراسية 

 والتعامل مع الطالب.

 _الحزم والمرونة في المواقف المتغيرة.

 _توفير الهدوء والجو المناسب لممارسة التعليم.

 .حسب اجتهاداتهم _توزيع الدرجات بصورة عادلة على الطلبة

تهيئــة فرصــة _التركيــز علــى الطلبــة المتغيبــين مــن المحاضــرات الدراســية و

 اإلجابة للطلبة الخجولين.

 _متابعة أمور الطلبة والتعاون في حل مشكالتهم التحصيلية والسلوكية.

_الحرع على العالقة الطيبة بين عضو هيئـة التـدريس والطـالب والشـئون  

 العلمية وهدارة القسم.

 لحل مشاكلهم حتى يقبلوا عليه. واالهتمام_الحرع على احترامهم 

فــــروق العلميــــة بــــين الطــــالب ومراعــــاة الظــــروف النفســــية _مراعــــاة ال

 واالجتماعية لهم. 
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 استخدام أساليب التقويم وأثرها 

 في المستوى التحصيلي للطلبة.

 

 

فــي هعطــاء األمثلــة التطبيقيــة واألنشــطة المصــاحبة لهــا ومراعــاة  االنتظــام_

 الفروق العلمية للطالب مع الدقة في تصحيح األخطاء.

فــي تقــويم أداء الطلبــة والتنويــع فــي أســاليب التقــويم دقــة التقــويم  اماالنتظــ_

 ومدى قياسها للمستويات الفعلية لهم.
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 التنمية الذاتية ومتابعة 

 المستجدات التربوية.

 

_ يهتم بتنمية قدراته الذاتية عن طريق تعـرف فـي مـا هـو مسـتجد فـي مجـال 

 تخصصه.

والمــؤتمرات واللقــاءات العلميــة  _ يحــرع علــى حضــور الــدورات التدريبيــة

 ويشارك فيها بفاعلية.

 

 

 

 الخاتمظظظظة

 

للعمليوة  استشوهادليكوون لكوم خيور  بوي  أيوديكم نضع هذا الودليل األفاضل األساتذة أيهاوليس أخراً....... وأخيراً 

ارة علميوة منوجامعوة أفريقيوا كوون ت، لكوي نبنوي خطووات المسوتقبل العلميوة درجوة بدرجوة وبجوامعتكم التعليمية

متميوزة بالمعرفوة والعلوم  .... بالجامعوات األخورى أسووةتخضع لجميوع الموااوفات العلميوة المحليوة والعالميوة 

 واألداء وكان هللا في عون الجميع....وهللا ولي التوفيق.
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 قظظظظظظظظظظظظظظظظالمالح
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 (1الملحق رقم )

 سعقود أعضاء هيئة التدري
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 دولة ليبيا
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة افريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية طرابلس
 م عضو هيئة تدريس ) قار (عقد استخدا

 

 

ي بمقور الجامعوة الكوائ  بمنطقوة ميالد  20...   /..... /الموافق  ....هــ ،  14....../  ....... / ....... بتاريخ  .......... /انه في يو  

 االح الدي  .

 أبر  هذا العقد بي  كالً م  :

 يس الجامعة .ــه رئـــفتـ، بص د. المبروك مفتاح أبو شينة/  يدالس

 ويشار إليه فيما بعد بالطرف األول .
ـــو السي    .……… / بطاقووووة بخصووووية   ............. /العلمووووي  المؤهوووول ........... /  جنسوووويته....................  / دــــــ

 .  ــه عضو هيئة تدريس قارفتـبص

 ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني .

لما كان الطرف األول يرغا في اسستفادة م  خدمات الطرف الثاني فوي مجوال تخصصوه والطورف الثواني لديوه المؤهول 

دى الطرف األول فقد أتفق الطرفوان بالتراضوي علوى والخبرة الالزمي  للعمل بالمهنة المطلوبة ، ولديه الرغبة في العمل ل

 إبرا  العقد وفقاً لما يلي :

 (1مادة )

 ............ة يتعهد الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف األول على وظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعوة علوى الدرجوة العلميو

رفي  فسوخ ويتم تجديد العقد تلقائياً ما لم يطلا أحود الطو ، مها  وظيفته ولمدة سنةل وتبدأ م  تاريخ المبابرة............ بقسم 

 ، وذلك بعد ابالغ الطرف اآلخر بعد  الرغبة في تجديد العقد قبل نهاية العقد بمدة ياليون يوماً .العقد 

