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ا فعاال ومساهما  عضو كلية المواكبأسرة ضمن بك  مرحبا  ، التدريسة  هيئوزميلي عضو أخي 

اللتزام بقيم المجتمع اإطار  فيالتعليم يؤكد جودة بما الكلية,  وأهدافرؤية ورسالة  تحقيقفي 

 .  وأخالقياته

التعرف على حقوقك وواجباتك الوظيفية  تمكنك منقد  التي تالمعلوما بعض الدليل اهذ يحتوي

  بالكلية.أعضاء هيئة التدريس  الئحة وكذلك التعليمية 

 

 (كليتنا ربوع في الطيبة واإلقامة والنجاح التوفيق لك نتمنى)
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 الــمقـــدمــة

في دورا  واضحا  أسس وعناصر العملية التعليمية حيث أن له  عد عضو هيئة التدريس احد أهمي 

، وخدمة تي يقوم عليها العمل الجامعي وهي: التدريس ، والبحث العلميال ةالمجاالت الثالثة الرئيسي

المؤسسة  منالتعليمية المرجوة  في تقديم الخدمات يبأعضاء هيئة التدريس دور رئيسالمجتمع ،ويناط 

 .وأهداف المؤسسة وتطلعات المجتمع بشكل مميز يرقى لمستوى رسالة

ة من أن يتم التركيز عليه في معايير االعتماد المؤسسي والبرامجي  الصادر ةولذلك ال غراب

لتدريس لي عضو هيئة اعواضحا    وتركيزا   كبيرا   ا  اهتمام ، حيث نجدالمركز الوطني لضمان الجودة

للعمل األكاديمي مواكبة ألحدث التطورات  وتأهيلهوتهيئته ، وجودة أدائه، وضرورة العناية باختياره

 المية في مجال التعليم الجامعي.الع
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 على المستوى المحلي واإلقليمي. يادة واالبتكارالر     
 

 
 
 

بمععا  كمها ععا  ععد تعععجاد وععري،يد  وي   ا ععا   ععي يععى عاليععى ال،ععودة  تسعع ى الكليععى تلععى ترععج أ بععرا     اد م   
  تلعععى بابععع  باعععا   ي   ا عععى  عععادر تجريسعععي و داري علعععوإل اإلدارة والمحا،عععلى  و لعععا  عععد وععع   ا،عععتر ا  

  .زيادة واالبتكار والتمي  لوصو  تلى  على  ستويا  الر  لشرا ا   اعلى  حلًيا و قليمًيا؛ 
 

 

 
 

 

  والتميز الجودة:  
ز  د س ي ورا  التمي  تو   تحترإل ال موحا  الكبيرة  المستوى  ي ىرف دا ها  د و    راييس الكليى تقيس   

 . يادةوالر   واالبتكار  ألتزاإل بأرقي المراييس ال كريى  ي الت ليأ والت ل  االو   
  الفريق :القيادة والعمل بروح  

تعععععج ة ع،لعععععى التاميعععععى  التعععععيسعععععيى والمؤ،    ار القياد عععععى ال رد عععععىبت زيعععععز ا دو  را،ععععع اً  التزا عععععاً الكليعععععى تلتعععععزإل    
 واإلبجاع بروح ال ريق الواحج.   والمسؤوليى  ال ميق باالحترافيىاإل مان االبتماعيى  ة 

 ليةقيم الك 

 
 رؤية الكلية

 
 رسالة الكلية
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 والنزاهة : شفافيةال 
 والمت ا ليد    ا. الكليى وبيد   الكليىتتمثل  ي وضوح اإلبرا ا  داول    
 والتعاون : شراكةال 
 عد الت ا عل   عت وت يعجم   معا ت معل الكليعى طعر  تسعت يج  تلى تقا ى الشر ا  الباا ة  ة  ي  الكليى  ىتس   

مثعل  ك  التعيو   وال يئعا  المحليعى والجوليعى  والمرا عز اللحثيعى  سا  الت ليأ ال عالي ؤ،  على الت اون  ة الكليى 
 .ز  هابت ا ز  ويك   للكليىالت اون    ا برلى بوعيى 

 

 اء :الانتم 

 تتمثل  ي المشاعر الجاوليى التي تح ز الكوادر اللشريى لل مل بروح ال ريق؛ بكغيى تب،از الم لو .  
 

 

  
 
 تلى تحريق التالي:  كلية المواكب الدولية للعلوم اإلدارية والماليةت ج   
 .ترج أ برا     اد ميى عاليى ال،ودة و ا  ع قى باالحتيابا  التامويى و،وق ال مل -1
 يادة واالبتكار. ت للا  الر  لتلبيى   عاليى  ي  ،ا  ال لوإل االداريى والماليى ا  و   ا يد تعجاد وري، -2
 يادة.زة لإلبجاع واالبتكار والر  ولق بيئى ت ليميى   ز   -3
 أ الذاتي. عأ برا   الت ل  د -4
 الم،تمة.و شه    ال  قضا ا تك   ىحوث علمي  ب ي تبرا  المساهمى  -5
 والبيئى. ي وج ى الم،تمة المساهمى  -6
 .المااظرة  حلًيا و قليمًياسا  المؤ،  الشرا ا   ة ت زيز باا  و  -7
 .بالكليى التجريسعضا  هيئى   قجرا  وت وير تاميى  -8
 الكليى.بال ا ليد الر ة  د   ا ا  و  ارا   -9

 دعأ وتش،ية ال    المتو ريد. -10
 
 

 
 

    هيئة التدريس أعضاءحقوق 

 

 أهداف الكلية 
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 فوو  السئيسوو س العنصوو حوو  بضووم  الكليوو   اهتموو   إطوو س فوو  التوويسي  هيئوو  عضووو حقووو        

وفو  الييكو   التويسي  هيئو  أعضو   شووو  مكتو  بتخصيصالكلي   ق مت ، ح التعليمي  العملي 

 حقوقو  ليضوم  تويسي  هيئو  عضوو كو  معو متت وتنظوي  لويع  ، وذلوككليو ي للمالتنظيم  المعت

 لوو  كليوو ال إياسة قبوو  موو  توووفيس  يتطلوو  الووذي الموو يي ف لعنصووس لواجب توو ، ئوو أيا علوو  والتأكيووي

 واإلبياعي ، العلمي  كف  ات  عل  وب لت ي، التيسي  هيئ  عضوالمستوى المعيش  ل عل  انعك س ت

 : االت سي  ب لكلي  هيئ  التي حقو  وم 

   .بالكليةالمتبعة  إلجراءاتب افور استحقاقها حس أتهمكاف صرف -1

 . كليةبال المتبعة ب اإلجراءاتله الحق في تقديم مقترح بتعديل مفردات المقرر الدراسي حس -2

 التحسينات الالزمة.  وإجراء كليةال عضو هيئة التدريس عن رضا آلية لقياس كليةتتبع ال -3

 . كليةداخل ال إلي أذيعضو هيئة التدريس نتيجة تعرضه  ليبرفع الظلم عكلية تتعهد ال -4

 .كلية مجانانشر بمجلة الالالحق بالمشاركة في  له -5

 كفاءته.  نحقه تلقي ورش عمل ودورات تدريبية للرفع م نم -6

 .خدمة يقدمها ومكفول له حق الرفض دون عقوبة يلي اعمكافأة  طلب حقه نم -7

 

 : واجبات عضو هيئة التدريس 

 

