وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة طرابلس

ادارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
نموذج مطابقة المؤهالت العلمية

 للمبعوث املتحصل على الدرجة املوفد من أجلها
 للمتقدم للجامعة لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة طرابلس
ادارة شؤون أعضاء هيئة التدريس
الخطوات الإجرائية لمطابقة المؤهلات العلمية والتقييم.
يتضممممن همممذا المممدليا الشمممروس المطلوبمممة امممتيساء متطلبمممات التمممدريس بجامعمممة طمممرابلس وال طممموات ا جرائيمممة
المطلوبة لعملية التحقق من كساءة المتقدم لشغا وظيسة عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس.
أولا :الشروط المطلوبة لاستيفاء متطلبات التدريس بجامعة طرابلس:
 .1توفر الشروط المنصوص عليها في الئحة شؤون أعضاء هيئة التدريس الوطنيين.
 .2الحصول على مؤهل (الماجستير) أو (الدكتوراه) من جامعة معترف بها ومعتمدة.
 .3أن يكون المؤهل العلمي في مجال التخصص المطلوب للقسم المختص.
 .4أن يكون البرنامج الدراسي متضمنا تعميقا للجانب العلمي (النظري والتحليلي والتربوي).
 .5أن يمتلك المعني القدرة على توصيل وتبسيط المعلومات للطالب ويتم ذلك من خالل حلقة نقاش.
ثانيا :الخطوات الإجرائية لمطابقة المؤهل العلمي:
 .1يقممموم المعنمممي بتعبئمممة نمممموذج ر مممم  )1اامممتبيان لمطابقمممة المؤهممما العلممممي) ،مرفمممق بملمممي يحتمممو علممم
الماتندات اآلتية:
 نسخة طبق األصل معتمدة من الشهادات األصلية.
 إفادة باالعتراف بالشهادة (الماجستير  /الدكتوراه) من مركز ضمان الجودة.
 كشففف درجففات أصففلي للمقففررات الدراسففية للمرحل فة الجامعيففة األولففى علففى أال يقففل التقففدير عففن جيففد
وكشف درجات لمرحلة الدراسات العليا.
 السيرة الذاتية متضمنة قائمة باإلنتاج العلمي للمعني.
 صورة من ملخص بحث الرسالة واألطروحة.
 نسخة من الرسالة واألطروحة أصلية وصورة طبق األصل.
 .2يقوم رئيس القسم بتكليف لجنة من ثالثة أعضاء (ال تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مساعد) لدراسة وتقيفيم
المسففتندات المقدمففة وإبففداء الففرأي حففول اسففتيماء المعنففي لمتطلبففات التففدريس الجففامعي وتطففابق المؤهففل م ف
التخصص المطلوب لقسم المعني في خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام (نموذج رقم .)2
 .3يعتمد رئيس القسم رأي اللجنة المكلمة (نموذج رقم .)2
 .4يحال رأي اللجنة والمستندات إلى ادارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في ظفرف مللفق عفن طريفق
مدير مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس بالكلية .التخاذ اإلجراء الالزم بالخصوص.
ملاحظة :تسري إجراءات مطابقة المؤهلات العلمية على:



المبعوث بعد تحصله عل الدرجة الموفد من أجلها.
المتقدم للجامعة لشغا وظيسة عضو هيئة التدريس.

 كريمة

نموذج ر م )1

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة طرابلس
ادارة شؤون أعضاء هيئة التدريس

الكلية/
القام/

استبيان لمطابقة المؤهل العلمي

ر م التالاا/

متعاون
تعيين
موفد
أولا :بيانات شخصية مقدم الطلب):
االسم  ...................................................... :تاريخ ومكان الميالد .......................:
البطاقة الشخصية  ..........................................:الجنسية ....................................:
الحالة االجتماعية  ...................................:العنوان ............................................:
البريد االلكتروني  ..........................................:رقم الهاتف .................................:
ثانيا  :المؤهلات العلمية:

الشهادة الجامعية األولى

المؤهل

اإلجازة العالية (الماجستير)

اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه)

اسم الجامعة
عنوانها
الكلية
والقسم
التخصص العام
والتخصص الدقيق
تقدير المؤهل
وتاريخ الحصول عليه
مقررات دراسية

متطلبات البرنامج الرئيسي
عنوان الرسالة  /األطروحة

رسالة

مقررات دراسية

األطروحة

اسم المشرف
البريد االلكتروني للجامعة
وموق (االنترنت)
ثالثا :الخبرة في مجال التدريس الجامعي والبحث العلمي:
 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها والجهة م مدة الخبرة التدريسية.

