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 لتعليمان شأب   (مسيحي 2010و.ر ) 1378ة ن( لس 18قانون رقم ) 

 مؤتمر الشعب العام

 و.ر . 1377يذأ لقرارات المؤتموات الشعبية األساسية في دور انعقادها السنوي للعام فتن -

 عن قيام سلطة الشعب .وبعد اإلطالع على اإلعالن  -

 وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق االنسان في عصر الجماهير .  -

 مسيحي بشأن تعزيز الحرية . 1991( لسنة 20وعلى القانون رقم ) -

 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 1375( لسنة 1وعلى القانون رقم )  -

 .مسيحي، بشأن التربية وتعديالته 1970( لسنة 134وعلى القانون رقم )  -

 .بشأن إصدار قانون عالقات العمل و.ر، 1378( لسنة 12وعلى القانون رقم )  -

 .أن الضمان االجتماعي، وتعديالتهمسيحي، بش 1980( لسنة 13وعلى القانون رقم )  -

 .يحي، بشأن تنظيم التعليم العاليمس 1992( لسنة 1وعلى القانون رقم ) -

 .حةالتشاركي في مجالي التعليم والص ميالدية، بشأن النظام 1430( لسنة 6)وعلى القانون رقم   -

 صاغ القانون اآلتي

 

 الباب األول : األحكام العامة

 (1مادة )

التعليم حق للجميع، وتعمل الدولة على تيسيره للمواطنين، برعاية المؤسسات التعليمية، العامة واألهلية، 

كفاءتها، ومراقبة جودة مخرجاتها، كما تعمل الدولة على تشجيع التعليم األهلي والتوسع فيه، وهو ومتابعة 

 .طنين حتى مرحلة التعليم األساسيإلزامي للموا

 (2مادة )

 يهدف التعليم إلى تحقيق األغراض التالية :

بل، مخلصين إعداد مواطنين متعلمين قادرين على التعامل مع معطيات العصر، وتحديات المستق -أ

 للوطن والقضايا القومية واإلنسانية، مؤمنين بالقيم اإلسالمية ومثل المجتمع الجماهيري الحر .

وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع ، المتخصصة والمهنيةتزويد البالد بالكفاءات العلمية  -ب

 وخدمة توجهاته .

للبحث العلمي واإلبداع بتشجيع مبادرات تطوير العلوم والرقي باآلداب والفنون وتهيئة المناخ  -ج

 بتكار وصوال إلى مجتمع المعرفة والتقدم .وحثهم على التفكير واإل ،الطالب والباحثين

ستيعاب العلوم والمعارف واالعتزاز بها إبية وتعميق اإليمان بقدرتها على االهتمام باللغة العر -د

 باعتبارهارمزا أساسياللهوية .
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ي وتشجيعه لسد الفجوة المعرفية ونشر الوعي بأهمية العلم والتقنية وتقديم االهتمام بالبحث العلم -ه

 الخبرة واالستشارات العلمية لمؤسسات والهيئات الوطنية والدولية .

وتمجيد العمل والحفاظ على البيئة  ،نشر الوعي بالقضايا األساسية كاالستخدام األمثل للموارد -و

 وحمايتها وغير ذلك من القضايا .

الصالت والروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات والهيئات العلمية والثقافية في البلدان  توثيق -ز

 ستفادة من التطورات العلمية العالمية .ا لتأكيد قيم المجتمع الليبي واإلنفتاح عليهاإلاألخرى و

 (3مادة )

أنواعه  التعليم والبحث العلمي بكلاللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي اإلشراف على شؤون لى تتو

 ومستوياته، ولها على األخص ما يلي :

  ي.والهوية الحضارية للمجتمع الليبالعمل على تأكيد القيم الجماهيرية  -أ

وضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي   -ب

القادرة على تحقيق أهداف وتوجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البالد لألطر العلمية والمهنية 

 .التنمية

 .راسية وتنظيم قبول الطالبوضع المناهج واعتماد النظم الد -ج

يذها فتابعة تنالتعليم العالي والبحث العلمي ومول والميزانيات العامة للتعليم وإعداد خطط التح -د

 .واعتماد حساباتها الختامية

 .طر العلمية والتقنية والتدريسيةإعداد الخطط لبناء األ -ه

 .تنسيق بين مؤسسات التعليم العاليال  -و

 .عليا بالداخل ومتابعتها وتطويرهاوضع برامج الدراسات ال -ز

 .م والتعليم العالي والبحث العلمياقتراح مشروعات لوائح ونظم التعلي  -ح

 .م شؤون الوافدين والمنح الدراسيةتنظي  -ط

فقا وذلك و، كيفية أدائها وشروط اإلعفاء منهااقتراح النظم الخاصة بالرسوم التعليمية والجامعية و -ي

 .واللوائح الصادرة بمقتضاه ألحكام هذا القانون

 ه.التعليم بجميع مستوياته وأنماطه دةمراقبة وضمان جو -ك

 .ما يسند إليها بمقتضى التشريعات -ل

 (4مادة )

اء هيئات او إنش راح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي،اقتللجنة الشعبية العامة، بناء على يجوز 
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األدوات التنفيذية او مؤسسات او مصالح او أجهزة او شركات او لجان وطنية او مراكز او غير ذلك من 

 اإلشرافية او التنسيقية لتنفيذ هذا القانون .

 (5مادة )

ات األجنبية او استخدامها في بعض العلوم غتعليم والتدريب، ويجوز تعليم اللالعربية هي لغة ال اللغة 

 والمعارف التي تستدعي الحاجة او المصلحة استخدامها.

 (6) مادة

 المراحل التالية :يتكون النظام التعليمي من  -1

 .ع مسئولية ذلك على اولياء األمورمرحلة التعليم األساسي وهى إلزامية لجميع المواطنين و تق -أ

 .يم المهني والتقني المتوسطمرحلة التعليم الثانوي والتعل -ب

  .هني والتقني العالي التخصصيمرحلة التعليم العالي والتعليم الم -ج

 .مرحلة الدراسات العليا -د

 :مراحل وفقا لألنماط التاليةالخدمة التعليمية بهذه الوتقدم  -2

 .التعليم العام -أ

 .التعليم التشاركي -ب

 .التعليم المنزلي -ج

 .التعليم المفتوح والحر -د

 .ما يستحدث من أنماط جديدة -ه

وائح الالزمة الل، والبحث العلمياللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم وتصدر 

ومدد  ،وقواعد التأديب بول والدراسة واالمتحاناتلتنظيم الدراسة في هذه المراحل على ان تتضمن شروط الق

بالشؤون  الشهادات العلمية، وسائر المسائل المتعلقة ومنحوالمزايا، والحوافز الدراسي الدراسة،والوعاء