بالحضور  ،ويلتزملعلمي التابع لهالكلية والقسم اودقة وفق لما تقرره أن يؤدي عمله بكل أمانة  -1

 .المحددة للمحاضرات المواعيد يف

في حدود القواعد والنظم  العلمي التابع لهوالقسم  كليةالام المكلف بها من قبل  أن يؤدي المه -2

 .اول بهالمعم

 .بالدين اإلسالمي أو يضر بالمجتمع، وأال يسلك سلوك يسئ المهنةأن يحافظ علي شرف  -3

اح كوسائل إيض موالتي تستخد ، هزة التي تسلم إليه بحكم مهنتعدات واألجهعلى المة المحافظ -4

 .أجله نالذي أعدت م  ضيستخدمها في الغر وأن

، الشبهات  ن مواطنوأن يبتعد بسلوكه ع ،صةه الخاتل مركزه الوظيفي في مصالحيستغ الأن  -5

 .يليق بشرف المهنة الالظهور بمظهر والزلل أو 

 

أوحل المشاكل العلمية ، عة الطالب بصفة المرشد األكاديميمكتبية لمراجااللتزام بالساعات ال -6

 .م بتدريسهابالمقررات التي يقو
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، والتي تساهم  في خدمة المجتمع ال التي تطلب منه في مجال تخصصه آن يقوم باإلعم -7

 .بحث العلميوال

العملية  نالسياسات والخطط التي تهدف إلى رفع مستوى األداء وتحسيوضع المساهمة في  -8

 .بالكلية التعليمية

 والكلية.  التابع له قبل القسم  نالمساهمة في اللجان التي يكلف بها م -9
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 على: عاإلطالبعد 

 .م بشأن النظام ألتشاركي في مجال التعليم.1430( لسنة 6القانون رقم ) -  

 ات العمل والئحته التنفيذية.عالققانون .م بشأن 2010( لسنة 12القانون رقم ) -  

 .م بشأن إصدار الئحة تنظيم التعليم العالي.2010( لسنة 501القرار رقم ) -  

 

 أحكام عامة   الفصل األول :

 (1مادة )ال

  يالمواطن م ، سوا  أك نوا كلي   ب لي  التيسيئأعض   هعل  ك ف  تسري أحكام هذه الالئحة  

 . ي المتع ونو  لق سيياوكذلك ، الوافيي أو م    الليبيي

 (2مادة )ال

االياسي  واإلنس ني    ف  أحي مج الت العلو ع لي    يقصي بعضو هيئ  التيسي ، ك  م  يحم  موهت علمي   

         وه : ، ويشغ  إحيى اليسج ت العلمي والتطبيقي 

   أست ذ 

   مش سكأست ذ 

  مس عي است ذ 

 مح ضس 

 مح ضس مس عي 

 (3مادة )ال

 مين  التيسي  والبحث العلم  والمي    يئة التدريس القيام باألعمال التي تقتضيهايتولى عضو ه

 المكلف بي  أو الت  يجوز ل  القي   بي ، وفق  للتشسيع ت الن فذة. األخسى

 

 

 

  لائحة أعضاء هيئة التدريس بكلية المواكب الدولية
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 التعيين )التعاقد ( الفصل الثاني:

 

  ويكو  التعيي  ، م  عميي الكلي الق س بقساس يعي  عضو هيئ  التيسي : قارتعيين عضو هيئة تدريس

 إعياي صيغ  العقي وشسوط  متضمن    عميي الكلي مع اإلياسي   الشوو  مكت وتتول   ،التع قي  بطسيق

 .ك مل  م لي  ومعنوي حقو  وواجب ت عضو هيئ  

 

 ( 5مادة رقم )  ال

 

 نموذجوالتأكي م  قيست  م  خت  المختص بعي توصي  القس   كليةيتم تعيين عضو هيئة تدريس بال 

تثبت كف  ت  أليا   ،تج س  يطل  من  تقييمي  ف  مج   تخصص  مح ضسات أوطل  التوظيف و 

 .ف  هيئ  التيسي  ميمت  ب عتب س  عضوا  

  

 (  6مادة رقم ) ال                                

 

  على النحو التالي: عميد الكلية بقرار من  لشؤون أعضاء هيئة التدريس لجنةتشكل 

 

 سئيس                                 .سج  أست ذ كلم  أمك  ذلكبي ب لكلي    هيئ  التيسي  أحي أعض -1

   عضوا                .ع  يسج  أست ذ عضو هيئ  تيسي  م  ذوي الخبسة والكف  ة ال تق  يسجت   -2

 عضوا                                                                       كلي . لسئي  القس  العلم   ب -3    

  ومقسسا   عضوا                                   .  كلي شوو  أعض   هيئ  التيسي  ب ل مكت مييس  -4

  

                                           

 (  7)    المادة

  أعضاء هيئة التدريس بما يلي: إختيارتختص لجنة 

فحص األوسا  والشي يات ومط بقتي  للتأكي م   ة التدريسأعضاء هيئ إختيارتتولى لجنة  -1

وتسفع  ،والمتع وني   الق سيي استيف   الط ل  لشسوط التعيي  المتعلق  بأعض   هيئ  التيسي 

 والتع قي متضمن  متحظ تي  وعل  األخص تحييي األولوي  ف  التعيي  عميي الكلي  توصي تي  إل  

 .لمطلو وف  التخصص ام  بي  المتقيمي  
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بن    عل  األق  بياي  فص  يساس مسة واحية ك   أعضاء هيئة التدريس إختيارتجتمع لجنة  -2

وس وال تكو  اجتم ع تي  صحيح  إال بحض وسئي  القس  المختص, عميي الكلي عل  يعوة م  

 .ثلث  األعض   بم  فيي  السئي 

 .م  تكلف ب  م  أعم   ف  نط   اختص ص تي   -3

 (   8مادة رقم )  ال

  تعيين عضو هيئة التدريس القارشروط:  

 عو   ججيويع علو  األقو  ومتحصوت علو أ  يكو  ح صت علو  اإلجو زة الج معيو  األولو  بتقوييس  -1

اإلج زة الع لي  جالم جستيسع أو م  يع يلي  م  الشي يات الت  معتسف بي  المسكز الوطن  لضوم   

تحصوو  ويشووتسط أ  تكووو  يسج توو  العلميوو  المجوووية  واعتموو ي الموسسوو ت التعليميوو  والتيسيبيوو ، 

ويستثن  م  شسط الحصو  علو  تقوييس عو   جيوي فو  اليسجو   ,عليي  ف  ذات التخصص العلم 

 الج معي  األول  حمل  اإلج زة اليقيق  ج اليكتوسا  ع.

