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 لحكومة الليبية االنتقاليةا
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Libyan Transitional Government 

Ministry of Higher Education & Scientific Research 

 
 

 

 .لعاليعضو هيئة تدريس غير ليبي بالجامعات الليبية ومؤسسات التعليم ا عقد لشغل وظيفة

 

                                     

 صورة شخصية                                   

 

 

 __________________________________________مؤسسة التعليم العالي/ امعة ج

 ـه14_____________عام_____________ من شهر ________________إنه في يوم 

 م22 _____________عام_____________من شهر _________________وافقـــــالم
 

 -:أبرم هذا العقد بين كل من 

 

 _____________________________________مؤسسة التعليم العالي / جامعة  -1

 ______________________ بصفته _______________________ويمثلها     

 .ويشار إليه فيما بعد الطرف األول 
 

 

 ________________________ هجنسيت__________________________ -2
 

 ___________رقم جواز السفر ومكان إصداراه _____________تاريخ ومكان الميالد 

 ____________________ المؤهل العلمي ____________________التخصص

 ______________________________________________العليمة الدرجة 
 

 .طرف الثاني ( عضو هيئة تدريس)ويشار إليه فيما بعد 

 
 دـــــــــــــتمهي

 

س في ـمن خدمات الطرف الثاني علي وظيفة عضو هيئة تدري االستفادةكان الطرف األول يرغب  لما

 أتفقفقد  ,وطالما أن الطرف الثاني لديه المؤهل و الخبرة الالزمان لشغل الوظيفة,مجال تخصصه 

 -: راضيا علي إبرام هذا العقد وفقآ لما يليالطرفان وت
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 (1)مادة    
 

وكذلك  , الدالة على مؤهالته وخبرته الالزمة ألداء مهمتهالطرف الثاني تقديم أصول المستندات  ىعل

 .مايثبت لياقته الصحية كلما طلب منه ذلك 

 (2)مادة 
 

ة التدددددريس بدرجددددة هيئددددعضددددو علددددى وظيفددددة  األولالطددددرف الثدددداني بالعمددددل لددددد  الطددددرف  يتعهددددد

         /     :    / وحتى   /      /      : في تبدأ من تاريخ مباشرته للعمل  ______________

يوجه للطدرف الثداني قبدل بما اليتجاوز عام دراسي ويجوز تجديد العقد لنفس المدة وذلك بإخطار كتابي 

 .العقد انتهاءلتالي لتاريخ انتهاء مدة العقد بثالثة أشهر وتحسب مدة التجديد من اليوم ا
 

 (3)مادة 
 

, ويعتبدر الطدرف  للعمدلالطرف الثاني لفترة اختبار مدتها ثالثدة أشدهر تبددأ مدن تداريخ مباشدرته يخضع 

فإذا وجه إليه هذا . بل انتهائها إخطار بإنهاء خدمتهالثاني قد اجتاز فترة االختبار بنجاح إذا لم يوجه إليه ق

لمددة ثالثدة أشدهر مدن تداريخ تسدلمه لأخطدار أو مدن تداريخ انتهداء مددة رتبده اإلخطار فال يستحق غيدر م

أبنائده دون سدن االختبار أيهما أقل ويستحق الطرف الثاني في هذه الحالة نفقدات عودتده ولعددد أثندين مدن 

 أمدا إذا كدان انتهداء العقدد مدن. مدن هدذا العقدد( 11)طبقاَ لألوضاع المقررة بالمدادة  الثامنة عشرة وزوجة

  .جانب الطرف الثاني خالل المدة المذكورة في هذه المادة فال يستحق غير مرتبه حتى آخر يوم عمل
 

 (4)مادة 
 

افقة القسم العام الدراسي بناًء على رغبته ومو لالاألول إنهاء خدمة الطرف الثاني خللطرف  يجوز

ر ــــــــآخلخدمة وله فقط مرتبه حتى عدم تمتعه بتذاكر السفر ومكافأة نهاية ا ةشريطوالكلية التابع لها ,

 .يوم عمل

 (5)مادة 
 

 إجراءاتدهيجوز منح الطرف الثداني سدلفة ماليدة شدهرية يقددرها الطدرف األول وذلدك إلدى حدين اسدتكمال 

 .المالية وانتظام صرف مرتباته

 (6)مادة 
 

( ل.د _____________)طدددرف الثددداني مرتبددداً شدددهرياً قددددره الطدددرف األول بدددأن يددددفع لل يلتدددزم

اعتبددددداراً مدددددن تددددداريخ  (دينددددداراً _________________________________)بدددددالحروف 

بده , ويخضع المرتب والعالوات الملحقة المزايا المقررة قانوناً لوظيفتهمباشرته للعمل شامالً العالوات و