 

 (2مادة )

 ً ً  يدفع الطرف األول للطرف الثاني مرتبا المكافوآت التشوجيعية  ) أربعمائة ويمانون  دينار ليبوي (  يضواف إليوهقدره  بهريا

والزيادة المالية المترتبة على الترقية العلمية المتحصل عليها أيناء سريان العقد وفقاً لموا نصوخ عليوه سئحوة أعضواء هيئوة 

 التدريس بالجامعة ، وتستحق اعتباراً م  مبابرته للوظيفة.
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 (3مادة )

 يلتز  الطرف الثاني بالواجبات التالية :

 إتقان .ند إليه بكفاءة وأداء العمل المس-1

 المحافظة على مواعيد العمل .-2

 . الوظيفة داخل المؤسسة تنفيذ تعليمات الطرف األول بكل ما يتعلق ب-3

 هد واألبياء المسلمة إليه ، وعد  استعمالها في غير العمل المكلف به .ـالمحافظة على العُ -4

 المحافظة على اسرار المهنة .-5

 سالمة المهنية .اسلتزا  بمتطلبات الصحة وال-6

 عد  مخالفة القواني  واللوائح المنظمة لمؤسسات التعليم العالي أو اإلهمال في تطبيقها .-7

 (4مادة )

 : يحظر على الطرف الثاني القيا  باألعمال التالية

 استغالل الوظيفة للحصول على مكاسا بخصية مبابرة له أو لغيره . -1

 وراق أو مستندات رسمية بدون إذن الطرف األول .نقل أو اسحتفاظ لنفسه دون وجه حق بأي أ-2

 مخالفة إجراءات األم  والسالمة المعتمدة داخل الحر  الجامعي .-3

 التحريض أو القيا  بأفعال مخلة باآلدا  العامة .-4

  إفشاء األسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ، ويبقى هذا اسلتزا  قائماً حتى بعد ترك الوظيفة .-5

 هدايا أو مكافأة أو عمولة م  الغير مقابل قيامة بعمل أو بسببه .قبول أي  -6

 

 (5مادة )

 للطرف األول حق اسستغناء ع  خدمات الطرف الثاني دون أن توجه له إنذار في الحاست اآلتية :
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 إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو اآلدا  العامة .-1

 مادة الثالثة بالعقد .إذا أخل بواجباته المشار إليها في ال-2

 إذا أخل بشرط م  بروط العقد -3

 

 

 (6مادة )

 تسري على الطرف الثاني أحكا  القواني  واللوائح والنظم المعمول بها داخل الجامعة .

 (7ادة )م

 ويعتبر ساري المفعول فور اعتماده م  الطرفان المتعاقدان . ، حرر هذا العقد م  يالية نسخ

 

 التوقيع
..................................................                                                        ................................................ 

 

 الطرف الثاني                                             الطرف األول                
 .............................................................السيد :                          وشينة                          روك مفتاح أبد. المبالسيد : 

 (الصفظظظظة : رئيس الجامعظظظظظة                                                       الصفظظظظظة : عضو هيئة تدريس )قار بالجامعة
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 : اورة إلى 
 ملف العقود .-
 الطرف الثاني .-
 التوييق والمعلومات .-
 ملف المعني .-
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 (2رقم )الملحق 

 عضاء هيئة التدريسميثاق الشرف األخالقي أل
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 ميثظظظظظظظظاق الشظظظظرف األخالقظظظظظظظظظظظي 

 طبيقيةلجامعة أفريقيا للعلوم اإلنسانية والت

ْسُؤوس وامتثاسً لقول هللا تعالى  أ ْوفُوا بِاْلع ْهِد إنَّ اْلع هد  ك ان  م  ِم   اْلُمْؤِمني    ، وقوله عز وجّل:و 

ل ْيهِ  اع اه دُوا َللا  ع  دقُوا م  اٌل ا   ]كلكم راعٍ وكلكم مسؤول ع  رعيته[.  ، واسترباداً بقول الرسولِرج 

 يثاق برف يضبط سلوك وتصرفات كل العاملي  بهذه المؤسسة. وإيماناً منا بما سبق نضع م

في إطار تفعيل استصال بي  كافة أعضاء الجامعة فإن جميع العاملي  بالجامعة يلتزمون بالقواعد 

 العامة للسلوك المهني واألخالقي م  خالل:

ة من اإلدارة العليا والتقيد بها.احترام القوانين واألنظمة واللوائح المنظمة للعمل بالجامعة والقرارات الصادر 

 اسنتماء والوسء للجامعة والحرص على اسرتقاء بسمعتها وتغليا مصلحتها العامة والمحافظة على

 سالمة ممتلكاتها ومرافقها وتجهيزاتها.

