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 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمي
 اللجنة الشعبية العامة

 
 قرار اللجنة الشعبية العامة

 (مسيحي 1122)و.ر  2731لسنة  (122)رقم 
 بإصدار الئحة تنظيم التعليم الحر

 
 الشعبية العامةاللجنة 

ر بشننننان نعال علم اللاتلااش الشننننعجا  االلبان الشننننعجا  و. 2731لسنننن    (2)علي القانون رقم  االطالعبعد  -
 .االئحته الت فاذي  اتعديالتهلا

 .اعلي قانون ال عال اللالي للدال  االئح  اللزانا  االحساباش االلخازن  -
 ا.ر بشأن إصدار قانون عالقاش العلم االئحته الت فاذي   2731لس    (21)اعلي القانون رقم  -
/ 21/ 21اللارخ في  (3112)اعلي ماعاضنننننه اماج اللب   الشنننننعجا  العام  للتعلام االجحك العللي ب اته رقم  -

 م.1122/  3/  12 اللارخ في (1171)اكتابه رقم  م1121
 م1122/  17/  13فياللارخ  (112)اعلي كتاب اماج اللب   الشعجا  العام  للعدل رقم  -
 .ر و. 2731لعاماعلي ماقارته اللب   الشعجا  العام  في في اجتلاعها العادي التاسع  -

 
 ()قـــــــــــررت

 

 (2)مادة 

 .يعلم بالئح  ت عام التعلام الحا علي ال حو اللافق بهذا القاار
 

 (1مادة )

ايلغي كم ح م يخالفه اعلي البهاش  ،(م 1121 – 1122)يعلم بهذا القاار اعتجارًا مج العال الدراسي 
 .اللختص  ت فاذه

 
 

 شعبان 12:صدر في
 (م 1122)و.ر  13.13.2731 :التاريخ 
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 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمي
 اللجنة الشعبية العامة

 
 الحر التعليمالئحة تنظيم 
 

 الفصل األول
 أحكام تمهيدية

 

 (2)مادة 

بلاسننننننننننسنننننننننناش التعلام الحا في تةجاق اح ال لذه الالئح  اللدار  التي تاسنننننننننن  مج قجم يقصنننننننننند 
اللاللاج تابويًا للقاال بللارس  ال شاط التعلالي في اللااحم التعلالا  اللختلف  مج خالل األفااد اا 

 قالتشننناركااش اا الشننناكاش اللسنننالل  التي يتم تأسننناسنننها افقًا للتشنننايعاش ال افذ  مسنننالل  في تحقا
اا  اكذلك اللاسننسناش التعلالا  التي تاسننسننها السننفاراش ،السنااسننااش التعلالا  بالبلالااي  الععل 

 .لا اللقالاج بالبلالااي  الععليالجعثاش السااسا  لتدر  ااالد رعايا
 (1)مادة 

تخضنننع ماسنننسننناش التعلام الحا الل صنننوذ علاها في لذه الالئح  ألح ال لوائس التعلام األسننناسننني 
 حسنننننننننك األحوال كلا تخضنننننننننع   ننننننننناا  ،االثانوي االتعلام التق ي اللتوسنننننننننل االئح  التعلام العالي

اش ايبوز للبهاش اللختصننننننننن  إجاا  التفت ،االجحك العللي مع  اللب   الشنننننننننعجا  العام  للتعلاامتاب
 .العللي اا داري علي لذه اللاسساش متي دعت الحاج  إلي ذلك

  (7)مادة 

لذه الالئح  بللارسننننننننن  مهال التعلام افق الل ال   التعلالا  الخاضنننننننننع  ألح التقول اللاسنننننننننسننننننننناش 
اال يبوز  ،االلقاراش االخةل الدراسنننننا  اللعتلد  مج اللب   الشنننننعجا  العام  للتعلام االجحك العللي

ا ال لك ،لها االنتقاذ مج الل ال  اا اللواد الدراسنننننننننا  اا مفاداتها اا الرتك اللقار  في كم سننننننننن  
ايبوز  ،اترون لغ  الدراسنن  بهذه اللاسننسنناش لي اللغ  العابا  ،بإذنها لها ا ضنناف  إلاها إال يبوز