  عات النافدةفي التشري ألمقررهدفع رسوم اإلقامة  وليتحمل الطرف األكما لكافة االستقطاعات القانونية 
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 (7)مادة 

 :مع مراعاة الدرجة العلمية 

  تحدد ساعات العمل األسبوعية التدريسية الجامعية والعليا لعضو هيئة التدريس وفقاً لدرجته  .1

 :العلمية على النحو التالي 

 ساعة 22  ــــــاذـــستـــــأ 

 ساعة 22 أستاذ مشــارك 

 ساعة 22 أستاذ مساعـــد 

 ساعة 24 ر ـــــــــــمحاض 

 ساعة 24 محاضر مساعد 
 

 .تين يومياً تخصص لمراجعة الطالب يكتباليقل عن ساعتين م أن يلتزم بأداَء ماعلى 

 

باألعمدال  األولدىرة فدي الفقد المحدددةاجباته المتعلقة بالتدريس يقوم الطرف الثاني باإلضافة إلى و .2

ي يقدرره الطدرف األول وخاصدة فدي التي يطلب منه القيام بها في مجال تخصصه على النحو الذ

  -:المجاالت التالية 

 .ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمراقبة على االمتحان فااإلشر. أ  

 .ا ـــــــــــــفي حكمه سات التخصصية ومااإجراء البحوث والدر .ب 

 .اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسات العليااألشراف على الدر.  ج

 .ريب ـــــــــــــــــــــــــــــــــف والتعــــــــــة والتأليــــــــــــالترجم . د

 . لية والميدانيةقالعلمية وأعمال الخبرة والدراسات الح االستشارات .هـ
 

 (8)مادة 

اسدتيفاء الشدروط المنصدوص  وز ترقية الطرف الثاني إلى الدرجة التي تعلو درجتده مباشدرة وذلدك بعددـيج 

 .عليها باللوائح السارية بالخصوص 

 (9)مادة 

  :الطرف الثاني عالوة سكن شهرية طبقاً لما يلي  يمنح

( ل.د _______________)إذا كدددان متزوجددداً ومصدددحوباً بأسدددرته اسدددتحق عدددالوة سدددكن قددددرها  .1

 .(ل.د_______________________________________)بالحروف 
 

 سدددددددتحق عدددددددالوة سدددددددكن قددددددددرهاا أعزيدددددددا أومصدددددددحوباً بأسدددددددرته  غيدددددددرمتزوجددددددداً و إذا كدددددددان .2

 .(ل.د______________________________)الحروف ب( ل.د____________)
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إذا تزوج أو التحقت به أسدرته فدي تداريخ الحدق للتعاقدد تصدرف لده العدالوة اعتبداراً مدن الشدهر التدالي  .3

 .لتاريخ التحاق أسرته أو زواجه

مددددرة أثدددداث أو بدددددل أثدددداث وقدددددره  ألولالثدددداني عنددددد مباشددددرته للعمددددل بليبيددددا يصددددرف للطددددرف  .4

  .مدة خدمته في ليبيا طيلةولمرة واحدة ( ل.د ________________)

ال تصرف العالوة المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة إذا تولت الجهة المتعاقد معهدا أو أيدة  .5

 .سكن له جهة أخر  يقرها الطرف األول توفير 

في حالة التعاقد مع الزوجين معاً بذات الجامعة أو مؤسسدة التعلديم العدالي فتصدرف عدالوة سدكن وبددل  .6

 .األثاث ألحدهما فقط

 (12)مادة 
 

أخرى عالي  متعليتدريس من جامعة أو مؤسسة تعليم عالي إلى جامعة أو مؤسسة الوز نقل عضو هيئة ـــيج

 : شرط أن

 .لدراسيتتم مع بداية العام ا .1

 . االختصاصموافقة الجهتين والجهات ذات  بعد تتم .2

 (11)مادة 

بالدرجة  دون سن الثامنة عشر أبنائهمن  أثنينالطرف الثاني تذاكر سفر له ولزوجه ولعدد ح ــُيمن

تم النقل من جامعة مرة إذا  ألولله التذاكر عند التعاقد معه  صرفوالت السياحية من وإلى بلد التعاقد

 وألغراضصرف قيمتها نقداً ,  زوال يجوحدوث السفر فعلياً  منح تذاكر السفر, ويشترط ل أخر إلى 

شريطة  أيهما أقل هي موطن الطرف الثاني ,تعتبر مدينة اإلقامة أو عاصمة الدولة منح تذاكر السفر 

تولى الطرف األول القيام يو كون قد باشر عمله وألتحق به زوجه قبل نهاية شهر ديسمبرأن ي

كرة األصلي بإجراءات الحجز ويجوز صرف قيمة تذكرة القدوم ألول مرة نقداً شرط تقديم كعب التذ