.المحافظة على السرية وعد  إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل 

على اسحترا  المتبادل، وحق كل بخب في اإليمان بفكر  الحرص على إقامة العالقات مع الغير مبنية

 مختلف مادا  يعبر عنه بأسلو  حضاري.

.أداء األعمال والمها  بجدية وإخالص 

 اإلدارة العليا

 تلتز  اإلدارة العليا في تعامالتها بـ:

ة أوضاع اسنفتاح على كافة العاملي  والطال  بالجامعة وإتاحة فرص التواال المنتظم معهم لمناقش

 العمل األكاديمي واإلداري في حوار هادف لالرتقاء بالجامعة.

 اسلتزا  بمبادئ العدالة والمساواة وتحديد حقوق العاملي  المعنوية والمادية وفق المؤهالت والخبرات

 والعطاء.

بذلك تشجيع اإلبداع والبحث العلمي بتوفير كل المستلزمات لذلك وتقديم المكافآت التشجيعية للقائمي  

 م  أعضاء هيئة تدريس وطال .

.احترا  اإلجراءات واآلليات المنظمة للعمل في الجامعة سواء العملية التعليمية أو البحث العلمي 

.الحرص الدائم على تأمي  ما يلز  لنقل المعارف وتوفير التقنيات الحديثة للعملية التعليمية 

 

 -ضاء هيئة التدريس بالجامعة:الجزء األول: مبادئ ميثاق الشرف األخالقي ألع

العلماء هم ورية األنبياء، وعليهم يقو  كيان المجتمع ككل؛ فهم حملة العلم ونبراس الهداية له، ولما 

كانخ عالقة عضو هيئة التدريس بجامعة أفريقيا عالقة وييقة ومتشبعة، فهي أوسً عالقته بالطال  ويانياً 
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ً بالجامعة التي ينتمي  ً عالقته بالمجتمع الذي بزمالئه ويالثا ً عالقته بالبحث العلمي، وخامسا إليها، ورابعا

يعيش فيه؛ فإن كل عالقة م  هذه العالقات المتشبعة تحتاج إلى وضع مبادئ أخالقية تحكم هذه العالقات حتى 

 تؤدي الجامعة الدور المرجو منها باعتبارها مؤسسة م  المؤسسات المهمة في المجتمع، وذلك مانستعرضه

 -في البنود اآلتية:

 -أوالا: مبادئ ميثاق الشرف األخالقي في عالقة عضو هيئة التدريس بالجامعة:

يكتسا عضو هيئة التدريس م  خالل عضويته بالجامعة مكانته اسجتماعية وتقدير واحترا  الناس، 

ئهم إلى الكلية كمؤسسة كما قد يتقلد هؤسء األعضاء بعض المنااا القيادية في الدولة، فإن ذلك مرجعه انتما

تعليمية وتربوية، ولذلك فإن يمة مبادئ ترد في ميثاق الشرف األخالقي تكون بمثابة الهادي والمربد في 

 -عالقة عضو هيئة التدريس بالجامعة، نوجزها في التالي:

وأن يكون اسحترا  الواجا للقواني  واللوائح التنفيذية التي يضعها المجلس األعلى للجامعات والدولة، -1

 هذا اسحترا  نابعاً م  بعور داخلي وس يرتبط بالخوف م  العقا .

ضرورة اإلحساس باسنتماء للجامعة وأن يترجم هذا اإلحساس إلى تصرف عملي في المواقف -2

 المختلفة التي تتعر  لها الجامعة.

جامعة في اللجان إبداء الرأي بموضوعية وبجاعة عند اختيار المستويات المختلفة م  القيادات بال-3

 المختصة بذلك بعيداً ع  أي اعتبارات بخصية تتعار  مع اعتبارات الصالح العا .

 الدفاع ع  استقاللية الجامعة وحريتها، وحرية البحث العلمي فيها، وذلك م  خالل اإلطار الجامعي.-4

صصات الشبيهة تحقيق اسنسجا  والتنسيق داخل القسم الواحد بي  التخصصات التي يضمها وبي  التخ-5

 في األقسا  األخرى م  أجل اسرتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.

المشاركة في اجتماعات المجالس واللجان التي يعي  بها والقيا  بدور إيجابي م  خالل المناقشة وإبداء -6

 الرأي، وعد  التغيا دون عذر ع  هذه اسجتماعات.