لها تعلام اللغاش األج جا  اا اسننننننتخدامها في بعو العلول التي تسننننننتوجك طجاعتها ذلك افق ال عم 
مع مااع  طجاع  مدار  الجعثاش  ،االتشننننننننننننايعاش اللعلول بها في اللاسننننننننننننسنننننننننننناش التعلالا  العام 

 .االج جا 
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  (1)مادة 

افقًا  شننننناط التعلاليال يبوز تعدد اغااض التشننننناركااش االشننننناكاش اللسنننننالل  الااغج  في مزاال  ال 
ايبوز للشننناكاش اللسنننالل  بلاسنننسننناش التعلام الحا فتس فااع لها داخم البلالااي   ،لهذه الالئح 

زال بلعاياا  نننننناط االلت ،اا تغااا مقارلا بلوافق  اللب   الوط ا  للتعلام األللي ،الععلي اا خارجها
 .البود 

  (1)مادة 

يشننتاط ان ترون اللجاني اا األما ج اللخصننصنن  للزاال  ال شنناط التعلالي مالئل  للعللا  التعلالا  
 مج اللواصننننفاش االشننننااط الف ا  التي األدن اان ترون مةابق  للحد  ،الةجاع  انوعا  التخصنننن 

 .تعتلدلا اللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي  اية  ان تستغم حسك غاضها امستوالا
ايبوز للاسننسنناش التعلام الحا االنتفاع باللجاني التعلالا  العام  بلقابم مادي يصنندر تحديده قاار 

ااطه لي افقًا لعقود انتفاع تجال لهذا الغاض تحدد  مج اللب   الشنعجا  العام  للتعلام االجحك العل
 .اضوابةه

  (2)مادة 

يبوز للب   الشننننننننننعجا  العام  إعفا  ماسننننننننننسنننننننننناش التعلام الحا مج الضنننننننننناائك االاسننننننننننول البلاكا  
االضننننننننننناائك ذاش األاا الللاام اللقار  علي اللسنننننننننننتلزماش التعلالا  كالرتك االلعامم االلختجااش 

 .اغاالا مج اللواد اللستخدم  بصور  مجا اا في العللا  التعلالا االوسائم االتبهازاش 
  (3)مادة 

يتم قجول الةالب بلاسنننننننسننننننناش التعلام الحا بلختلل اللااحم التعلالا  افقًا للشنننننننااط اللعلول بها 
بقاار مج اللب   الشنننننننعجا  العام  ا سنننننننتث ا  مج ذلك اال يبوز  ،باللاسنننننننسننننننناش العام  الل ا ا  لها

   .االجحك العلليللتعلام 
  (1)مادة 

تتول  م اتك االمتحاناش بالشنننعجااش بالت سننناق مع إدار  االمتحاناش االلب   الوط ا  للتعلام االللي 
اضنننننننع التاتاجاش الالزم  ألدا  امتحاناش  نننننننهاد  إتلال ماحل  التعلام األسننننننناسننننننني االثانوي االتعلام 

االمتحاناش االتأديك اللعلول بها في  التق ي اللتوسننننننننل في اللاسننننننننسنننننننناش األللا  اتخضننننننننع للوائس
 .اللدار  االلعالد التق ا  العام 
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  (1)مادة 

 التعلام التشننننناركي العال بقاار مج اللب   الشنننننعجا  العام  للتعلام بلاسنننننسننننناشتحدد الترلف  الدراسنننننا  
اال تحسنك ضنلج لذه الاسول الخدماش ا ضافا  التي تقدمها اللاسس  ايقجم بها  ،االجحك العللي

 .الةالك اا الي اماه
 

 الفصل الثاني
 المعلم الخاص

 

  (21)مادة 

 :في مقال تةجاق اح ال لذا الفصم يقصد باللعلم الخاذ
لام األسناسنني ماحل  التعلي االثانا  االثالث  مج ا لاع اللواد الدراسنا  للسن واش األمج يقول بتدري  ج

كلا يبوز له إقام  داراش قصنننناا   ،اا احد اللواد اللقار  لةالب ماحل  التعلام األسنننناسنننني االثانوي 
 .امتوسة  تحت مساالاته ارعايته في م ان م اسك للعللا  التعلالا 