 .الطالبية ونظم الدراسة

 (7) مادة

يسمى ) المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية بموجب هذا القانون مركز ينشأ 

صاصاته امة اختبمركز ضمان الجودة، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية الع ويشار إليه فيما بعد ،والتدريبية (

 .وتبعيته اإلدارية
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 (8مادة )

واعتماد كافة المؤسسات التعليمية المركز إلى بناء وتطوير نظام وطني شامل للتقويم وضمان الجودة ف يهد

ويات الجودة ستعلى مألتعليمية والتدريبية للوصول إلى والتدريبية، العامة واألهلية، من اجل تطوير العملية ا

يق قالالئحة المنظمة ألوضاع المركز السبل الالزمة لتحوتحدد ، سترشادا بالمعايير الدوليةإوالكفاءة والتميز 

 .اهدافه

 : التعليم األساسي والثانوييالباب الثان

 (9مادة )

 .النشاط التعليمي في هذه المرحلة ممارسة ،المدارس العامة واألهلية، وما في حكمهاتتولى 

 (11مادة )

المدارس العامة وما في حكمها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة تنشأ 

، الجغرافيةوعتبار العوامل السكانية، آخذة في اإل ،تضعها التي العلميةللتعليم والبحث العلمي، وفق األسس 

ويوظف اإلمكانيات بطريقة صحيحة، ويحدد  ،للمواطنين التعليميةواالقتصادية، وبما يضمن تقديم الخدمات 

ستحداث إوال يجوز لها  ،والمؤهل الماذون لها بمنحه، وى المدارس والمسار التعليمي لهاقرار اإلنشاء مست

 ء.سار آخر دون قرار من جهة اإلنشامستوى أو م

 الالئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المبنى التعليمي.وتحدد 

 (11مادة )

نتفاع اال ،للعاملين المؤهلين تربويا في المؤسسات التعليمية العامة القائمة، وقت صدور هذا القانونيجوز 

 .بهذه المؤسسات على سبيل المشاركةبمقابل 

 ظون المنظمة لشؤون التعليم األهليعليها عند ذلك، أحكام هذا القانوتسري 

 (12مادة )

تربويا بمباشرة نشاط التعليم في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقا لألحكام الترخيص للمؤهلين يجوز 

 .والتعليم الحر المقررة في التشريعات النافذة، كما يجوز لهم القيام بالتعليم المنزلي

الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو من تفوضه بذلك، بناء على ويصدر 

 .لترخيص لشروط القيام بهذا النشاطستيفاء طالبي اإمركز ضمان الجودة بعد التاكد من تقرير 

 يعرص من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلم بية العامة بناء علىبقرار من اللجنة الشعوتحدد 

 هويجب أن يتضمن الترخيص مستوى النشاط التعليمي ومسار يص،إجراءات الحصول على هذه التراخ

 .وأعداد الطالب المسموح بقبولهم

 (13مادة )

 :ؤسسات التعليمية األهلية ما يليللترخيص للميشترط 
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توفير رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط التعليمي المرخص به، وتحدد وفقا للتشريعات النافذة  -أ

، والحد األدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة األشخاص الطبيعيين أو رأس المال المكتتب به قيمة

 .لمصرف المودع به رأس مال المؤسسةاالعتباريين وشهادة من ا

 .همعتباريين ونسبة مساهمتواإل الطبيعيينقائمة بالمشاركين في المؤسسة التعليمية من األشخاص  -ب

 .ليمي واإلداري للمؤسسة التعليميةالمالك التع -ج

 .مناهجها التعليميةد  -د

 (14مادة )

 :ؤسسة التعليمية األهلية مما يليالموارد المالية للمتتكون 

 الرسوم الدراسية -أ

 .جاالت التي ال تتعارض مع أغراضهاريع استثمار أموالها في الم -ب

 .والهبات والتبرعات غير المشروطة الوصايا -ج

الهبات أو التبرعات من أي جهة أجنبية إال بموافقة للمؤسسات التعليمية األهلية القبول بالوصايا أو وال يجوز 

 .ية العامة للتعليم والبحث العلمياللجنة الشعب

 (15مادة )

مل سنوية تش ميزانيةعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويكون لها إلكل مؤسسة تعليمية أهلية، شخصية تكون 

ا ويجب أن يتم فحصهها، بوفق األصول المحاسبية المعمول  الميزانيةمواردها ومصروفاتها، وتعد هذه 

 .يواعتمادها من قبل مراجع قانون

ى لمركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم األهلي للتأكد من قدرتها المالية عوعلى 

 .االستمرار في النشاط التعليمي

 (16مادة )

للجنة الشعبية العامة إعفاء المؤسسات التعليمية األهلية من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب يجوز 

األثر المماثل، المقررة على المستلزمات التعليمية، كالمعامل والمختبرات والكتب وغيرها من المواد  ذات

 التعليمية. شرة في العملية المستخدمة بصورة مبا

 (17مادة )

العقارية والمنقولة المملوكة للمؤسسات التعليمية العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى األصول تؤول 

تفاع، طوال نملكيتهم لهذه األصول على سبيل اإلوتكون  كي،بها، إذا اختاروا النظام التشار التربويين العاملين

 .العامة للتعليم والبحث العلمي يةعملهم بهذا النشاط، وذلك كله وفقا للنظام الذي تضعه اللجنة الشعب
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 (18مادة )

، وألغراض هذا النشاط التعليمية للعمليةإدارة أموالها في الحدود الالزمة  األهلية التعليميةالمؤسسة تتولى 

والمنقولة وفقاً لهذا القانون، إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل  العقاريةلمن آلت إليهم األصول  يجوزوال 

أما األموال المنقولة فيجوز لها التصرف فيها بعد إذن اللجنة الشعبية العامة  العقارية،الملكية على األموال 

قبلها تاستهالكها، أو لم تعد صالحة لالستعمال، أو لغير ذلك من األسباب التي  تمللتعليم والبحث العلمي إذا 

 جهة اإلذن المشار إليها.