 .أن يكون الئقا صحيا وخاليا من العاهات التي تعوق أداء وظيفته -2

 .ة أو جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبييكون محكوما عليه في جنايأال  -3

 أن يكون ملما بأصول التربية وطرق التدريس. -4

 

 (  9مادة رقم )  ال

   فتتتتتتي  يشتتتتتترط لحملتتتتتة اإلجتتتتتااة العاليتتتتتة )الماجستتتتتتير( باإل تتتتتافة إلتتتتتى الشتتتتتروط التتتتتواردة

 لشغل هذه الدرجةالتالي:( 7المادة )

 الث سنوات بعد شغله درجة محاضر مساعد.خبرة في مجال التدريس الجامعي ال تقل عن ث -1

 . مساعد رحكمة أثناء فترة شغله لدرجة محاضأن يكون له بحث علمي منشور في مجلة م -2

 ( 10مادة رقم )  ال                                     

 للتعيين او التعاقد المستندات المطلوبة: 

 . الشهادات العلمية األصل  -1

 من الجهات المختصة . ـادةمعادلة الشهــــــــــ  -2

 . الوضع العائلـــــــــي  -3

 . شهــــــــــادة صحية -4

 . شهــادة خلو من السوابق  -5

 . "صور شمسية حديثة 4عدد" -6
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 (11)رقم  المادة                                           

  التعاقد مع عضو هيئة تدريس متعاونشروط: 

التخصص العلمي وحاصال على شهادة معادلة الصادرة من المركزز  أن تكون درجته العلمية في ذاتيجب 

 .الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية أن كانت الشهادة من خارج ليبيا

 

 (  12مادة رقم )  ال                                                 

 يس متعاونلتعاقد مع عضو هيئة تدرل المستندات المطلوبة: 

 ..الشهادة العلمية األصلية 1

 ..الشهادة الصحية 2

 ..شهادة ميالد وإقامة 3

 .ة"صور شمسي 4.عدد " 4

 (  13مادة رقم )  ال                                                   

  أعضاء هيئة التدريس المغتربينالتعاقد مع: 

متى استوجبت الحاجة ذلك، وتسري عليهم  س غير ليبييناالستعانة بأعضاء هيئة تدري للكلية يجوا  -

أعضاء هيئة التدريس معهم أحكام القوانين واللوائح واألنظمة التي يخضع لها سائر  والتعاون عند التعاقد

.الوطنيين  

 

واللوائح  الليبي وتخضع للتشريعات النافذة بالدينار تدفع مستحقات أعضاء هيئة التدريس المغتربين -

                                                                                                      .الكليةل بها في المعمو

    

الثالث : المعاملة المالية لفصلا    

(   14) رقم  مادةلا  

  تشزريعات النافزذةطبقزا لل والمتعزاونين نالقاريي بأعضاء هيئة التدريس تحدد المرتبات والعالوات الخاصة 

 .كليةوالالئحة المالية المعتمدة بال
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(51مادة )ال  

   بالحوافز المادية والمعنوية ألعضاء هيئة التزدريس الزذين  القواعد الخاصة من عميد  الكلية بقرار تحدد

أعمزال خاصزة  و لجان فنيزة يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال متميزة، أو من يتم تكليفهم بالعمل في

 .او غيرها من مهام كا اإلشراف والمراقبة متحاناتإلبا

 بحسززب  لكليززة جززان فنيززة أو إداريززة بالقسززم  أو افززي ل يستتتحأ أعضتتاء هيئتتة التتتدريس المكلفتتون بالعمتتل

وتقدر المكافآت على أساس حجم العمزل ومدتزه  ،عميد الكليةاألحوال مكافأة مالية يصدر بتحديدها قرار من 

 .  التي يتطلبها االنتهاء من مهمتهاها في المدة تن بإنجاز مهمدى التزام تلك اللجاوم

 

( 61) المادة      

  أسزبوعيا وفقزا للدرجزة  بتدريس عدد متن الستاعات النظريتة والعمليتة القاريلتزم عضو هيئة التدريس

 :العلمية التي يشغلها وذلك على النحو التالي

ساعات بحثية 6 ساعات تدريسية 6   1 أستاذ 

بحثيةساعات  6  2 أستاذ مشارك  تدريسية ساعات 6 

ساعات بحثية 4  3 أستاذ مساعد  تدريسية ساعات 8 

ساعات بحثية 4 تدريسيةساعات  10   4 محا ر 

ساعات بحثية 4 تدريسيةساعات  12   5 محا ر مساعد 

 

(  17)  مادة ال  

  الي عزن كزل سزاعة صزرف مقابزل مزب ،لعضتو هيئتة التتدريس المتعتاون تحدد قيمة الساعات التدريسية

علتتي أن ، أسززبوعياسززاعات  10تززدريس بالمرحلززة الجامعيززة مززن السززاعات المقززررة بحيززث ال تزيززد علززى 

  -تكون القيمة المالية مقابل الساعات كاآلتي :
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 الدرجة

 

 الساعات النظرية

مقابل اإلشراف علي البحوث 

 والمشاريع

 

 مقابل المناقشة

 د.ل 100 لد. 200.00 د.ل 20.00 محا ر مساعد

 د.ل 100 د.ل 200.00 د.ل 25.00 محا ر

 د.ل 150 د.ل 250.00 د.ل 30.00 أستاذ مساعد

 د.ل 150 د.ل 250.00 د.ل 35.00 أستاذ مشارك

 د.ل 150 د.ل 250.00 د.ل 40.00 أستاذ

 

( 18)  مادة ال  

 على النحو اآلتيللكلية العلمية   مالقيمة المالية لرؤساء األقسا تحدد: 

الساعات  بوحسبالكلية اعتمادا على الالئحة المالية  لرئيس القسم والمنسأرف مكافأة شهرية تص  -

 .المقررة

 (19مادة ) ال

  اء إلق في م هالستفادة منة ليالعال تالكفاءا ذوي  من ممتحنينو  ائرينا اتذة أس التعاون معللكلية يجوا 

 .لوائح والنظم بالجامعةال بعلى مشاريع التخرج وغيرها حسواإلشراف المحاضرات 

: اإلجااات الفصل الرابع  

(20)  المادة   

  في حالة الضرورة ومقتضيات  المر ية واإلجااة الطارئة اإلجااةيستحأ عضو هيئة التدريس

 .عميد الكليةن بقرار من وتكوالمصلحة العامة 

(      12ة )  الماد   

 حالتهعن  إبالغ القسم  التابع له لمرضعلي عضو هيئه التدريس الوطني المنقطع عن عمله بسبب ا 

 ية.المعالج فور وقوع الحالة المرضومدى استحقاقه لإلجازة بناء على تقرير من الطبيب  ةالصحي
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(22) المادة  

  لغرض أداء مناسك الحج الحق في الحصول على إجازة  لعضو هيئة التدريس. 

 

 الفصل الخامس: النظم التأديبية

(  32المادة )    

 والحفزاظ ، علزى أحسزن وجزه ضو هيئة التدريس االلتتزام بتأداء رستالته العلميتة والتربويتةعلي ع

وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع أحكام القوانين وأخالق المهنة وميثاق شرف  ، على كرامة وظيفته

 .أعضاء هيئة التدريس واألصول والتقاليد الجامعية المستقرة

(  42المادة )    

  هيئة التدريس ارتكاب المخالفات التاليةيحظر على عضو  : 

 

مثل الغياب المتعمد عن المحاضرات أو أدائها  في أداء واجباته التعليمية التقصير أو اإلهمال -1

 بطريقة

 .قاصرة أو عدم أداء ما يكلف به من قبل أو ما في حكمها

يززر ذلززك مززن شززؤون وغ متحانتتات أو التصتتحي  أو أعمتتال المراقبتتةاإلفتتي القيتتام بواجبتتات  التقصتتير -2

 .التدريس

 .تمس بمكانة عضو هيئة التدريس أو الظهور بمظهر غير الئق بصورةالدخول في أعمال الشجار -3

علززى الطززالب أو الطالبززات أو أوليززاء أمززورهم  استتتغالل وفيفتتته لتحقيتتأ متتةرب شخصتتية بالضتتغ  -4