 
  (22)مادة 

 .اللعلم الخاذ التدري  افقًا للل ال  اللقار  يتول 
  (21)مادة 

 :لآلتييتم تسبام التالماذ لدي اللعلم الخاذ افقًا 
 ،يسننننبم التالماذ الدارسنننناج بالصننننفو  األالي االثانا  مج التعلام االسنننناسنننني لد  معلم الفصننننم -أ

 .علي ان يحام كشفًا بأسلائهم انتائ  امتحاناتهم لل تجي االمتحاناش االتعلام الحا بالشعجا 
الااغجاج في دراسننن  اللاد  التي يقول بتدريسنننها علي ان يحام علي معلم اللاد  تسنننبام التالماذ  -ب

 . شفًا بأسلائهم ااعلال الس   لللدرس  اللسبلاج بها
اللسننننننبلاج لديه خالل األسننننننجوع األال مج  التالماذا  علي اللعلم الخاذ إحال  كشننننننل بأسننننننل -ج

 .الدراس 
  (27)مادة 

 .الل زلي علي تالماذ بانام  اللعلم الخاذاضوابل قجول اانتقال تالماذ التعلام  تساي اح ال
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  (21)مادة 

بحاك يتم إبالغ م تك التعلام الحا بالشننننننننننعجا   ،ي ون لللعلم الخاذ ختم خاذ به يحلم اسننننننننننله
 .ع د ضااعه

  (21)مادة 

يتجع اللعلم الخاذ في تقاام تالماذه اللسننبلاج بالصننفو  الثالا  األالي بلاحل  التعلام األسنناسنني 
قاام اللسنتلا اللتجع مع نعاائهم باللاسنسنناش التعلالا  ال عاما  افقًا للا لو اارد بالئح  اسنلوب الت

 .االمتحاناش
  (22)مادة 

تتحلم اللب   الشننننننعجا  العام  للتعلام االجحك العللي صنننننننا  ماتجاش اللعلم الخاذ للد  سننننننن تاج 
 .التعلاممج تاريخ بداي  مزاالته لل شاط إذا كان مج باج العاملاج بقةاع 

  (23)مادة 

يخضنننننننننننع اللعلم الخاذ للتفتاش الداري مج البهاش اللختصننننننننننن  باللب   الشنننننننننننعجا  العام  للتعلام 
 .االجحك العللي

  (21)مادة 

علي معلم اللناد  إبالغ إدار  اللندرسننننننننننننننن  اللقاند بهنا الةنالك الذي ياغك في الدراسننننننننننننننن  لديه اعلي 
اعلاه تزايد الةالك بالرتاب اللدرسنننننننننننني اللقار لللاد   ،اللدرسنننننننننننن  تدايج ذلك في سننننننننننننبم خاذ

 .االتعاان مع معلم اللاد  في تذلام كاف  الصعوباش التي تواجه الةالك
  (21)مادة 

ي ان يتم للفصننننننلاج علإجاا  جلاع االختجاراش الشننننننهاي  يتول  معلم اللاد  تقاام تالماذه مج خالل 
 .باللدرس  اللسبلاج بهاتقاالهم في االمتحان نهاي  الفصلاج 

  (11)مادة 

   اللعلم الخاذ بةلك كتابي لل تكيتقدل الااغجون في الحصول علي تاخا  للزاال  مه  
  :التعلام الحا بالشعجا  مافقًا بلا ياكد توفا الشااط اللةلوب  الي

 .ان ي ون مج مواط ي البلالااي  الععلي امتلتعًا بحسج الساا  االسلوك -أ
 .الئقًا صحاًا امتفاغًا للعلمان ي ون  -ب
في نشننننننننناطه اعدل التوقل عج مزاالته بشننننننننن م مفاج  يضنننننننننا بالتالماذ  باالسنننننننننتلااران يتعهد  -ج

 .اللسبلاج لديه
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قد سنننننننننننجق الح م علاه بعقوب  ج ائا  اا جايل  مخل  بالشنننننننننننا  ما لم ي ج قد رد إلاه  ن اال ي و  -د
 .اعتجاره

 .الالزم تتوفا في الل ان الشااط الصحا  االتابوي   نا -ه
 .ان ي ون متحصاًل علي مالم عللي تابوي معتا  به -و