 (19مادة )

المؤسسات التعليمية األهلية االحتفاظ بمالك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية العامة على 

يرهم من اإلداريين والعاملين وال يحسب في هذا المالك المعلمون المتعاونون أو غ ،للتعليم والبحث العلمي

 .بها

 (21مادة )

و قل عن الحد األدنى لألجور أ، تبهاللمؤسسات التعليمية األهلية دفع مرتبات او أجور لغير الشركاء ال يجوز 

 .وفقأ للتشريعات النافذة ،العامة التعليميةرة لنظرائهم في المؤسسات رتبات المقرالم

 (21مادة )

ال حومؤسسة تعليمية أهلية في األ للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سحب الترخيص من أييجوز 

 :التالية

 .إذا حادت عن رسالتها التربوية -أ

 .إذا انخفض مستواها العلمى -ب

 .عد كافيا لمواجهة متطلبات نشاطهاإذا نقص رأس مالها ولم ي -ج

 .ة بالمناهج والدراسة واالمتحاناتإذا خالفت النظم التعليمية المتعلق -د

يم والبحث العلمي للمؤسسة توجهه اللجنة الشعبية العامة للتعل إنذارسحب الترخيص إال بعد وال يجوز 

 .حيحت عجز المؤسسة عن إجراء التصثبوحيحها وة وكيفية تصفة تبين فيه أوجه المخالفالمخال

للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باستمرار المؤسسة أو أي ويجوز 

 .عاملين بهامصالح الطالب والإجراءات أخرى تحفظ 

 (22مادة )

إداريون أكفاء من المعلمين المؤهلين، وتضع اللجنة الشعبية  ؤسسات التعليمية العامة واألهليةإدارة الم يتولى

إلدارة المؤسسات التعليمية العامة يقوم على الخبرة والكفاءة والتكوين  نطاماالعامة للتعليم والبحث العلمي 

فذة دون اوالتراتبية العلمية، أما مؤسسات التعليم األهلي فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات الن العلمي

 .إخالل بالشروط التربوية
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 (23)مادة 

المؤسسات التعليمية العامة واألهلية التعليم وفق المناهج والمقررات والخطط الدراسية المعتمدة من  تتولى

والبحث العلمي، وال يجوز لهذه المؤسسات االنتقاص من المناهج أو المواد اللجنة الشعبية العامة للتعليم 

 .ز لها اإلضافة إليها إال بإذنهايجو الدراسية أو مفرداتها أو الكتب المقررة في كل سنة، كما ال

 

 (24مادة )

ر العطالت القراالسنة الدراسية وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ويحدد تبدأ 

 .وية ومواعيد االمتحاناتالسن

 (25مادة )

بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي مدد الدراسة ونظامها وتجرى االمتحانات في تحدد 

االمتحانات وقواعد  نهاية العام الدراسي وتكون من دورين، وتحدد الئحة الدراسة واالمتحانات كيفية إجراء

 .حساب النتائج

 (26مادة )

التدريس بالمؤسسات التعليمية العامة واألهلية، معلمون مؤهلون تاهيأل علميا وتربويأ، من المؤسسات  يتولى

 .ف الوطنيةرااالعت جهةمن  بها المعترفالوطنية، او المؤسسات األجنبية 

 (27مادة )

تصدرها اللجنة الشعبية العامة أوضاع المعلمين، وذلك بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة  بالئحةتنظم 

على مرتباتهم ومزاياهم  للتعليم والبحث العلمي، على أن تتناول هذه الالئحة اوضاعهم الوظيفية مشتملة

 .وواجباتهمتاديبهم وسائر حقوقهم  وطرق تعيينهم وترقيتهم وإجازاتهم وندبهم وإعارتهم ونظام

 (28مادة )

عرض اللجنة الشعبية جنة الشعبية العامة بناء على رسوم الدراسة في المدارس األهلية بقرار من اللتحدد 

العامة للتعليم والبحث العلمي، وتكون هذه الرسوم موحدة في المدارس المتساوية المستوى وال تحسب ضمن 

 .ولي أمره ويقبل بها الطالب أوالرسوم الخدمات اإلضافية التي تقدمها المؤسسة 

 .اسية، ما لم يتفق على خالف ذلكرسوم الدراسة مع بداية السنة الدروتدفع 

 (29مادة )

الئحة الدراسة واالمتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة  تصدر

أن تتضمن هذه الالئحة مدة الدراسة، ومسارات التعليم المعتمدة، وشروط  ويجبللتعليم والبحث العلمي، 

لك من وغير ذ ،الطالب وإنذارهم وفصلهم تأديبالقبول والتسجيل، ونظم الدراسة واالمتحانات وقواعد 

 .شؤون الدراسة واالمتحانات
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 الباب الثالث : نظام التعليم التقني
 (31مادة )

 والمتخصصة وإعدادها للمساهمة في النهوض الفنية المهنيةالتعليم التقني إلى تزويد البالد بالكفاءات دف يه

 .وجهاته التنموية واالقتصاديةبالمجتمع وخدمة ت

 (31مادة )

 :التعليم التقني من مرحلتين هما نظاميتكون 

وتتوالها معاهد التعليم التقني المتوسطة، وتستهدف تزويد البالد  ،مرحلة التعليم التقني المتوسط -أ

 .لمجاالت اإلنتاجية والخدميةبالكفاءات المهنية الفنية في مختلف ا

مرحلة التعليم التقني العالي وتتوالها المعاهد التقنية العليا، وتستهدف تزويد البالد بالكفاءات المهنية  -ب

 .الخدميةف المجاالت اإلنتاجية ومل في مختلالمتخصصة والقادرة على قيادة الع

 (32مادة )

 .تعليميةمعاهد التعليم التقني المتوسطة والعليا ممارسة النشاط التعليمي عن طريق برامج تتولى 

 (33مادة )

معاهد التعليم التقني العليا والمتوسطة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية تنشأ 

ضمن تقديم يما بادية، امل السكانية والجغرافية واالقتصآخذة في االعتبار العو ،العامة للتعليم والبحث العلمي

نة معاهد التعليم التقني العليا بقرار من اللجوتنشأ ، خدماتها للمواطنين وتوظيف إمكانياتها بصمورة صعحيحة

 .ضعهاوفق األسس العلمية التي ت ،باقتراح من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ،الشعبية العامة

ار بقرقرار اإلنشاء المجاالت التي يشملها وال يجوز للمعهد استحداث مستويات او مجاالت أخرى إال ويحدد 

 .من جهة اإلنشاء

 (34مادة )

ل بهذه وقت صدور هذا القانون، االنتفاع بمقاب ،التعليم التقنيلألطر التدريسية والتدرببية في مؤسسات يجوز 

 ام المنظمة لشؤون التعليمأحكام هذا القانون، واألحك ل المشاركة، وتسري عليها عند ذلكالمؤسسات على سبي

 ي.األهل

 (35مادة )

ام قأ لألحكمساهمة، وفالترخيص للمؤهلين بمباشرة نشاط التعليم التقني في شكل تشاركيات أو شركات يجوز 

 .المقررة في التشريعات النافذة

الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو من ويصدر 

تفوضانه بذلك، بحسب األحوال، بناء على تقرير مركز ضمان الجودة، بعد التأكد من استيفاء طالبي 