 .أداء خدمة أو الحصول على منفعة له أو لغيره إلجبارهم على

أو دعزاوى الفتنزة أو الزدعوة للتعصزب أو اإلرهزاب أو  ته للتتروي  لففكتار الهدامتةاستتغالل محا ترا -5

 .بأمور الدولة الليبيةالتحريضعلى أعمال الشغب أو المساس 

لقيززام بتزويززر نتززائج  بقصززد اإلخززالل بقواعززدا مستتاعدتهم علتتى الغتتل أو التالعتتب بنتتتائ  االمتحانتتات -6

أو محابزززاتهم، وتتحقزززق هزززذه المخالفزززة بتسزززريب  الطزززالب أوالمنافسزززة أو اإلضزززرار بزززبعض الطزززالب
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باالمتحانززات أو بإدخززال المعلومززات فززي أوراق اإلجابززة أو تغييززر الززدرجات عنززد  المعلومززات المتعلقززة

 ر.مما يدخل في أعمال الغش والتزوي التصحيح أو الرصد وغير ذلك

 

(  52)رقم   لمادة ا  

 يةلتالتدريس الجزاءات التأديبية اتوقع علي عضو هيئة ال: 

 .مكتوبا اإلنذار و يكون اللوم شفويا و أو اإلنذاراللوم  -1

 .المرتب منالخصم  -2

 .الوظيفةواالستبعاد من العزل  -3

( 62) رقم  المادة  

  عضزو هيئزة التزدريس احتياطيزا عزن  إيقزاف رئيس اللجنةويحأ ل عميد الكلية تشكل لجنة بقرار من

أيام ، والبدء في التحقيق مع عضو هيئزة  وز ثالثةالعمل إذااستدعت مصلحة التحقيق ذلك لمدة ال تجا

 .التدريس 

(  72)  رقم المادة  

 متضزمنا خالصزة مزا دار  لعميزد الكليزة تقديم تقريرها مفصال  -بعد الفراغ من مهمتها -وعلى اللجنة

 .من مناقشات وإدراج أوجه دفاع عضو هيئة التدريس

( 28لمادة )ا  

  أو إيقزاع إحزدى العقوبزات التزي لجنتة التحقيتأ حفتل التقريتر  رريتبعد اطالعه علتى تق لعميد الكلية

  استدعت الحاجة لذلك . إنقرار بالفصل  إصدارتدخل ضمن صالحياته أو
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بكلية أعضــاء هيئة التــدريس إجراءات 

المواكب الدولية للعلوم الإدارية 
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العمل ألعضاء هيئة التدريس                مباشرة  إجراءات -1  

 اإلجراء:خطوات 

نمززززززاذج مباشززززززرة عمززززززل إلززززززى ال أعضززززززاء هيئززززززة التززززززدريس  بإرسززززززشززززززؤون يقززززززوم قسززززززم  -1

 . كلية رؤساء األقسام العلمية بال

هيئززززززة أعضززززززاء يقززززززوم رئززززززيس القسززززززم العلمززززززي بتوزيززززززع نمززززززاذج مباشززززززرة عمززززززل علززززززى  -2

 .التدريس

يسوول  أعضوو   هيئوو  التوويسي  النموو ذج بعووي موو   الخ نوو  الخ صوو  بيوو  إلوو  سئووي  القسوو  العلموو   -3

 المختص.

 .عميي الكلي   إل  مب شسة العم  ت  يحيليصي  سئي  القس  العلم  المختص عل  نموذج ي -4

 أعض   هيئ  التيسي . شوو مك  إل    ذج ث  يحيلي النم عميي الكلي   يعتمي -5

ب لتصيي  عل  النموذج ويحفظ نسخ  م  النموذج  أعض   هيئ  التيسي  شوو  سئي  قس  يقو   -6

 .الشوو  الع م  وكي هيئ  التيسي  ث  يحي  نسخ  إل  مكت  العض    ف  الملف اإلياسي 

 بكلية المواكب الدولية :تواصل الطلبة مع أعضاء هيئة التدريس  -2

 

العملية التعليمية، ولتحقيق ذلك  فيالطلبة مع عضو هيئة التدريس لتحقيق التكامل  الكلية بتواصلتهتم   

 التالية:  اإللية تتبع  الكليةفان 

نها نفسه مشافهة للطلبة وأيضا القسم هيئة تدريس والتي يعلن عالساعات المكتبية لكل عضو   -1

 .عنها في الوسائل المتاحة العلمي  يعلن

 تصال بأعضاء هيئةأعضاء هيئة التدريس يدعمون الطالب في طرق اال وقسمالقسم العلمي  -2

 .نالمحاضرين وعناوي  محتفاظهم بأرقاوذلك باعند الحاجة التدريس 

 

  :التواصل الخارجي والتبادل المعرفي -3
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عات أو كليات أخرى مشابهة وذلك بوجود التبادل المعرفي ألعضاء هيئة التدريس مع جام الكليةهتم ت      

 خالل:   نم

 . مناظرة لبرامج الكليةمع برامج للكلية  وجود اتفاقيات -1

 الخارجي والمشاريع البحثية والدورات.  اصلإجراءات التحفيز والمكافأة في التو -2

 

 

   :التدريس التعامل مع شكاوى أعضاء هيئة -4

 

همم أعضاء هيئة التدريس  تعزيز أهم العوامل التي تسهم في نعضو هيئة التدريس م ليرفع الظلم ع 

 :  التالية اآلليةتتبع الكلية على مستوى العملية التعليمية، ولذلك فان  ر إيجابا  ثوالتي تؤ

 .في نموذج خاص بالتظلماتشكواه  ق عضو هيئة التدريسثيو -1

 الشكاوى.  صندوقالتدريس بوضع تظلمه في عضو هيئة  ميقو -2

استيفاء التظلم لشروط البث فيه  نبذلك والتأكد مصة لجنة خا ندوق الشكاوى مصنيتم فتح  -3

 عليه وموضوع التظلم. والمشتكيلبيانات للمشتكي ا ذكر كاملمن خالل  وذلك

 .أمامهااحة بالوسائل المت  نمثول الطرفي نع نلجنة التحقيق التي تعل إلىيحال التظلم  -4

 .الخاصة بأعضاء هيئة التدريس نتيجة التحقيق على لوحات اإلعالنات  اإلعالن عن -5

  :الدولية بكلية المواكب  العلمي البحث في التدريس أعضاءهيئة دعم -5

 ع م ، صف  العلمي  لبحثا مج الت ف  والخوض أبح ث لنشس التيسي  عضوهيئ  بيع الكلي   تعتن 

 :ولتحقي  ذلك يج 

 هيئ  أعض   وبحوث لنشسمس هم ت لعلم ا ب لبحث تيت  محكم  علمي  مجل ل  إصياسا  السع .1

   .التيسي

  كليال ف   خ سجي   أو محلي    كلي ال ب س  علم  نشسبحث ف  التيسي  عضوهيئ  مش سك  ح ل  ف  .2

   .لتيسيا عضوهيئ  مص سيف بك ف  تتكف 

  تتن و   عم وسش أو مح ضسةأو علمي  نيوة إلق م  التيسي  هيئ  أعض   لك  مت ح  الفسص  .3

 .والبيئ  المجتمع خيم تو العلم  لبحثا ف مواضيع  

  :بكلية المواكب الدوليةتقديم الدعم التقني ألعضاء هيئة التدريس  -6

، بالكلية القيادات العلمية   ناألكبر م الهتمامامتميز، حيث يلقى  بالكليةهيئة التدريس الدعم التقني لعضو