 .وعلى الدرجة السياحية

 (12)مادة 
 

السنة  نتهاءأاً ُتمنح خالل الفترة التي تلي يستحق الطرف الثاني إجارة سنوية مدتها ثالثون يوم .1

 .ج والمراجعة وتنتهي ببداية العام الدراسي الجديدالدراسية وإعالن النتائ

 في العمل االستمراريجوز للطرف األول إذا اقتضت حاجة العمل أن يطلب من الطرف الثاني  .2

 .خالل فترة اإلجازة أو جزء منها على أن ُيدفع له مقابل مالي يعادل مرتبه عن تلك المدة 
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 (13)مادة 
 

وورش العمددل وفددق  به الخدداص حضددور المددؤتمرات العلميددة والندددواتللطددرف الثدداني وعلددى حسددا وزــددـيج

ة أو مؤسسة ـاركاً ببحث مقبول أعد باسم الجامعالدعوات التي ُتوَجه إليه لحضورها , ويشترط أن يكون مش

 .اوز مدة أسبوعـبالعملية التعليمية وبما اليتج مخالً  هيكون حضور التعليم العالي المتعاقدة معه على أال
 

 (14) مادة

بنداًء علدى شدهادة طبيدة صدادرة عدن جهدة طبيدة مدفوعدة المقابدل يستحق الطدرف الثداني إجدازة مرضدية  .1

ة ــــــددـلمدددة التزيددد عددن خمسددة وأربعددين يومدداً متصددلة أو سددتين يومدداً منقطعمعتمدددة لددد  الطددرف األول 

  .خالل السنة

ت إجددازة وضددع بمرتددب كامددل مدددتها مددن النسدداء المتزوجددا نيغيددر الليبيدد يمددنح أعضدداء هيئددة التدددريس .2

ا ـالتتجاوز خمسة وأربعون يوماً وإذا تزامنت إجدازة الوضدع جزئيداً مدع اإلجدازة السدنوية اليسدتحق منهد

   .السنوية  اإلجازةالقدر الذي لم يحصل فيه التزامن سواَء كان هذا القدر قبل أو بعد  إال

لثاني من تاريخ وصوله لليبيا ويسقط استحقاق هذه استحقاق هذه اإلجازة عند أول تعاقد للطرف ا يسري .3

 .اإلجازة سنوياً 

 (15)مادة 

زم الطرف األول بنقل جثمان الطرف الثاني إلى بلده األصلي متى طلب الزوج أو أحد أبنائه أو أحد تيل .1

ي , ما لم تكن هناك أسباب طبية أو قانونية تقض الوفاةوالديه ذلك في بحر ثالثة أيام من تاريخ 

 .يعادل المقابل المالي لمرتب شهرين  بالتأجيل أو المنع , وُتمنح أسرته ما

إذا توفي زوج الطرف الثاني ورغب في نقل جثمانه إلى بلده أو بلد التعاقد تحمل الطرف األول قيمة  .2

 .كان حياً  لوتذكرة السفر كما 

 (16)مادة 

وتحسددب تددب شددهر عددن كددل سددنة مددن سددنوات خدمتدده مكافددأة نهايددة الخدمددة بواقددع مرالطددرف الثدداني  حــددـيمن

تأجيدل  زوال يجدوالمكافأة علي أساس آخر مرتب تقاضاه علي أن يتم صدرفها فدي نهايدة كدل سدنة علدي حدده 

 .خدمته ألسباب تأديبية أو علمية  اليتم صرفها في حالة إنهاءصرف قيمة المكافأة , و

 (17)مادة 
 

 : والمحظورات للتالي  الطرف الثاني فيما يتعلق بالواجبات يخضع

  الواجبات / أوال: 

   : يجب على الطرف الثاني القيام بما يلي                   
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 .ه ــلمواعيد العمل وأماكنه و أساليب لما يقرره الطرف األول طبقاً  أن يؤدي عمله بكل أمانة ودقة ووفقاً  .1

ات ـو الشبهد وكه عدن مدواطن الزلدلـبسلد دـدـزه الوظيفي في مصالحه الخاصدة وأن يبتعــل مركــأال يستغ .2

 .ر ال يليق بشرف الوظيفة أو يتعارض مع مقتضياتها ــور بمظهـــأو الظه

 .أن يفي بمتطلبات وظيفته في حدود القواعد واللوائح والنظم المعمول بها  .3

 .م ــــالكريق ــه مسلكا يتفق مع الدين والخلــه وأن يسلك في تصرفاتـــة وظيفتــظ على كرامـــأن يحاف .4

 .  ستخدمها في األغراض المخصصة لهاأن يحافظ على أية أجهزة ومعدات تسلم له بحكم وظيفته وأن ي .5