لشعبية عرص اللجنة اللجنة الشعبية العامة، بناء على ام بهذا النشاط، وتحدد بقرار من االترخيص لشروط القي
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 ص.التراخي العامة للتعليم والبحث العلمي، إجراءات الحصول على هذه

ه وأعداد الطالب المسموح أن يصدر الترخيص متضمنا نوع النشاط التعليمي المرخص به و مستواويجب 

 .بقبولهم

 (36مادة )

 :التعليم التقني األهلية ما يلي للترخيص لمؤسساتيشترط 

إعداد المكان المناسب للقيام بالنشاط التعليمي، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث  -أ

العلمي المواصفات العامة ألماكن التعليم التقني األهلي ومستلزماتها من الورش والمعامل 

 .رات التعليمية والتربوية والصحيةاالعتباوالتجهيزات وما تتطلبه 

، وتحدد وفقا للتشريعات المنظمة للنشاط بهتوفر رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط المرخص  -ب

والحد األدنى المدفوع منه ونسبة مساهمة األشخاص الطبيعيين  بهالتجاري قيمة رأس المال المكتتب 

 .رأس مال المؤسسةلمصرف المودع به واالعتباريين وشهادة من ا

 .يين واالعتباريين ونسبة مساهمتهمقائمة بالمشاركين في المؤسسة من األشخاص الطبيع -ج

 .لمالك التعليمي واإلداري للمؤسسةا -د

 .البرنامج التعليمي -ه

 (37مادة )

 :عليمية التقنية األهلية مما يليالموارد المالية للمؤسسة التتتكون 

 .الرسوم الدراسية -أ

 ا.ن خدمات أو إنتاج في مجال نشاطهأموالها وعائداتها المتأتية مما تقدمه مريع استثمار  -ب

 .والهبات والتبرعات غير المشروطة الوصايا -ج

للمؤسسات األهلية القبول بالوصايا أو الهبات أو التبرعات من أي جهة أجنبية إأل بموافقة اللجنة وال يجوز 

 .ية العامة للتعليم والبحث العلميالشعب

 (38مادة )

عتبارية وذمة مالية مستقلة وتكون لها ميزانية سنوية تشمل إمؤسسة تعليم تقني أ هلية، شخصية لكل  تكون

ا مواردها ومصروفاتها، وتعد هذه الميزانية وفق األصول المحاسبية المعمول بها، ويجب أن يتم فحصه

 .واعتمادها من قبل مراجع قانوني

 ةسنوي على مؤسسات التعليم التقني األهلي للتأكد من قدرتها الماليمركز ضمان الجودة إجراء تفتيش وعلى 

 .على القيام بالنشاط الموخص له
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 (39مادة )

للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التعليم التقني األهلية من الضرائب والرسوم الجمركية او يجوز 

ب كالمعامل والمختبرات والكت ،المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية والتدريبية راألث ذاتالضرائب 

 .رة مباشرة في األغراض التعليميةوغيرها من المواد المستخدمة بصو ،ومستلزمات التشغيل

 (41مادة )

إلى  هذا القانونالقائمة وقت العمل ب األصول الثابتة والمنقولة المملوكة للمؤسسات التدريبية العامةتؤول 

المدربين العاملين بها، إذا اختاروا النظام التشاركي، وتكون ملكيتهم لهذه األصول على سبيل االنتفاع، طوال 

 .بحث العلميعملهم بهذا النشاط وذلك وفقا للنظام الذي تضعه اللجنة الشعبية العامة للتعليم وال

 (41مادة )

ذا ه والأغراضارة أموالها في الحدود الالزمة للعملية التدريبية مؤسسات التعليم التقني األهلية إد تتولى

النشاط، وال يجوز لمن آلت إليهم األصول العقارية او المنقولة وفق هذا القانون إجراء أي تصرف يؤدي إلى 

بية الشعيجوز لهم التصوف فيها بعد إذن اللجنة فاألموال المنقولة  نقل الملكية على األموال العقارية، أما

 م استهالكها او لم تعد صالحة لالستعمال او لغير ذلك من األسباب التيتامة للتعليم والبحث العلمي إذا الع

 .تقبلها جهة اإلذن المشار إليها

 (42مادة )

مؤسسة التعليم التقني األهلية االحتفاظ بمالك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية العامة على 

 .من اإلداريين والعاملين بها للتعليم والبحث العلمي، وال يحسب في هذا المالك المتعاونون او غيرهم

 (43مادة )

جور تقل عن الحد األدنى لأل ،لغير الشركاء بها تقني األهلية دفع مرتبات او أجورمؤسسة التعليم اللال يجوز 

 .لعامة وفق القوانين المعمول بهااو المرتبات المقررة لنظرائهم بمؤسسات التعليم التقني ا

 (44مادة )

لية في ي أهخيص من اي مؤسسة تعليم تقنرة للتعليم والبحث العلمي سحب التللجنة الشعبية العاميجوز 

 :األحوال التالية 

 .إذا انحرفت عن نشاطها -أ

 ا انحدر مستواها.إذ -ب

 .افيا لمواجهة متطلبات نشاطهاإذا انخفض رأس مالها ولم يعد ك -ج

 إذا خالفت النظم المعمول بها. -د

يم والبحث العلمي للمؤسسة توجهه اللجنة الشعبية العامة للتعل إنذارسحب الترخيص إال بعد وال يجوز 
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ما هذا التصحيح، ك عجز المؤسسة عن إجراء وثبوت ،بين فيه أوجه المخالفة وكيفية تصحيحهاة، تفالمخال

حفظ مصالح الطالب يجوز لها اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باستمرار المؤسسة أو أي إجراءات أخرى ت

 .والعاملين بها

 (45مادة )

لعامة ضع اللجنة الشعبية اتمن المؤهلين و أكفاءإداريون  التعليم التقني العامة واألهلية إدارة مؤسساتيتولى 

المؤسسات األهلية فتحدد طرق  أما،والكفاءة إلى الخبرةدارة المؤسسات العامة منها يستندإل نظامأ

 .ة دون اإلخالل بالشروط التربويةإدارتها وفق للتشريعات النافذ

 (46مادة )

والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة  لتقني بالمناهج والمقررات والخططمؤسسات التعليم اتلتزم 

 .أو البرامج التعليمية المعتمدة للتعليم والبحث العلمي، وال يجوز لهذه المؤسسات االنتقاص من المناهج

 (47مادة )

بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي ومواعيد تحدد 

 .متحانات بمؤسسات التعليم التقنيت السنوية واالالعطال

 (48مادة )

بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، تصدر 

الئحة خاصة بالتعليم التقني تتضمن مدد الدراسة وشروط القبول والتسجيل ونظم التدريس واالمتحانات 

 .قنيالتعليم الت ديب الطالب وإنذارهم وفصلهم، وغير ذلك من شؤونوقواعد تأ

 (49مادة )

معلمون وأعضاء هيئة تدريس مؤهلون تأهيال عاليا،  العامة واألهلية التدريس بمؤسسات التعليم التقنييتولى 

الوطنية،  ف بها من جهة االعترافردهم، أو المؤسسات األجنبية المعتمن المؤسسات الوطنية المخولة بإعدا

 ويجوز لها االستعانة بغيرهم من ذوي الكفاءة المهنية العالية في البرامج العملية والتطبيقية.