............................................................................................................
 المقررات الدراسية التي يمكن تدريسها بالقسم المختص.
............................................................................................................
 البحوث والدراسات التي قمت بنشرها في مجال التخصص وعددها.
............................................................................................................
 الللات التي تجيدها.
............................................................................................................

رابعا  :الخبرة الأكاديمية والإدارية :

............................................................................................................
تو يع مقدم الطلب..................:
 20م
/
التاريخ/ :
يمكن االستعانة بورقة إضافية الستكمال االستبيان.

تاريخ استالم المستندات

/

/

20م.
 كريمة

نموذج ر م )2

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة طرابلس
ادارة شؤون أعضاء هيئة التدريس

الكلية/

تقييم مدى استيفاء المؤهل العلمي لمتطلبات التدريس الجامعي.
أولا  :بيانات تعبأ من قبل القسم المختص

التاريخ :

القام/
ر م التالاا/

/

/

20م.

ا ام  ............................................................ :المؤها العلمي ............................... :
تاريخ ومكان الحصول عليه  .............................................:الت صص ..............................:

الكلية  .................................................. :القام الم تص ........................................:
ثاني ا  :تقييم مدى استيفاء المؤهل العلمي لمتطلبات التدريس الجامعي ( اللجنة المكلفة من القسم ).

* تقييم الجامعة التي تحصل منها على اإلجازة العالية ( الماجستير ).
غير معروفة
غير معتمدة
معتمدة
* تقييم الجامعة التي تحصل منها على اإلجازة العالية ( الدكتوراه ).
غير معروفة
غير معتمدة
معتمدة
* مدى تطابق مجال بحث الرسالة اإلجازة العالية ( الماجستير) م مجال التخصص بالقسم .
غير متطابق
جزئيا متطابق
متطابق
* مدى تطابق مجال بحث أطروحة اإلجازة الدقيقة (الدكتوراه) م مجال التخصص بالقسم.
غير متطابق
جزئيا متطابق
متطابق
* تقييم البرنامج الدراسي للمؤهالت العلمية من حيث تضمنه للجانب النظري والتحليلي.
غير متضمن
جزئيا متضمن
متضمن
* مدى تطابق البرنامج الدراسي للماجستير والدكتوراه م البرنامج الدراسي للشهادة الجامعية األولى.
غير متطابق
جزئيا متطابق
متطابق
* مدى قدرة المعني على تبسيط وتوصيل المعلومات للطالب من خالل حلقة نقاش أو محاضرة تجريبية
مقدمها المعني حول موضوع الرسالة أو األطروحة.
دون المتوسط
درجة متوسطة
درجة عالية
* الخبرة التدريسية في مجال التعليم الجامعي.
ال يوجد
أقل من أربعة سنوات
أربعة سنوات أو أكثر
* مدى تطابق المقررات الدراسية المؤهل تدريسها م مقررات القسم المختص.
غير متطابقة
جزئيا متطابقة
متطابقة
* عدد البحوث المنشورة في مجال التخصص.
ال يوجد
أقل من ثالثة
ثالثة بحوث أو أكثر
ثالثا :رأي اللجنة المكلفة من القسم :

بالنابة للمعيد العائد من ا يساد.

 توصي اللجنة بااتكمال إجراءات التعيين للمعني اتيسائه متطلبات التدريس بالجامعة.
ُ يرفض الطلب لعدم ااتيساء متطلبات التدريس بالجامعة.
بالنابة ألعضاء هيئة التدريس الموفدين.
 توصي اللجنة بتثبيت المعني عل درجة . .........................
 توصي اللجنة بتثبيت المعني عل وضعه الاابق.
بالنابة للمتقدم من ارج الجامعة.

 توصي اللجنة بااتكمال إجراءات التعيين .

يعتمد رئيس القام

 يرفض الطلب لعدم ااتيساء المتطلبات.

.......................

أسماء وتوقيع أعضاء اللجنة المكلفة من القسم.

................................................
..................................................
..................................................
توصية مدير عام إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 كريمة