 العامة للجامعة في كل قرار يتخذه.عد  تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة -7

 المحافظة على سرية مداوست اللجان والمجالس التي يشترك فيها.-8

اعتبار كل عضو هيئة تدريس أن ميثاق الشرف األخالقي هو دستور م  وضعه  بخصياً ،وم  يم -9

 يسعى لنشره بي  زمالئه وخااة الجدد منهم وهيئة التدريس المعاونة.

ا: مبادئ ميثاق  -الشرف األخالقي في عالقة عضو هيئة التدريس بزمالئه: ثانيا

 -تتركز مبادئ ميثاق الشرف األخالقي في عالقة عضو هيئة التدريس بزمالئه فيما يلي:

اسلتزا  بجميع الحقوق المطلوبة لجميع الزمالء وأداء الواجبات نحوهم في عالقة متبادلة تكون فوق .1

 مستوى الشبهات.
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حترا  في جميع األحوال، سسيما عند اسختالف في الرأي إرساء روح تقدير األقد ، اسلتزا  بمبادئ اس.2

 وعطف األكبر على األاغر.

اإليمان بروح العمل الجماعي والمشاركة في األبحاث سواًء على مستوى الزمالء في القسم الواحد أو .3

 مع الزمالء في األقسا  المختلفة بالجامعة.

اإلنسانية في المناسبات اسجتماعية المختلفة مع الزمالء داخل وخارج  اسهتما  بتنمية العالقات.4

 الجامعة.

نقل الخبرات والقدرات التي يكتسبها عضو هيئة التدريس م  األعمال والمنااا التي يتوسها في .5

الجامعة، وكذلك خبراته بالشؤون العامة في الحياة إلى زمالئه تمهيداً إلعداد القيادات األكاديمية 

 مواالة المسيرة التعليمية دون مشاكل.و

اسلتزا  الصار  باحترا  كل عضو هيئة تدريس لزمالئه أما  الطلبة بكافة مستوياتهم، وعد  انتقاد أي .6

 زميل علمياً أو أخالقياً أما  الغير سسيما الطلبة.

ا: مبادئ ميثاق الشرف األخالقي العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب با  -لجامعة:ثالثا

إن عضو هيئة التدريس والطال  هما الركيزتان األساسيتان في عملية التعليم الجامعي، وفلسفة وجود    

الجامعة لم تنشأ إس لخدمة الطال  وإعدادهم إعداداً سئقاً للقيا  بالدور المربحي  لتقلده في المجتمع، وس يتأتى 

على مستوى علمي وأخالقي -ه أعضاء الهيئة المعاونةوبالطبع مع–ذلك إس م  خالل عضو هيئة التدريس 

 فريد.

وم  هذا المنطلق وحتى يصاغ عقل الطالا وبخصيته اياغة سليمة، فإن ميثاق الشرف هذا يتوسم في     

 -عالقة عضو هيئة التدريس بالطالا:

والتقويم اسرتقاء بمستوى السلطة التي يتمتع بها عضو هيئة التدريس في ممارسة عملية التدريس .1

 واإلبراف على الطال ، فهو أوسً قدوة ومثال يحتذى به الطال .

وعد  تسفيه أفكارهم وآرائهم،  -طالما س تتعار  مع قيم المجتمع -احترا  الحرية الشخصية للطال .2

بل العمل على تنميتها واسرتقاء بها وتشجيعهم على الحوار والمناقشة، وم  تم بهم إلى مصاف 

 ة.السمو والرفع

اسرتقاء المستمر بمستوى عضو هيئة التدريس العلمي والثقافي واسجتماعي، بإطالعه دائماً على آخر .3

التطورات العلمية والثقافية واسجتماعية في مجاست عمله وطرق التدريس، وتوظيف ذلك كله 

 لصالح العملية التعليمية والتربوية التي يتلقاها الطالا منه.

عضو هيئة التدريس وعلمه عند إعداده للمشاريع والبحوث والدراسات  إمداد الطالا بخبرات.4

 وتخصيب وقخ كاٍف لمساعدتهم لبناء مستقبلهم.
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اسلتزا  بالموضوعية عند تقويم الطال  وعد  المجاملة تحخ أي ظرف م  الظروف، وعد  .5

 اسضطهاد ألي سبا كان.