 (51مادة )

بالئحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس التقني ، وذلك بناء على تنظم 

عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتناول أوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم 

ائر حقوقهم وواجباتهم، وفي ومزاياهم وطرق التعاقد معهم وإجازاتهم وندبهم وإعارتهم ونظام تأديبهم وس

 رةرلمزايا الممنوحة لهم عن تلك المقاألحوال يجب أن ال تقل الواجبات الوظيفية المكلفين بها وا جميع

 المتوسطة والعليا. التعليميةلنظرائهم بالمؤسسات 

 (51مادة )

ى اقتراح بناء عل العامة،التقني في المعاهد العامة بمختلف مستوياتها مجاني، ويجوز للجنة الشعبية التعليم 
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ذلك التخصصات أو بعضها، و كلاللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، منح مزايا مالية لطالبه في 

 وفق شروط تضعها، للتمتع بهذه المزايا.

 (52مادة )

من اللجنة  ضجنة الشعبية العامة بناء على عررسوم التعليم التقني في المؤسسات األهلية بقرار من اللتحدد 

الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وتكون هذه الرسوم موحدة في المعاهد المتساوية المستوى 

د ويقبل بها الطالب او ولي تقدمها المعاه التيوالتخصص، وال تحسب ضمن الرسوم الخدمات اإلضافية 

 . ذلكراسية، ما لم يتفق على خالف وتدفع الرسوم مع بداية السنة الد، أمره

 

 الباب الرابع : التعليم العالي
 (53مادة )

الجامعات والكليات التقنية واألكاديميات والمراكز البحثية العامة، بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء تنشأ 

ت فروع الجامعالمي على أن يتضمن قرار اإلنشاء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث الع

و ، أفروعوالكليات التقنية والمراكز البحثية المكونة لها ومقر كل منها، وال يجوز استحداث  ،ومكوناتها

 كليات، أو مراكز جديدة إال بقرار من اللجنة الشعبية العامة .

قنية بما يضمن لتا اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي األقسام العلمية المكونة للكليات والكلياتوتحدد 

ات وتكاملها بين الجامعات الليبية، وبما يتناسب مع الموارد البشرية والطبيعية صطية كافة التخصتغ

 .وجهات التنمية واالقتصاد الوطنيوت

 (54مادة )

الجامعات والكليات التقنية واألكاديميات، العامة واألهلية، القائمة وقت العمل بهذا القانون ممارسة تتولى 

 .ها االستيعابيةوالبحث العلمي، ويكون القبول بها وفقا إلمكانياتها وقدراتالنشاط التعليمي 

البحث العلمي بالئحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية وينظم 

ميين، لالعامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتضمن هذه الالئحة الحوافز والمزايا الممنوحة للباحثين الع

ع دفضمن منحها المرونة الكافية لتحقيق اغراضها، واليز البحوث ومصادر تمويلها، وبما ونظم إدارة مراك

 .بالبحث العلمي قدما وتطويره

 (55مادة )

نفيذ تواألكاديميات، ومراكز البحث العلمي، هيئات علمية مستقلة ، تختص ب والكليات التقنية الجامعات

ي يضعها المجتمع، والمساهمة في تحقيق األهداف المنصوص عليها في هذا تالسياسات التعليم العالي 

 ،الكفاءات العلمية المتخصصة والملتزمة بواجبها الوطني واإلنسانيبتزويد البالد  القانون، وعلى األخص

هذه المؤسسات تحت إشراف اللجنة الشعبية وتعمل  الجماهيري،المجتمع بوإعدادها للمساهمة في النهوص 

 العامة للتعليم والبحث العلمي.
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 (56مادة )

 عليم العالي من مرحلتين هما : يتكون الت -1

 .مرحلة الدراسة الجامعية -أ

 .مرحلة الدراسات العليا -ب

 :عالي المؤهالت العلمية التالية تمنح مؤسسات التعليم ال -2

 اإلجازة الجامعية المتخصصة . -أ

 .اإلجازة العالية -ب

 اإلجازة الدقيقة . -ج

لوائح الالزمة ال، ية العامة للتعليم والبحث العلمياللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبوتصدر 

لتنظيم الدراسات الجامعية والعليا، على أن تتضمن شروط القبول والدراسة واالمتحانات وقواعد التاديب، 

المسائل  رات الفخرية، وسائوشروط الحصول على الشهادات الجامعية ومتطلباتها وقواعد منح الشهاد

 .قة بالشؤون الجامعيةالمتعل

 (57مادة )

النتفاع ر هذا القانون، اصدوللمؤهلين تربويا، العاملين في مؤسسات التعليم العالي العامة، القائمة وقت يجوز 

عند ذلك، أحكام هذا القانون، واألحكام المنظمة  عليهاوتسري ، هذه المؤسسات على سبيل المشاركةبمقابل ب

 األهلي. لشؤون التعليم العالي

 (58مادة )

كاديميات أالترخيص للمؤهلين تربويا بمباشرة نشاط التعليم العالي األهلي بإنشاء جامعات او كليات أو يجوز 

 النافدة.يعات ركيات أو شركات مساهمة، وفقا للتشأو كليات تقنية في شكل تشار

ز ضمان مرك تقريرالترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، بناء على ويصدر 

 .ترخيص لشروط القيام بهذا النشاطبعد التاكد من استيفاء طالبي ال ،الجودة

ي، مص اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلعر بناء علىبقرار من اللجنة الشعبية العامة، وتحدد 

خيص متضمنا نوع النشاط الماذون بممارسته ومستوى راخيص، ويصدر الترهذه الت لىإجراءات الحصول 

 .بقبولهم والحد األقصى للطالب المسموح بها،الشهادات المرخص 

 (59مادة )

 أكاديميات أو كليات أو كليات أو في شكل جامعات متعددة االختصاصاتمؤسسات التعليم العالي األهلي تكون

تخصصاتها إال بترخيص مستقل،  توسيعوال يجوز لها ، التخصص في مجال من مجاالت العلوممحددة  ،تقنية

وعلى الجامعات والكليات واألكاديميات ، نصوص عليها في التشريعات النافذةتتبع في شانه اإلجراءات الم