 : كالتاليعم التقني هي لية الدأو
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عة في مرافقها أو والذي توفره الجام القسم العلمي يحدد متطلبات الدعم التقني لكل مقرر  -1

 .بالكليةلمخاطبة اإلدارة العليا  رفي تقريتجميعه  تعاقداتها ويتم

 . لتنفيذ المقرر الدراسيالالزم يحدد فيه نوع الدعم التقني  نموذج يمفه عضو هيئة التدريس -2

 .بلتوفير الدعم التقني المطلوكلية بال االختصاصكليف جهات ت -3

  :بكلية المواكب الدوليةتقييم أعضاء هيئة التدريس  -7

المهم التقييم الدوري له  ن، ولذا مبالكليةعضو هيئة التدريس هو أساس تجويد مخرجات العملية التعليمية 

والية لتحسين والتطوير للعملية التعليمية وذلك لغرض اللحفاظ على األداء العالي والمستوى المتميز، 

 :كالتالي التقييم هي

 .اتوكفاءة أدائهألداء عضو هيئة التدريس لتحديد جودة المحاضر الطالب استبيان تقييم  -1

ويكون ، هيئة التدريس العلمي واألكاديمي استبيان تقييم رئيس القسم لمدى فاعلية ونشاط عضو-2

 ينالصورة الصحيحة لكفاءة المحاضر نمل مساعد في تكويوعا البذلك مكمل لتقييم الط

 ونشاطاتهم في القسم والمشاركة في البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة.

وحضور  االنضباط ناحية نون أعضاء هيئة التدريس لعضو هيئة التدريس مب شؤتقييم مكت -3

 التقييم. طريق نموذج نباستيفاء الوعاء الزمني لها ع وااللتزامالمحاضرات 

 . ات وتحليلها والحصول على نتائج التقييماتشرتجميع هذه المؤ -4

تخاذ ما ومن تم ا بالكليةتناقش كل هذه التقييمات لدى رئاسة القسم لتداولها مع اللجنة العلمية  -5

 عقده. أوإنهاءباستمراره  أوتقويم عضو هيئة التدريس  ناحية نم ميلز

 

 رات والندوات والملتقيات بالخارج:إيفاد عضو هيئة تدريس لحضور المؤتم -8

 

 اشتراطات اإلجراء:  -

. أن يكزززززون لعضزززززو هيئزززززة التزززززدريس بحزززززث مقبززززززول للمشزززززاركة بزززززه فزززززي المزززززؤتمر أو النززززززدوة أو 1

 الملتقى.

 .كلية المواكب الدولية. أن تتم المشاركة باسم 2

. يلتزززززززم عضززززززو هيئززززززة التززززززدريس بتقززززززديم تقريززززززر عززززززن المهمززززززة الموفززززززد مززززززن أجلهززززززا يتضززززززمن 3

 المؤتمر الذي شارك فيه وأهم النتائج التي توصل إليها. ملخصا عن أعمال

كليزززززززة مزززززززن  . موافقزززززززة المزززززززؤتمر أو النزززززززدوة علزززززززى قبزززززززول مشزززززززاركة عضزززززززو هيئزززززززة التزززززززدريس4

 .المواكب الدولية

 خطوات اإلجراء:  -
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مرفق  ج. يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب للموافقة على حضور مؤتمر علمي، أو ندوة أو ملتقى بالخار1 

 معه نسخة من البحث الذي يرغب في المشاركة به إلى رئيس قسمه العلمي.

 .عميد الكلية. يحيل رئيس القسم العلمي اإلجراء إلى 2 

 رأيه وفي حالة موافقته يقوم بإصدار قرار مهمة رسمية. عميد الكلية . يبدي 3 

 

 :التعاقد مع عضو هيئة تدريس متعاون -9

 

 الشروط:  

  يسجتوووووو  العلميوووووو  فوووووو  ذات التخصووووووص العلموووووو  وح صووووووت علوووووو  شووووووي ية . يجوووووو  أ  تكووووووو1

مع يلووووووو  الصووووووو يسة مووووووو  المسكوووووووز الووووووووطن  لضوووووووم   جووووووووية واعتمووووووو ي الموسسووووووو ت التعليميووووووو  

 .والتيسيبي  أ  ك نت الشي ية م  خ سج ليبي 

 ضم   جوية واعتم ي الموسس ت التعليمي .. مع يل  الموه  العلم  م  مسكز 2

 المستندات المطلوبة:

 ..الشي ية العلمي  األصلي  1

 ..الشي ية الصحي  2

 ..شي ية ميتي وإق م  3

 ."صوس شمسي  4.عيي " 4

 سير اإلجراء:

لززززززب إلززززززى رئززززززيس القسززززززم متعززززززاون بط هيئززززززة تززززززدريس. يتقززززززدم الراغززززززب فززززززي التعاقززززززد كعضززززززو 1

 بالمستندات المطلوبة بعد إعالن الكلية عن ذلك.العلمي مصحوبا 

نائي تجزززززاه الموافقزززززة مزززززن لمزززززي رأيزززززه فزززززي اجتماعزززززه الزززززدوري أو االسزززززتثالقسزززززم الع لجنزززززةبزززززدي ت. 2

 حالة الموافقة يقوم رئيس القسم العلمي بإحالة اإلجراء إلى عميد الكلية.عدمها وفي 

 . يحيل عميد الكلية اإلجراء في حالة موافقته إلى اللجنة العلمية بالكلية للموافقة.3

افقززززززة مززززززن عززززززدمها وفززززززي حالززززززة موافقتززززززه يحيززززززل . تبززززززدي اللجنززززززة العلميززززززة رأيهززززززا تجززززززاه المو4

 .اإلجراء إلى قسم أ.هـ.ت

نسززززم يرمززززز للكليززززة فيززززه بززززالطرف األول  ةثززززأ.هززززـ.ت بتجهيززززز عقززززد مززززن ثال. يقززززوم رئززززيس قسززززم 5

ويمثلهززززززا عميززززززدها ويرمززززززز لعضززززززو هززززززـ.ت المتعززززززاون بززززززالطرف الثززززززاني ثززززززم يحيززززززل العقززززززود إلززززززى 

 عميد الكلية.

 متعاون بالتوقيع على العقد بصفته الطرف الثاني. . يقوم المتقدم لشغل وظيفة ع.هـ.ت6

 . يحيل رئيس قسم أ.هـ.ت العقود إلى عميد الكلية.7



دليل أعضاء هيئة التدريس 

 

 

 

21 

 .. يعتمد عميد الكلية العقود ثم يحليها إلى قسم أ. هـ. ت8

بملفه وإحالة نسخة إلى  د إلى ع.هـ.ت المتعاون وحفظ نسخة. يقوم قسم أ.هـ.ت بتسليم نسخة من العق9

 إلدارية والمالية.مكتب الشؤون ا

 

 :استدعاء أساتذة زائرين -10

 
 

 اإلجراء: شروط  

 . أن يكون حاصل على اإلجازة الدقيقة.1

 . أال تقل درجته العلمية عن درجة استاذ مساعد.2

 . أال تقتصر دعوة الزيارة على أساتذة محددين بصورة مستمرة.4

ن الموعزززززد المحزززززدد لبرنزززززامج . أن تسزززززلم المزززززذكرة إلزززززى اللجنزززززة العلميزززززة بالكليزززززة قبزززززل شزززززهر مززززز5

 حضور األساتذة الزائرين.