م تك التعلام الحا بالشنننننننننعجا  إحال  الةلجاش اللسنننننننننتوفا  للشنننننننننااط اللذكور  للب   الوط ا   ايتول 
للتعلام األللي لدراسنننننتها اهحالتها للب   الشنننننعجا  العام  للتعلام االجحك العللي  صننننندار التاخا  

 .علي ان تسترلم إجاا اش التاخا  قجم بداي  العال الدراسي بلد  كافا 
 

  (12)مادة 

تقول اللب ن  الشنننننننننننننننعجان  العنامن  للتعلام االجحنك العللي ب ا  علي عاض مج اللب   الوط ا  للتعلام  
 :في الحاالت األتيةالحا بسجك التاخا  بلزاال  مه   اللعلم الخاذ بقاار مسجك اذلك 

  إذا تجاج مج خالل التحقاق ان اللعلم الخاذ خالل التشنننننننايعاش ال افذ  االتعلالاش الصنننننننادر  -أ
 .إلاه مج البهاش اللختص  بش م يضا بلصالس الةلج  اا يهدد الصح  العام 

 .إذا تجاج انه غاا قادر علي القاال بواججاش مه ته -ب
 .إذا خالل قواعد ال عال العال ااآلداب العام  اا األلدا  التي م س التاخا  مج اجلها -ج
ي ج الح م يأما بوقل إذا صنننننننندر بحقه ح م نهائي في ج اي  اا ج ح  مخل  بالشننننننننا  ما لم  -د

 .الت فاذ
يبك لسحك التاخا  مج اللعلم الخاذ ان يتم التحقاق  (د)افي كم االحوال اباستث ا  الفقا  

اتساي  ،معه امواجهته باللخالفاش اللوجه  له لتحقاق دفاعه ما لم يلت ع عج الحضور للتحقاق
 .اح ال لذه اللاد  فالا يتعلق بسحك إذن اللزاال  مج البه  اللختص  بل حه

 

  (11)مادة 

يبوز لللعلم الخاذ التعلم مج قاار سنحك ا ذن اا التاخا  خالل مد  ال تتبااز خلس  عشا 
 .يومًا مج تاريخ إبالغه بالقاار اذلك امال البه  اللختص 

 
  (17)مادة 
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اللعلم الخاذ ت فاذًا ألح ال لذه الالئح  االتشننننايعاش ال افذ  يتول  اماج  إذا سننننحك التاخا  مج
اللب   الوط ا  للتعلام األللي ت سناك الةلج  الدارسناج إلي إحد  ماسساش التعلام الحا مع مااعا  

 .مواطج س انهم ارغجاتهم
 

 الفصل الثالث
 التعليم المنزلي

 

  (11)مادة 

انلاط التعلام الحا ايهد  إلي تعزيز دار األسننننننننننا  امسنننننننننناللتها في يعد التعلام الل زلي نلةًا مج 
ب ا  ا نسنننننننننننان مج خالل تولاها التعلام ذاتاًا بلاحلتي التعلام االسننننننننننناسننننننننننني ادان الحاج  لاللتحا  

 .بلاسساش تعلال  نعاما 
  (11)مادة 

ام ااالدلم القادريج علي تعلتتول  اللب   الشنننننننننننننعجا  العام  للتعلام االجحك العللي فتس اللبال امال 
م زلاًا بلاحل  التعلام االساسي علي ان ي ون احد افااد االسا  اللقالاج مع الدراس  فعلاًا مج حلل  

 .مالم متوسل علي األقم
  (12)مادة 

تتولي اللب   الشنننننننننننننعجا  العام  للتعلام االجحك العللي ب ا  علي عاض مج اللب   الوط ا  للتعلام  
يد عدد مج اللدار  يتم التسنبام بها لللساعد  في ت فاذ بانام  التعلام الل زلي بلااعا  االللي تحد

بلاج التالماذ اللسنننننننننن امتابع  الرثاف  الةالبا  اعدد اللعللاج بها بلا يضننننننننننلج إنبان لذا الجانام 
 .باللاسس  ضل ه اه اا هم في ال شاط اللدرسي بأنواعه

  (13)مادة 

بتقاام الدارسننننننننننناج بالتعلام الل زلي عج بد  التسنننننننننننبام في لذا الجانام   ُتعلج اللدار  اللسنننننننننننتهدف 
قجول  اتتم تسننننننلا  م سننننننق للتعلام الل زلي يتول  ،بالتزامج مع بداي  تسننننننبام الةالب ال عامااج بها