 .اسماء تدل على طبيعتها األهلية والكليات التقنية األهلية اتخاذ
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 (61مادة )

 :التعليم العالي األهلية ما يلي للترخيص لمؤسساتيشترط 

إعداد المكان المناسب للقيام بهذا النوع من النشاط التعليمي، وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة  -أ

للتعليم والبحث العلمي المواصفات العامة للمبنى التعليمي ومستلزماته من ورش ومعامل وتجهيزات 

 .ه االعتبارات التربوية والصحيةطلبومكتبات وما تت

رأس مال مناسب وكاف للقيام بالنشاط التعليمي المرخص به، وتحدد وفقا للتشريعات المنظمة  توفير -ب

ونسبة مساهمة األشخاص  ،للنشاط االقتصادي قيمة رأس المال المكتتب به والحد األدنى المدفوع منه

ويشترط أن يكون رأس ، ف المودع به رأسمال المؤسسة ريين واالعتباريين وشهادة من المصالطبيع

 .وع الجامعات األجنبيةرباستثناء ف المال من مصدر وطني وذلك

 .قائمة بالمشاركين في المؤسسة التعليمية من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين ونسبة مساهمتهم -ج

 ة.لمالك التعليمي واإلداري للمؤسسا -د

 .مخرجاتهاامجها التعليمية ونوعية بر -ه

 (61مادة )

لكل جامعة أو أكاديمية، عامة أو اهلية، شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وميزانية تعد وفق النظم تكون

 :ون الميزانية من الموارد التالية، وتتكبهاالمالية والمعايير المحاسبية المعمول 

 الرسوم الدراسية -أ

 إيراد أموالها الثابتة والمنقولة -ب

 ه من األعمال االستشارية والخبرةاستثماراتها مما تقدمعائد  -ج

 .قد يخصصه المجتمع لها من دعمما  -د

 .طريق الوقف أو الوصايا أو الهباتالتبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن  -ه

للجنة ا بموافقة جميع األحوال ال يجوز لمؤسسات التعليم العالي قبول الدعم الوارد من مصادر أجنبية إالوفي 

 .الشعبية العامة

لمالية امركز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي على مؤسسات التعليم العالي األهلي للتأكد من قدرتها وعلى 

 .على االسمموار في نشاطها

 (62مادة )

للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التعليم العالي من الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب يجوز 

األثر المماثل المقررة على المستلزمات التعليمية كالمعامل والمختبرات والورش والكتب  ذاتاألخرى 

 .ورة مباشرة في العملية التعليميةوغيرها من المواد المستخدمة بص
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 (63مادة )

األصول الثابتة والمنقولة المملوكة لمؤسسات التعليم العالي العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون، إلى تؤول 

أعضاء هيئة التدريس العاملين بها، إذا اختاروا النظام التشاركي، وتكون ملكيتهم لهذه األصول على سبيل 

 .لعلميية العامة للتعليم والبحث االلجنة الشعب االنتفاع، طوال عملهم بهذا النشاط وذلك وفقأ للنظام الذي تضعه

 (64مادة )

 راضوألغمؤسسات التعليم العالي العامة واألهلية إدارة أموالها في الحدود الالزمة للعملية التعليمية تتولى 

منقولة وفق هذا القانون، إجراء أي تصرف يؤدي لوا العقاريةهذا النشاط، وال يجوز لمن آلت إليهم األصول 

يجوز لها التصرف فيها بعد إذن اللجنة الشعبية ف ، أما األموال المنقولةالقاريةلى نقل الملكية على األموال إ

تي أو لغير ذلك من األسباب ال ،لالستعمال ، أو لم تعد صالحةهام استهالكتمة للتعليم والبحث العلمي، إذا العا

 .تقبلها جهة اإلذن المشار إليها

 (65مادة )

حتفاظ بمالك تعليمي متفرغ تحدد نسبته بقرار من اللجنة الشعبية التعليم العالي األهلية اإل ؤسساتمعلى 

العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يحسب في هذا المالك أعضاء هيئة التدريس المتعاونون، أو المعيدون، أو 

 .سةأو اإلداريين العاملين بالمؤس غيرهم من الفنيين

 (66مادة )

لمؤسسات التعليم العالي األهلية دفع مرتبات او أجور، لغير الشركاء بها، تقل عن الحد األدنى ال يجوز 

 .لقوانين المعمول بهاللمرتبات او األجور المقررة ألعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق ا

 (67مادة )

للجنة بناء على اقتراح ا ،بقرار من اللجنة الشعبية العامة يص مؤسسة التعليم العالي األهليسحب ترخيجوز 

 :لعلمي، في الحاالت التالية الشعبية العامة للتعليم والبحث ا

 .شروط الترخيص ذا حادت عن أهداف المجتمع او أخلت بقوانين التعليم ونظمه او خالفتإ -أ

 .لتي يقدمها مركز ضمان الجودةإذا انخفضت كفاءتها العلمية وذلك حسب تقارير التقويم ا -ب

 .ها الماليةإذا فقدت قدرت -ج

البحثية،  او المراكز التقنية الكلياتاو األقسام او  الكلياتيجوز للجنة الشعبية العامة، قفل بععض كما 

 .اء على تقارير مركز ضمان الجودةاو البحثية، وذلك بن لعلميةإذا تبين لها عجزها عن أداء مهامها 

ت التعليم اتوقف بصورة مؤقتة نشاط مؤسسللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أن ويجوز 

مكوناتها إذا وجدت موجبأ لذلك لمدة ال تزيد على سنة، وعلى المؤسسة  ضالعالي األهلي او بع

ات العلمية تسوية اوضاعها خالل هذه المدة، وال يمس سحب الترخيص او الوقف المؤقت بالشهاد

 .الصادرة قبل اإلجراء
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 (68مادة )

التعليم العالي األهلي أن توقف نشاطها إال بعد إبالغ اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث لمؤسسات ال يجوز 

 فيها . وذلك للحفاظ على مصالح الطالب الدارسين ،العلمي قبل عام من التوقف

 (69مادة )

يئة منظمة عن أعضاء ه بسجالتاالحتفاظ  ديميات والكليات التقنية األهليةجميع الجامعات والكليات واألكاعلى 

 رية.واإلدا وسجالت لشؤونها العلمية والمالية بها،التدريس والطالب والعاملين 

من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي انواع هذه السجالت والمعلومات المدونة فيها  بقرار ويحدد 

وما يتوجب إحالة نسخ منه إليها او إلى غيرها من جهات المراقبة، وتخضع هذه السجالت  ،وكيفية حفظها

 .ات االمتناع عن إجراءات التفتيشللتفتيش الدوري من قبل مركز ضمان الجودة وال يجوز لهذه المؤسس