 سير اإلجراء:

مزززززن األسزززززاتذة الزائزززززرين وتزززززاريم  اوضزززززح فيهزززززا احتياجاتهزززززتالقسزززززم العلمزززززي مزززززذكرة  لجنزززززةعزززززد ت  . 1

 استدعائهم.

 . ي حيل رئيس القسم العلمي المذكرة إلى عميد الكلية.2

 . يحيل عميد الكلية اإلجراء إلى اللجنة العلمية.3

تبززززززدي اللجنززززززة العلميززززززة رأيهززززززا اتجززززززاه الموافقززززززة مززززززن عززززززدمها وفززززززي حالززززززة الموافقززززززة تحيززززززل . 4

 اإلجراء إلى عميد الكلية.

 .. يقوم عميد الكلية باستدعاء أساتذة المطلوبين طبقا للشروط سالفة الذكر5

 

 :هيئة تدريس عضوترقية  -11

 

 اشتراطات اإلجراء:

 :العلميةأوالً: شروط مشتركة للترقية بين مختلف الدرجات 

. ان تتطززززززابق التخصصززززززات الدقيقززززززة للمقيمززززززين مززززززع تخصززززززص عضززززززو هيئززززززة التززززززدريس المززززززراد 1

 ترقيته.

. ان تكزززززون الزززززدرجات العلميزززززة للمقيمزززززين أعلزززززى مزززززن الدرجزززززة الحاليزززززة لعضزززززو هيئزززززة التزززززدريس 2

 المراد ترقيته.
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ن فززززززي و. تؤخززززززد فززززززي عززززززين االعتبززززززار المززززززدة التززززززي قضززززززاها عضززززززو هيئززززززة التززززززدريس كمتعززززززا3

( فصززززززول 4او الخززززززارج وتحسززززززب بواقززززززع سززززززنة دراسززززززية لكززززززل سززززززنتين دراسززززززيتين او  الززززززداخل 

 -دراسية قضاها كمتعاون وذلك وفقا  لآلتي:

ضززززززمان الززززززوطني لمركززززززز الان تكززززززون المؤسسززززززات التززززززي درس بهززززززا معتززززززرف بهززززززا مززززززن قبززززززل  أ.

 .والتدريبية التعليمية تالمؤسساالجودة واعتماد 

 ( ساعات اسبوعيا  في الجهة الواحدة.8. أال يقل عدد ساعاته الدراسية عن  ب

 -طبقا لالتي :. يتم تقييم اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ج

المحكززززززم مززززززن الكتززززززب العلميززززززة والمراجززززززع العلميززززززة المنشززززززورة، وال يقبززززززل منهززززززا سززززززوى   -

 عمل واحد في كل ترقية.

المحقزززززق مزززززن الكتزززززب او المخطوطزززززات النزززززادرة المنشزززززورة وال يقبزززززل منهزززززا سزززززوى عمزززززل   -

 .واحد في كل ترقية

الترجمززززززة المحكمززززززة للكتززززززب العلميززززززة المتخصصززززززة المنشززززززورة، وال يقبززززززل منهززززززا سززززززوى   -

عمزززززل واحزززززد فزززززي كزززززل ترقيزززززة ويسزززززتثنى مزززززن هزززززذا الشزززززرط المتخصصزززززين فزززززي الترجمزززززة 

 في اللغات االنجليزية والفرنسية وغيرهما.

االختراعززززززات واالبتكززززززارات العلميززززززة التززززززي صززززززدرت مززززززن الجهززززززة المعتززززززرف لهززززززا بهززززززذه  -

 الصالحية.

االنتززززززاج االبززززززداعي المميززززززز فززززززي المجززززززالين الفنززززززي واالدبززززززي الززززززذي تعتززززززرف بززززززه لجززززززان  -

 التقييم على اال يزيد عددها عن عمل واحد في كل ترقي.

كثززززر مززززن سززززنة وتحسززززب المززززدة أأال يكززززون قززززد مضززززى علززززى اصززززدار سززززند القبززززول بالنشززززر  -

 من تاريم طلب الترقية.

ريك واحززززززد نصززززززف عمززززززل، وإذا زاد تحسززززززب االعمززززززال المشززززززتركة فززززززي حالززززززة وجززززززود شزززززز -

 عدد الشركاء تحسب ربع عمل.

 خر ترقية.آالصادرة بعد تاريم العلمية . ان تكون األعمال 4

 و اطروحة الدكتوراهأ الماجستيررسالة  العلمية مستندة منتكون األعمال أال . 5

حزززززززد تقزززززززارير وبأدلزززززززة قاطعزززززززة " أ. تتخزززززززد قزززززززرارات لجزززززززان التقيزززززززيم باألغلبيزززززززة إال إذا كشزززززززف 6

مبززززززررات منطقيززززززة " إخززززززالل الباحززززززث "طالززززززب الترقيززززززة" بأخالقيززززززات البحززززززث العلمززززززي وسززززززرقة 

حرمززززززان  لقسززززززم أ.هززززززـ.ت عمززززززال علميززززززة لغيززززززره ونسززززززبها إليززززززه وفززززززي مثززززززل هززززززذه الحالززززززة يحززززززق أ

المعنززززززي مززززززن الترقيززززززة لمززززززدة سززززززنة علززززززى األقززززززل وخطززززززاب لفززززززت نظززززززر يودعززززززان فززززززي ملفززززززه 

 كاديمي.ألا
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 اللجنة العلمية بالكلية.التعامل بنماذج التقييم إال التي يتم إعدادها من قبل  . ال يتم7

 من مقيم في نموذج واحد. كترأ. ال يجوز اشتراك 8

 :هيئة التدريس لدرجة أستاذ مساعد ثانياً : شروط ترقية عضو

سززززززنوات بالنسززززززبة  أربززززززعمجززززززال التززززززدريس الجززززززامعي ال تقززززززل عززززززن  خبززززززرة فززززززي. ان تكززززززون لززززززه 1

 االجازة الدقيقة "الدكتوراه" عندما يكون يشغل درجة محاضر.لحملة 

 .سنوات 8. ان يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة ال تقل عن 2

. ان تكزززززون لزززززه ثالثزززززة أبحزززززاث منشزززززورة فزززززي مجزززززالت او دوريزززززات محكمزززززة عنزززززدما كزززززان يشزززززغل 3

 درجة محاضر وتجيزها لجنة التقييم.

 :لدرجة أستاذ مشارك و هيئة التدريسثالثاً : شروط ترقية عض

 سنوات 12. ان يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة ال تقل عن 1

مجززززززال التززززززدريس الجززززززامعي ال تقززززززل عززززززن سززززززت سززززززنوات بالنسززززززبة  خبززززززرة فززززززي. ان تكززززززون لززززززه 2

سزززززززنوات بالنسزززززززبة لحملزززززززة االجزززززززازة الدقيقزززززززة  أربزززززززعلحملزززززززة االجزززززززازة العاليزززززززة "الماجسزززززززتير"، 

 كتوراه" عندما يكون يشغل درجة استاذ مساعد."الد

. ان تكززززززون لززززززه خمززززززس أبحززززززاث منشززززززورة فززززززي مجززززززالت او دوريززززززات علميززززززة محكمززززززة عنززززززدما 3

 وأربززززززعبالنسززززززبة لحملززززززة االجززززززازة العاليززززززة "الماجسززززززتير"  مسززززززاعد،كززززززان يشززززززغل درجززززززة اسززززززتاذ 

 قييم.ابحاث منشورة بالنسبة لحملة االجازة الدقيقة "الدكتوراه" وتجيزها لجنة الت

 :ية عضو هيئة التدريس لدرجة أستاذرابعاً : شروط ترق

 . ان يكون حاصل على االجازة الدقيقة " الدكتوراه ".1

كزززززون فزززززي مجزززززال التزززززدريس الجزززززامعي ال تقزززززل عزززززن اربزززززع سزززززنوات عنزززززدما كزززززان يشزززززغل ي. ان 2

 ستاذ مشارك.أدرجة 

غل درجززززززة و مشززززززاريع مبتكززززززرة عنززززززدما كززززززان يشززززززأ. ان تكززززززون لززززززه خمززززززس أبحززززززاث منشززززززورة 3

 استاذ مشارك، وتقبلها لجنة التقييم.