 .م العالي أو اإلهمال في تطبيقها ــات التعليــلمؤسسة ــح المنظمــــوانين واللوائـــة القــــدم مخالفــــــع .6

دد مكان العمل واألشخاص ــث واألخطار التي تهاالت الكوارـــون ومساعدة في حـــدم كل عـــأن يق .7

 .العاملين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل 

 .الفحص الطبي متي طلب منه ذلك للتحقق من خلوه من األمراض المهنية أو المعدية  التقدم إلجراءَ  .8

 .ل ـــــــــة العمـــودة بجهـــة الموجــة والسالمـــدات الصحــل ومعـــال وسائــد باستعمـــالتقي .9

 .رف األول ـــه لها الطــأن يلتزم بحضور البرامج التدريبية والدورات التأهيلية التي يرشح.12

 

  المحظورات / ثانيا: 
 

 : حظر على الطرف الثاني القيام بما يلي ي    
 
 

ر  عامدة بإحدد  جهدات العمدل األخدأو مرتدب  مقابدل أجدرالجمع بين أعمال وظيفته وأية وظيفة أخري  .1

 .كانت أو خاصة 

 .التعاون مع أية مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة بمقابل أو بدونه إال بإذن كتابي من الطرف األول  .2

 .بعد ترك الوظيفة  حتيإفشاء األسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ويبقي هذا االلتزام قائما  .3

 .بعمله أو بسببه  قبول أية هدايا أو مكافآت أو عمولة من الغير مقابل قيامه .4

الطرف الثاني أو أي فرد من أفراد أسرته أن يقوم أو يشدترك فدي القيدام مباشدرًة أو بطريقدة  علىر حظيُ  .5

ونظامهدا أو يهددد سدالمتها أو يتعدارض بدأي وجده  ةل بدأمن الدولدخغير مباشرة بأي عمل من شأنه أن ي

   .  من الوجوه مع مصالحها 

 (18)مادة 

ار ـــــــالخدمة المقررة بالتشريعات النافدة , للطرف األول إنهاَء العقد دون إخط نتهاءا إلى أسباب باإلضافة

 : أو مكافأة في الحاالت التالية 
 

  ن ـدـة بأمــدـة أو ماســدـرف أو األمانـدـة مخلدة بالشـدـة أو جنحـدـفدي جناي الثدانيرف ـدـم علدى الطـــا حكإذ .1

 .الدولة أو مضرة بكيانها 
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ه , أو ثبدت تورطد المسندة إلية واجباته في تأديةالثاني بشرط من شروط العقد أو أهمل  إذا أخل الطرف .2

أال تنتهددي  ىعلدد,  هبالتالعددب فددي امتحانددات الطددالب , أو أسدداء السددلوك لدرجددة مشددينة داخددل دائددرة عملدد

 ةكتابد هيدق معدخدمات الطرف الثاني طبقاً لهده الفقرة إال بقدرار مدن المجلدس التدأديبي المخدتص بعدد التحق

 .وفقاً للقواعد والنظم المنصوص عليها بالتشريعات النافذة هوتحقيق دفاع هوسماع أقوال

 (19)مادة 

م التأديبيددة ظعلددى الطددرف الثدداني األحكددام المقددررة ألعضدداء هيئددة التدددريس الليبيددين فيمددا يتعلددق بددالن تسددري

  .  العاليلتعليم عات واللوائح المقررة بالجامعات ومؤسسات اوإلزامهم بتطبيق التشري

 (22)مادة 
 

التدي يخضدع لهدا سدائر مدوظفي الدولدة وذلدك بالقددر على الطرف الثداني أحكدام القدوانين واللدوائح  يتسر .1

يستفيد الطرف الثاني مدن المزايدا الدواردة فيده إال فدي الحددود  الاليتعارض مع أحكام هذا العقد , و الذي

 . في هذا العقد  عليها المنصوص

عن طريق النددب أو اإلعدارة مدن دولدة أخدر  أو هيئدة دوليدة  معه الثاني ولو كان متعاقداً  يلتزم الطرف .2

عدن  هله أن يتلقى أو ينفذ تعليمدات تصددر إليد زوال يجوجبات المقررة واللوائح المكملة لهذا العقد , ابالو

             .العقد مدة سريان هذا  طيلةأية جهة غير الطرف األول الذي يخضع لتوجيهه ورقابته وإشرافه 
 

 (21)مادة                                 
 

حرر هذا العقد باللغة العربية من خمس نسخ تسلم إحداها للطرف الثاني ، ولجميع النسخ ذات القوة 

 .القانونية 
 

 

              :الطرف الثاني  :                                  الطرف األول   

       
 

 _____________________:االسم______________________        :سماال

 _____________________:التوقيع      ______________________:الصفة

 _____________________:التوقيع