 (71مادة )

 ها فيالضوابط المعمول بلمؤسسات التعليم العالي األهلي تنظيم برامج الدراسات العليا وفق الشروط ويجوز 

 .لوائح الدراسات العليا بالداخل

 (71مادة )

اللجنة الشعبية العامة نظام إدارة الجامعات والكليات واألكاديميات والمعاهد العليا ومراكز األبحاث تضع 

وذلك على أسس الكفاءة والخبرة والتقاليد الجامعية  ،العامة، وهياكلها التنظيمية وشروط من يتولى إدارتها

ي االعتبار أ فذرتها وفق التشريعات النافدة مأخويقة إدارما مؤسسات التعليم العالي األهلي فتحدد طالمستقرة، أ

 طبيعة نشاطها العلمي، ويوضع هذا النظام بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

 (72) مادة

، مجلس علمي ية او كلية تقنية او مركز أبحاثبكل جامعة مجلس أمناء ، كما يكون بكل كلية او أكاديميكون 

ويصدر بكيفية تكوين هذه المجالس واختصاصاتها وطرق عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على 

 .ة العامة للتعليم والبحث العلميعرض من اللجنة الشعبي

 (73مادة )

مدة من الدراسية المعت فق المناهج والمقررات والخططالتعليم و التعليم العالي العامة واألهليةمؤسسات تتولى 

اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يجوز لهده المؤسسات االنتقاص من المناهج او المقررات 

الدراسية او مفرداتها او وعائها الزمني في كل سنة او فصل دراسي، كما ال يجوز لها إضافة مواد او 

 .رات إضافية إال بإذنهاموضوعات او مقو

 (74)مادة 

وتحدد ، او الفصلي  العامة واألهلية، العمل بنظام الدراسة السنوي ،لمؤسسات التعليم العالييجوز 

 .لوائح الحد األدنى لمدد الدراسةال
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 (75مادة )

للقبول بالجامعات الحصول على الشهادة الثانوية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهة يشترط 

 .بينه الئحة الدراسة واالمتحاناتالقبول بصفة نظامي او منتسب على النحو الذي تالمختصة، ويكون 

 (76مادة )

مواعيد  ويحدد القرار ،السنة الدراسية وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلميتبدأ 

 العطالت الجامعية واالمتحانات.

 (77مادة )

بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة  الئحة الدراسة واالمتحاناتصدر ت

دراسة ونظم ال ،وطرق تسجيلهم ،للتعليم والبحث العلمي، ويجب أن تتضمن هذه الالئحة شروط قبول الطالب

 واالمتحانات. وغير ذلك من شؤون الدراسة ،وقواعد تأديب الطالب ،واالمتحانات

 (78مادة )

بمؤسسات التعليم العالي العامة واألهلية، أعضاء هيئة تدريس يحملون مؤهالت عليا في  التدرسيتولى 

 .والتطبيقية او العلوم اإلنسانيةمجاالت العلوم األساسية 

 (79مادة )

 :تدريس وفقا لهذا القانون ما يليفي من يعين عضو هيئة يشترط 

 .العظمىأن يكون من مواطنى الجماهيرية  -أ

 .قيم المجتمع الجماهيري وتوجهاتهبأن يكون ملتزماً  -ب

 فرا يعادلهما من الشهادات التي تعتاو م ،أن يكون متحصأل على اإلجازة العالية او اإلجازة الدقيقة -ج

 .بها الجهة المختصة باالعتراف 

 .أن يكون ملما بأصول التربية -د

 .ن الئقا صحيا ألداء عمل التدريسأن يكو -ه

 .يتأديب ي جنحة مخلة بالشرف أو األمن أو سبق فصله بقرارأال يكون محكوما عليه في جناية أو ف -و

ذلك  استدعت الحاجة، ويكون متىلمؤسسات التعليم العالي استخدام أعضاء هيئة تدريس غير ليبيين ويجوز 

ليم ة العامة للتععلى عرض اللجنة الشعبي بناءبعقود خاصة تحدد أحكامها بقرار من اللجنة الشعبية العامة 

 .العلميوالبحث 

تسري و، لين عليها من جامعات أخرىالليبيين بألقابهم العلمية الحاصاء هيئة التدريس غير أعضويحتفظ 

 .يما يخص الترقية وقواعد التأديبفأعضاء هيئة التدريس  شؤونلعليهم أحكام اللوائح المنظمة 
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 (81مادة )

لتعاقد، ين عن طريق اياألكاديمية ويكون التعلجامعة أو عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية ليعين 

( سنة شمسية، ويجوز 68التدريس ) هيئةالعقد وشروطه، وتكون سن التقاعد ألعضاء  بنودوتحدد النظم 

 .ذلكب أو من تخوله اللجنة الشعبية العامة، ية العامة للتعليم والبحث العلميتمديدها بقرار من أمين اللجنة الشعب

 (81مادة )

 التيأو  ،كلف بهاممهنة التدريس والمهام األخرى ال تقتضيها التيعضو هيئة التدريس القيام باألعمال يتولى 

يجوز له القيام بها وفقا للتشريعات النافذة، وعليه االلتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه، 

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

 .قرةول والتقاليد الجامعية المستواألص ،شرف أعضاء هيئة التدريس

 (82مادة )

شؤون أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالئحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على تنظم 

 وواجباتهم وعلى األخص طرق عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، تتناول سائر حقوقهم

وعالواتهم وحوافزهم وإجازاتهم وندبهم ودرجاتهم العلمية ورواتبهم  ،وكيفية وشروط ترقياتهم ،تعيينهم

 .من شؤونهم العلمية والوظيفية تأديبهم وغير ذلكوطرق وإجراءات  ،وإعارتهم وإيفادهم

 (83مادة )

بلوائح خاصة، تصدر عن اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث تنظم 

 لداخل، واإليفاد للدراسة بالخارج، والبحث العلمي.العلمي، مسائل الدراسات العليا با

 (84مادة )

اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، أوضاع العاملين تنظم 

 رألطهيئة التدريس، من ا تستلزم وجودهم العملية التعليمية، من غيرأعضاء الذينبمؤسسات التعليم العالي 

حيث  وذلك من ،ات والمعامل والورش وغيرهمرالمختب ييوفن ساعديهمكالباحثين وم واإلدارية نيةفوال العلمية

 رتهم وإجازاتهم ونظام تأديبهم وغيقياتهم ونقلهم وإعاررية وتالمال قواعد تعيينهم وكيفية تأهيلهم واوضاعهم

 ذلك من شؤونهم الوظيفية.

