
 

 نشرة تعريفيت عن جبمعت سرث

 و مزايب أعضبء هيئت التدريس 

 املعاملة املالية

جدول املزتبات 

  .ببلدينبر الليبي جدول مرتببت اعضبء هيئة التدريس
ستبذأ الدرجة العلمية مشبرك  استبذ   محبضر استبذ مسبعد 

 6174 7056 7644 8232 ةالعلىم الطبي

 4704 5145 5513 5880 و اللغبت و الحبسىة الهندسة

 2800 3063 3281 3500 العلىم و الزراعة

 2800 3063 3281 3500 العلىم اإلنسبنية

 

و املكافآت ضايفالعنل اإل 

   تييثد عثن   حيق لعضو هيئة التدريس مقابل مالي عن كل ساعة تدريسية باملزحلة اجلامعية عن الساعات املقزرة لى حبيثح 

د.ل يف السثثثاعة لثثثدراات وسثثثتا  مسثثثاعد               25د.ل يف السثثثاعة لثثثدراذ وسثثثتا    وسثثثتا  م ثثثار      30" سثثثاعات  اثثثق ا تثثثي  10"

 يس مكااأة مالية عند تكليفى مبوام يف جلان انية.  ة التدرئحيق لعضو هي  كنا   حماضز

و تذاكز السفز السلف املالية 

 مزة. أل لمتنح اجلامعة سلفة مالية لغزض ا ستقزار عند التعاقد مع عضو هيئة التدريس 

. تواز اجلامعة تذاكز سفز  لعضو هيئة التدريس  لي اتى  إثنني من ابنائى حتت سن الجامنة ع ز 

سوروا موقعنا على شبكة  يارية  كأعضاا هيئة التدريسجزااات اكأكاييمية و اإلمجيع اإلنص العقد و لالطالع على 

    .املعلومات الدولية

 احلكومت الليبيت االنتقبليت
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 .نبذة عن اجلامعة

أْشئت داَعة ضست يف أواخس ايكسٕ ايعشسئ مبديٓة ضست نذاَعة سهوَية 

           تتبع وشازة ايتعًيِ ايعايي و ايبشح ايعًُي، يتكدّ خدَاتٗا ايتعًيُية و ايبشجية 

( نًية تكدّ 14و أْشطتٗا اجملتُعية إىل َٓطكة ضست و اجلفسة، تضِ اجلاَعة )

( بساَر يًدزاضات 4َا يصيد عٔ ضتني بسْاجما يًدزاضات اجلاَعية و ) َٔ خالهلا

          ايعًيا، و إلثساء ايبشح ايعًُي عًُت اجلاَعة عًى اضتشداخ َسانص عجية،

و ْشس عوثٗا َٔ خالٍ جمالتٗا ايعًُية، و تودي٘ اجلصء األنرب َٔ أعاثٗا 

و طايبة و عدد  ( طايبًا11,049خلدَة اجملتُع. يبًؼ عدد ايطالب باجلاَعة )

( َوفدًا يًدزاضة باخلازز، 358( أضتاذا داَعيا و  ) 407أعضاء ٖيئة ايتدزيظ )

( َعيدا َوشعني عًى 230( َوفدًا يًدزاضة بايداخٌ، و بًؼ عدد املعيدئ )28)

، أَا املوظفني فيبًؼ عددِٖ ( فٓيًا111ًيات، و عدد ايفٓيني )خمتًف ايه

 ( َوظفا.  1,019)

سسصت اجلاَعة عًى عكد اتفاقيات َع داَعات و َؤضطات حمًية و دويية  نُا

يتبادٍ اخلربات و املٓافع ايعًُية و ايجكافية. و أضطت َسنصا يًػات ييهوٕ زافدا 

يطالب ايدزاضات ايعًيا و املوفدئ يًدزاضة باخلازز و نريو اجملتُع، نُا مت  

صفات ايعاملية ضُٔ َشسوعات ايشسوع يف تٓفير َديٓة داَعية عًى أسدخ املوا

            ّ، 2013ايوشازة، و ٖا حنٔ اآلٕ يف ضٓة  ااملدٕ اجلاَعية اييت تشسف عًيٗ

    و نًٓا عصّ عًى ايٓٗوض بٗرا ايصسح ايعًُي، فتضافست اجلٗود فأعادت ايبٓاء 

 و غدت أنجس طُوسا   و أَال، ضائًني اهلل ايتوفيل.

 زضايتٓا 

ايعًُية ايكادزة عًى املٓافطة يف ضوم ايعٌُ يف جماالت املعسفة إعداد املؤٖالت 

املدتًفة، و اإلضٗاّ يف إثساء ايبشح ايعًُي املستبط بكضايا اجملتُع ايتُٓوية،                       

 و ايتواصٌ ايعًُي وايجكايف بايعامل يتشكيل املٓافع وايتعسيف عضازة جمتُعٗا.
 

 أهدافنا االسرتاتيجية

تكديِ بساَر تعًيُية ظودة عاملية يف خمتًف جماالت املعسفة. 

و عامليًا حتكيل َهاْة َتُيصة يف جماٍ ايبشح ايعًُي وطٓيًا. 

املطاُٖة يف تُٓية اجملتُع وايبيئة 

ًُِواصفات ايعاملية.ًا يايفعاية وفكوايوضائٌ اجلاَعة بايتذٗيصات  دع 

 االضتجُاز املتُيص يف املوازد ايبشسية. 

 ضُإ َستبة عاملية يًذاَعة. 
 

 كليات اجلامعة

 ةالكلي ت ةالكلي ت

 طة و جراحح الفن و األسنان 2 الطة الثشري 1

 التقنيح الطثيح 4 التمريض 3

 العلىم 6 الهندسح 5

 االقتصاد 8 الزراعح 7

 القانىن 10 الجفرج -إدارج األعمال  9

 اآلداب  12 الجفرج -اآلداب و العلىم  11

 سرخ -الترتيح  14 الجفرج -الترتيح  13
 

 أعضاا هيئة التدريس جبامعة سزت

تدزى اجلاَعة َتطًبا ت جمتُع املعسفة املتذدد، املتطازع ايُٓو و ايتطوز، املستهص عًى 

 ،املعسفة و املعًوَاتية، و ٖرا يتطًب قدزات و نفاءات و َٗازات غري تكًيديةاقتصاد 

عًُت اجلاَعة عًى وضع ضياضات و بساَر َطتُسة يتُٓية قدزات أعضاء تدزيطٗا. ايعٌُ 

اجلُاعي شعازٖا و ايتكديس و االسرتاّ املتبادٍ ْرباضٗا و ايتٓافظ االجيابي اْشػاهلا، 