 . ان تكون له أبحاث منشورة في مجالت او دوريات عالمية متخصصة.4

 اإلجراء:خطوات 

. يتقزززززدم عضزززززو هيئزززززة التزززززدريس المزززززراد ترقيتزززززه بطلزززززب إلزززززى رئزززززيس قسزززززمه العلمزززززي مصزززززحوبا 1

 بملف كامل عن نشاطاته العلمية.

جزززززراءات مسزززززتوفاة بالموافقزززززة علززززززى إلن الشزززززروط واأ . يقزززززوم القسزززززم العلمزززززي بعزززززد التأكزززززد مزززززن2

 .لى عميد الكليةإجراء ثم يحيله إلا

 .شؤون أ. هـ . ترئيس قسم . يقوم عميد الكلية بإحالة ملف الترقية إلى 3
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أ. هززززززـ. ت بمززززززلء المعلومززززززات الخاصززززززة بعضززززززو هيئززززززة التززززززدريس فززززززي النمززززززاذج قسززززززم قززززززوم ي. 4

 وإحالتها إلى اللجنة العلمية بالكلية. المعتمدة الخاصة وضمها إلى ملف الترقية

ع. هززززززـ.ت بعززززززد التأكززززززد مززززززن اسززززززتيفاء  ـاإلنتززززززاج العلمززززززي لززززززتقززززززوم اللجنززززززة العلميززززززة بإحالززززززة . 5

 الشروط إلى لجنة التقييم.

 ملف الترقية متضمنا  تقارير لجنة التقييم.على اللجنة العلمية بالكلية عرض ت. 6

اء شززززززروط الترقيززززززة وإيجابيززززززة التقيززززززيم فززززززي بعززززززد التأكززززززد مززززززن اسززززززتيفالعلميززززززة . توصززززززي لجنززززززة 7

عميززززززد الكليززززززة  المحضززززززر إلززززززى, وتحيززززززل سمحضززززززر اجتماعهززززززا بترقيززززززة عضززززززو هيئززززززة التززززززدري

 لالعتماد.

 .قرار الترقيةعميد الكلية . يصدر 11

 .القرار على الملزمين بتنفيذهالشؤون اإلدارية والمالية . يعمم مدير 12

 

 :هيئة التدريس لغرض الترقيةتشكيل لجنة لتقييم اإلنتاج العلمي لعضو  -12

 

 اإلجراء : شروط 

 . ان يتطابق التخصص الدقيق ألعضاء اللجنة مع تخصص عضو هيئة التدريس المراد ترقيته.1

اللجنة أعلى من الدرجة العلمية الحالية لعضو هيئة التدريس المراد  ألعضاء. ان تكون الدرجات العلمية 2

 ترقيته.

 .الكليةة من خارج حد اعضاء اللجنأ. ان يكون 3

. على لجان التقييم إنجاز مهامها خالل مدة اقصاها شهرين من تاريم تكليفها وتقدير تقاريرها إلى لجنة 4

 شؤون أ. هـ. ت

 خطوات اإلجراء :

عضاء هيئة تدريس لتقييم االنتاج العلمي لطالب الترقية، وإحالة أيقترح القسم العلمي عدد خمسة  -1

 كلية.المقترح إلى عميد ال

 شؤون أ.هـ.ترئيس قسم يقوم عميد الكلية بإحالة اإلجراء إلى  -2

 العلمية بالكلية.شؤون أ.هـ.ت المقترح الى لجنة رئيس قسم يحيل  -3

 من بين الخمسة المرشحين لعضوية اللجنة.العلمية تختار لجنة شؤون  -4

ي لعضو هيئة التدريس المراد ترقيته، معلال اإلنتاجأ.هـ.ت بتكليف لجنة للبدء في تقييم  قسم يقوم رئيس  -5

 تضم الثالثة المختارين.

 :صرف مستحقات لجنة تقييم اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس -13

 

 اإلجراء:خطوات 
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أ.ه.ت قائمة بأسماء أعضاء لجنة التقييم وأرقام حساباتهم وأسماء المصارف التابعين لها رئيس قسم يعد  -1

 .الكلية عميدلى إثم يحيل اإلجراء 

بشأن صرف يقوم عميد الكلية بإحالة اإلجراء إلى مدير الشؤون اإلدارية والمالية وذلك بع إصدار قرار  -4

 .مكافأت ألعضاء لجنة التقييم 

 القرار على الملزمين بتنفيذه.الشؤون اإلدارية والمالية يعمم مدير  -7

 

 :لتدريسطلب الحصول على إجااة لغرض أداء مناسك الح  لعضو هيئة ا -14

 اإلجراء:شروط 

 يوما . 20أال تزيد مدة اإلجازة عن  -1

 ال تخصم مدة اإلجازة من الرصيد السنوي لعضو هيئة التدريس. -2

  :خطوات اإلجراء

 يتقدم عضو هيئة التدريس الراغب في أداء مناسك الحج بطلب كتابي للموافقة على اإلجازة الى رئيس  -1

 وثائق الحج المعتمدة من وزارة األوقاف اإلسالمية. قسمه العلمي مرفق معه صورة من

 لى عميد الكلية.إيحيله  الطلب ثميصدق رئيس قسمه العلمي على  -2

 أ.ه.ت لحفظها في ملفه اإلداري. رئيس قسمإجازة لطالبها ويحيل اإلجراء الى عميد الكلية يمنح  -3
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لكلية أعضــاء هيئة التــدريس  آليات 

المواكب الدولية للعلوم الإدارية 

 والمالية 
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آليات البرامج التعليمية المتعلقة 

بكلية أعضــاء هيئة التــدريس ب

المواكب الدولية للعلوم الإدارية 

 والمالية
 

 

أعضــاء هيئة لخلاقي  الميثاق الأ

بكلية المواكب الدولية التــدريس 

 للعلوم الإدارية والمالية
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ايمانا  منا بالمسؤولية نضع ميثاق شرف يضبط سلوك وتصرفات السادة اعضاء هيئة التدريس بالكلية        

 واللوائح المنظمة للعمل بالكليةوفقا  للقوانين 

الميثاق األخالقي مجموعة من اآلداب والمبادئ السامية، والقيم العليا التي تحكم قواعد العمزل والسزلوك يُعد 

المتّبع في أداء عمل أي مؤّسسة، وهزو ي مثزل النظزام الزداخلي للمؤّسسزة والزذي ي زؤدي إلزى إحزراز التقزدّم فزي 

 .إذ ما تّم احترامه وااللتزام به هدافاألداء، وتحقيق للغايات واأل

نحن أعضاء هيئزة التزدريس بكليزة المواكزب الدوليزة التزامنزا بأحكزام هزذا الميثزاق، ونتعهزد باحترامزه نُعلن   