 (85مادة )

 بناء على عرض مؤسسات التعليم العالي العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة،رسوم الدراسة في تحدد 

 .ية العامة للتعليم والبحث العلمياللجنة الشعب

 القرار قواعد اإلعفاء من هذه الروسم، كليا أو جزئياً، وكيفية وموعيد دفعها وإستردادها. ويبين

 (86مادة )

ض بناء على عر العالي األهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة،رسوم الدراسة في مؤسسات التعليم تحدد 

 صخصة التالرسوم موحدة في المؤسسات متساوي هذهاللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. وتكون 
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 تقدمها المؤسسة ويقبل بها الطالب. التيوالمستوى، وال تحسب ضمن الرسوم الخدمات اإلضافية 

ما لم يتفق على خالف  ،سة مع بداية السنة الدراسية او الفصل الدراسي بحسب األحوالرسوم الدراوتدفع 

 ذلك.

 الباب الخامس : التدريب المهني
 (87مادة )

المجتمع بالنهوض  ية والفنية المتخصصة للمساهمة فيالكفاءات المهنبنظام التدريب إلى تزويد البالد ف يهد

 واالقتصادية.وخدمة توجهاته التنموية 

 (88مادة )

النشاط التدريبي عن طريق مراكز عامة وأهلية، وتنشأ المراكز العامة عن طريق القطاعات الخدمية يمارس 

كز عامة تستوجبها حاجة او اإلنتاجية وفق حاجتها، ويجوز للجهة المشرفة على شئون التدريب إنشاء مرا

 الجهة إصدار تراخيص للمؤسسات التدريبية األهلية. ههذما تتولى كالمجتمع، 

 (89مادة )

الترخيص للمؤهلين للتدريب بمباشرة نشاط التدريب في شكل تشاركيات او شركات مساهمة وفقا يجوز 

 لألحكام المقررة في التشريعات النافذة.

بعد  ،ضمان الجودة ركزالترخيص بقرار من الجهة المشرفة على شئون التدريب، بناء على تقرير مويصدر 

ى وتحدد الئحة التدريب إجراءات الحصول عل، القيام بهذا النشاط للشروطخيص رالتأكد من استيفاء طالبي الت

 هذه التراخيص.

 (91مادة )

او االرتقاء  ،التدريب في شكل دورات متخصصة قصيرة، قصد تأهيل أطر إلتقان المهن او الحرفيكون 

 بمستوى العاملين في المؤسسات اإلنتاجية او الخدمية.

 (91مادة )

نظام التدريب على برامج عملية يؤديها المتدرب بالوحدات اإلنتاجية والخدمية العامة او الخاصة، يقوم 

التدريب إلزام الجهات العامة بقبول  على شؤونفة رالعامة بناء على عرض الجهة المش ويجوز للجنة الشعبية

 ،ريب مع المؤسسات األهليةتدإبرام عقود  شؤون التدريبفة على رربين لديها، كما يجوز للجهة المشالمتد

 .الئحة التدريب نظام هده العقود وتحدد

للمراكز التدريبية تضمين برامجها مناهج نظرية إلعداد المتدرب لمرحلة التدريب العملي بحيث ال ويجوز 

 الوعاء التدريبي. من %22 نسبةالبرامج  هذهتتجاوز 

 (92مادة )

مؤسسات التدريب األهلي من الرسوم والضرائب على وارداتها من السلع  إعفاءللجنة الشعبية العامة يجوز 

 المستخدمة بشكل مباشر في العملية التدريبية.
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 (93مادة )

رسوم التدريب بالمؤسسات األهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المشرفة تحدد 

التخصصات المتطابقة، وال يدخل في حساب هده  على شؤون التدريب، وتكون هده الرسوم متساوية في

 الرسوم مقابل الخدمات اإلضافية التي تقدمها المراكز التدريبية.

 (94مادة )

عن اللجنة الشعبية العامة الئحة التدريب بناء على عرض الجهة امشرفة على شؤون التدريب، ويجب صدر ي

 التدريب.أن تتضمن هده الالئحة حقوق وواجبات المتدربين ونظام 

 الباب السادس : أحكام ختامية

 (95مادة )

الترخيص للجامعات األجنبية بفتح فروع لها او لبعض كلياتها او معاهدها العليا في الجماهيرية يجوز 

وذلك بهدف تشجيع التفاعل بين الحضارات ونقل التقنية والمساعدة في إعداد األطر العلمية والمهنية  ،العظمى

 والمساهمة في عملية التنمية.

 بناء على عرض ،وع الجامعات األجنبية بالئحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامةرأوضاع فوتنظم 

على أن تتضمن هده الالئحة إجراءات الترخيص لها او سحبه  ،اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

 أن تمنح لها. ي يمكنها ونظام إدارتها والتسهيالت التوجهة إصداره وحقوقها والتزامات ،منها

شأنه لم يرد ب فيماوع الجامعات األجنبية األحكام المنظمة لمؤسسات التعليم العالي األهلية رعلى فوتسري 

 نص في الالئحة المنظمة ألوضاعها.

 (96مادة )

تنظم أوضاعها بقرار من اللجنة الشعبية العامة  ،الترخيص لجهات أجنبية بفتح مدارس او معاهد تقنيةيجوز 

وجهة إصداره وحقوقها وواجباتها ونظام إدارتها والتسهيالت  ،يتضمن إجراءات الترخيص لها او سحبه منها

ه المدارس والمعاهد نظم التعليم األهلي المنصوص عليها في هدا ذمنح لها، وتسري على هتالتي يمكن أن 

 القانون.

 (97مادة )

ز لعليا او المراكالتحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للجامعات او الكليات او األكاديميات او المعاهد اال يجوز 

 البحثية فيما يتصل بأدائهم ألعمالهم، إال بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

 (98مادة )

سري على المدرسين والمدربين العاملين تانون واللوائح الصادرة بمقتضاه لم يرد به نص في هذا القفيما 

وعلى أعضاء هيئة التدريس الجامعي والموظفين والعاملين بالمدارس  ،بالمؤسسات التعليمية والتدريبية

أحكام قانون الخدمة المدنية وتشريعات العمل، كما تطبق  ،ومؤسسات التعليم العالي العامة ،والمعاهد التدريبية

 ا.ذة لهمفوالتقاعد واللوائح المن بشأنهم أحكام تشريعات الضمان االجتماعي
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 (99مادة )

مسيحي  1992( لسنة 1مسيحي في شأن التربية، والقانون رقم ) 1970( لسنة 134ن رقم )القانويلغى 

ية يذأ لهما سارف، على أن تظل اللوائح الصادرة تنبشأن التعليم العالي وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون

 .ذة لهذا القانونفمفعول إلى حين صدور اللوائح المنال

 (111مادة )

 .تشريعات، ويعمل به من تاريخ نشرهمدونة ال هذا القانون فيينشر 
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