 سً م  النزعة الفردية في األداء.بث روح التعاون بي  الطال  وحثهم على العمل الجماعي بد.6

ا : مبادئ ميثاق الشرف األخالقي في نطاق البحث العلمي:  -رابعا

ً بتقد  البحث العلمي فيها، وللجامعات بصفة  أابح تقد  الدول وواولها إلى المراتا العليا مرهونا

ي نفس الدور، وبناءاً عامة دورها المتميز في هذا النطاق، وذلك على الرغم م  وجود جهات أخرى قد تؤد

 -على ما تقد  فإن البحث العلمي يجا أن يقو  على دعائم أخالقية نوجزها في اآلتي:

اسعتقاد الراسخ بأن البحث العلمي هو الذي يرفع م  مستوى التعليم بالجامعة، وأن النشر في -1

يس وم  يم ترتقي معه المجالت العلمية المحلية والعربية والعالمية المحكمة يرتقي بعضو هيئة التدر

 الجامعة.

 ضرورة مراعاة عنصري األاالة واسبتكار عند إجراء البحث العلمي.-2

مراعاة اسلتزا  باألمانة العلمية وعد  مخالفة القواعد والتقاليد الراسخة في هذا المجال فيما يتعلق -3

 بالتوييق الصحيح...إلخ م  أاول البحث العلمي.

ي ذو قيمة لها مردود تطبيقي وعملي إيجابي على المجتمع وقطاعاته مراعاة أن يكون البحث العلم-4

 وخااة في مجاست اإلدارة والقطاع التجاري وغيرها م  المجاست المختلفة.

 التأكيد على بيان جهد كل م  ابترك مع الباحث في إعداد البحث طبقاً لألعراف والتقاليد العلمية.-5

   اسعتبارات الشخصية عند تحكيم األبحاث للنشر.اسلتزا  بالموضوعية والتجرد التا  م-6

تشجيع األبحاث العلمية الجماعية بي  أعضاء هيئة التدريس، وبي  الجامعة وجهات بحثية أخرى -7

 محلية وعالمية.

ا: مبادئ ميثاق الشرف األخالقي في عالقة عضو هيئة التدريس بالمجتمع:  -خامسا

اتها هي قاطرة التقد  في المجتمع، وهي التي تخرج للمجتمع إن جامعة أفريقيا بليبيا بمختلف تخصص   

الكوادر المؤهلة في قطاعات اإلنتاج والخدمات كافة، وم  يم فإن تقد  المجتمع ورقيه يتوقفان على مستوى 

الجديد  ر، وفي اإلطار المنظوالمحتدمةالخريج ومدى قدرته على القيا  بالمها  الموكلة إليه في ظل المنافسة 

ي تحكمه آليات  التطورات الحادية في القرن الحادي والعشري ، لذا تقع على عاتق أعضاء هيئة التدريس الذ

 مسؤولية كبرى تجاه المجتمع.

وبناًء على ذلك، تتمثل بنود ميثاق الشرف األخالقي فيما يتعلق بعالقة عضو هيئة التدريس    

 -بالمجتمع، فيما يلي:

 قية التي تسود المجتمع وأهمها احترا  مشاعر جميع المواطني .التقيد بالقيم واألعراف األخال-1
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عد  قصر العلم على قاعات الدراسة والمعامل ونشر الثقافة العلمية لكل أفراد المجتمع ع  طريق -2

تبسيط العلو  وإيجاد الة دائمة ومستمرة مع خريجي الكلية وتشجيع اآلليات التي تحقق ذلك كروابط 

 تلفة بالكلية.خريجي التخصصات المخ

 اسهتما  بقضايا البيئة م  كافة الزوايا.-3

 التأكيد على أن حرية التعبير مسؤولية س تتعار  مع غايات وأهداف الجامعة ورسالتها.-4

المحافظة على المكانة والتوفير اللذي  يشعر بهما المجتمع تجاه أعضاء هيئة التدريس باسلتزا  السلوك -5

 وع.القويم م  حيث الشكل والموض

تقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة كافة في قطاعي العمل الحكومي والخاص م  أجل حل -6

 المشكالت التي تواجهها باألسلو  العلمي الصحيح، وذلك طبقاً لقواني  ولوائح الجامعة.

 عد  تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للمجتمع.-7

 البية لخدمة البيئة والمجتمع.تشجيع العمل التطوعي وتكوي  جماعات ط-8
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 (3رقم )الملحق 

 أعضاء هيئة التدريس نماذج تخدم
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 (4رقم )الملحق 

 أعضاء هيئة التدريساستبيانات متعلقة ب
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