ا، ونعتبره  ا وروح   :لنا ونلتزم باآلتي ) ميثاقًا أخالقيًا (وتطبيقه نص 

 ئة التدريس بالكلية:مبادئ ميثاق الشرف األخالقي ألعضاء هي -الجزء االول :

اوال  عالقته بالطالب وثانيا  بزمالئه وثالثا  بالكلية التي ينتمي اليهزا ورابعزا  عالقتزه بالبحزث العلمزي وخامسزا  

عالقتزه بزالمجتمع الززذي يعزيش فيزه ك فززإن كزل عالقززة مزن هزذه العالقززات المتشزبعة تحتزاج الززى وضزع مبززادئ 

ية الدور المرجو منها باعتبارها مؤسسة من المؤسسزات المهمزة اخالقية تحكم هذه العالقات حتى تؤدي الكل

 -والمعتمدة  في المجتمع ،وذلك ما نستعرضه في البنود األتية :

 الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس بكلية المواكب الدولية
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 -مبادئ ميثاق الشرف االخالقي في عالقة عضو هيئة التدريس بالكلية: -اواًل :

ر واحترام النزاس ، كمزا قزد يكتسب عضو هيئة التدريس من خالل عضويته بالكلية مكانته االجتماعية وتقدي

يتقلد هؤالء األعضاء بعض المناصب القيادية في الدولة ، فإن ذلزك مزرجعهم انتمزائهم الزى الكليزة كمؤسسزة 

تعليمية وتربوية ، ولذلك فان ثمة مبادئ ترد في الميثاق االخالقي تكون بمثابة الهادي والمرشزد فزي عالقزة 

 -الي:عضو هيئة التدريس بالكلية نوجزها في الت

احترام قواعزد السزلوك الزوظيفي، وااللتززام بزالقوانين واللزوائح المعمزول بهزا والمنّظمزة لعمليزات التعلزيم  -1

والتعلّم والبحث العلمي والمسؤولية المجتمعية وان يكون هزذا االحتزرام نابعزا  مزن شزعور داخلزي وال يزرتبط 

 بالخوف من العقاب .

جم هززذا االحسززاس الززى تصززرف عملززي فززي المواقززف المختلفززة التززي االحسززاس باالنتمززاء للكليززة وان يتززر -2

 تتعرض لها الكلية 

االلتزام بأخالقيات المهنة، والمثابرة فزي العمزل والشزعور بالمسزؤولية، والتحلّزي بالنزاهزة والشزفافية فزي  -3

 المهنة . كل سلوكياتنا وتصرفاتنا، واالبتعاد عن الممارسات واالتجاهات التي من شأنها اإلضرار بقيم

ابداء الرأي بموضوعية وشزجاعة عنزد اختيزار المسزتويات المختلفزة مزن القيزادات فزي الكليزة فزي اللجزان  -4

 المختصة بذلك بعيدا عن اي اعتبارات شخصية تتعارض مع اعتبارات الصالح العام.

ل المناقشزة وابزداء المشاركة في اجتماعات المجالس واللجان التي يعين بها والقيام بدور ايجابي من خال -5

 الرأي ، وعدم التغيب دون عذر عن هذه االجتماعات .

 المحافظة على سرية مداوالت اللجان والمجالس التي يشترك فيها . -6

اعتبار كل عضو هيئة تدريس ان ميثاق الشزرف االخالقزي هزو دسزتور مزن وضزعه شخصزيا  ، ومزن ثزم  -7

 يسعى لنشره بين زمالئه وخاصة الجدد منهم.

  -مبادئ ميثاق الشرف االخالقي في عالقة عضو هيئة التدريس بزمالئه:  -نياً :ثا

 -:و هيئة التدريس بزمالئه فيما يليتتركز مبادئ ميثاق الشرف االخالقي في عالقة عض

 االلتزام بجميع الحقوق المطلوبة لجميع الزمالء واداء الواجب نحوهم في عالقة متبادلة تكون فوق .  1
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 هات .مستوى الشب

ي الزرأي وارسزاء روح تقزدير االلتزام بمبزادئ االحتزرام فزي جميزع االحزوال ، السزيما عنزد االخزتالف فز.  2

 .األقدم

االيمان بروح العمل الجماعي والمشاركة في االبحاث سواء على مستوى الزمالء فزي القسزم الواحزد او .  3

 مع الزمالء في االقسام المختلفة بالكلية.

 نمية العالقات االنسانية في المناسبات االجتماعية المختلفة مع الزمالء داخل وخارج الكلية.االهتمام بت.  4

نقل الخبرات والمهارات التي يكتسبها عضو هيئة التزدريس مزن االعمزال والمناصزب التزي يتوالهزا فزي .  5

صزلة دات االكاديميزة ومواالكلية ، وكذلك خبراته بالشؤون العامة في الحياة الى زمالئزه تمهيزدا إلعزداد القيزا

 .المسيرة التعليمية دون مشاكل

االلتزام الصارم باحترام كل عضو هيئة تدريس لزمالئه امام الطلبة بكزل مسزتوياتهم ، وعزدم انتقزاد اي .  6

 زميل علميا  او اخالقيا  امام الغير السيما الطلبة.

 -هيئة التدريس والطالب بالكلية: مبادئ ميثاق الشرف االخالقي في العالقة بين أعضاء -ثالثاً :

، وفلسفة وجود الكلية لم تنشأ ن االساسيتان في التعليم بالكليةن عضو هيئة التدريس والطالب هما الركيزتاإ

اال لخدمة الطالب واعدادهم اعدادا  الئقا  للقيزام بالزدور المرشزحين لزه فزي المجتمزع ، وال يتزأتى ذلزك اال مزن 

لززى مسززتوى علمززي واخالقزي فريززد ، ومززن هززذا المنطلززق وحتززى يصززاغ عقززل خزالل عضززو هيئززة التززدريس ع

عالقة عضو هيئة التزدريس  الطالب وشخصيته صياغة سليمة ، فان ميثاق الشرف االخالقي هذا يتوسم في

 -:بالطالب

االرتقاء بمستوى السلطة التزي يتمتزع بهزا عضزو هيئزة التزدريس فزي ممارسزة عمليزة التزدريس والتقزويم  -1

 على الطالب ، فهو اوال  قدوة ومثال يحتذى به الطالب.واالشراف 

احترام الحرية الشخصية للطالب طالما ال تتعارض مع قيم المجتمع ، وعزدم تسزفيه افكزارهم وآرائهزم ،  -2

بل العمل على تنميتهزا واالرتقزاء بهزا وتشزجيعهم علزى الحزوار والمناقشزة ، ومزن تزم  االرتقزاء بهزم الزى 

 مصاف السمو والرفعة.

رتقاء المستمر بمسزتوى عضزو هيئزة التزدريس العلمزي والثقزافي واالجتمزاعي ، باطالعزه دائمزا علزى اال -3

اخر التطورات العلميزة والثقافيزة واالجتماعيزة فزي مجزال عملزه وطزرق التزدريس ، وتوظيزف ذلزك كلزه 

 لصالح العملية التعليمية والتربوية التي يتلقاها الطالب منه.
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يئززة التززدريس وعلمززه عنززد اعززداده للمشززاريع والبحززوث والدراسززات امززداد الطالززب بخبززرات عضززو ه -4

 .قت كاف لمساعدتهم لبناء مستقبلهموتخصيص و

 

 

 
 
 

 