اتسننبام الدارسنناج للتعلام الل زلي افقًا للشننااط الوارد في لذه الالئح  االت سنناق باج االاا  امورلم 
تسنناي اح ال الئح  االمتحاناش بلاحلتي التعلام األسنناسنني االثانوي علي الدارسنناج  ،للدرسنن اهدار  ا

 .بجانام  التعلام الل زلي
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  (11)مادة 

يبك اال يقم سج التللاذ ع د قاده بالصل األال مج التعلام الل زلي عج خل  س واش ب هاي  
اعلي كم الي اما ياغك في تعلام  ، ها لاناجال مج العال الدراسي اال تتبااز تسع س واش

ااالده م زلاًا ان يقدل ملفًا لل سق التعلام الل زلي باللدرس  يتضلج اللست داش اللةلوب  التي 
 .االجحك العللي ا اللب   الشعجا  العام  للتعلامتحددل

  (11)مادة 

لنندراسننننننننننننننني بننداينن  العننال اتلتزل إدار  اللنندرسننننننننننننننن  بتوفاا الرتننك االلقاراش لتالماننذ التعلام الل زلي مع 
 .االتعاان مع االاا  األمور في تذلام كاف  الصعوباش التي تواجه التللاذ

 (71)مادة 

ُتل س األسا التي تتول  تعلام اب ائها م زلاًا في ماحل  التعلام األساسي مجلغًا مالاًا س ويًا ك فقاش  
العام   ال  بقاار مج اللب   الشعجا اتحدد الق ،لتغةا  التعلام الل زلي في نهاي  الس   الدراسا 

 .الس وي  اللعتلد  للتعلام االجحك العللي افقًا لللازانااش
  (72)مادة 

تصدر اللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي القااراش الالزم  في  ان إقاار ال عم اال لاذج 
وجك اللاد  الل ح  اللالا  اللقار  بلالخاص  بت فاذ بانام  التعلام الل زلي ا ااط اضوابل تسديد 

 .السابق  ابلا ال يخالل اح ال لذه الالئح 
 

 الفصل الرابع
 التعليم التشاركي األساسي والثانوي والتقني المتوسط

 

  (71)مادة 

 :ت عم بلوجك اح ال لذا الفصم إدار  ماسساش التعلام التشاركي التالا 
 .العاملاج بهاماسساش التعلام التشاركي التي آلت إلي  -أ

 .ماسساش التعلام التشاركي الللول  اللااً  -ب
  (77) مادة

تسنناي علي ماسننسنناش التعلام التشنناركي بلااحم التعلام االسنناسنني االثانوي االتعلام التق ي اللتوسننل 
اح ال لوائس االمتحاناش االتأديك اقجول الةلج  االشنننننننننننننننااط الواجك توافالا في اللعللاج االلدرباج 

 كلا تسنننناي علاها نعم الدراسنننن  اللعلول ،اش ال افذ  الل عل  للاسننننسننناش التعلام العالافق التشنننايع
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بها في مدار  التعلام العاك اعلي كم ماسننسنن  إعداد لوائحها الداخلا  للدراسنن  ااالمتحاناش بلا ال 
 .يتعارض ااح ال لذه الالئح 

 (71)مادة 

تألااًل  التعلام معللون لاجاون ا فا  ماللون يتول  التدري  بلاسنننننننسننننننناش التعلام التشننننننناركي بلااحم 
تابويًا اعللاًا مج اللاسنننننسننننناش الوط ا  اللخول  بإعداد اللعللاج اا اللاسنننننسننننناش التعللا  األج جا  

 .اللعتا  بها مج البهاش الوط ا  اللختص 
  (71)مادة 

زانا  سننن وي  ماترون لرم ماسنننسننن  تعلام تشننناركي  نننخصنننا  اعتجاري  اذم  مالا  مسنننتقل  اترون لها 
تشننننلم مواردلا امصنننناافاتها اتعد افق ال عم اللحاسننننجا  اللعلول بها في التشنننناركااش االشنننناكاش 

 .كلا ي ون لها حساب خاذ بأحد اللصار  العامل  في البلالااي  الععل  ،اللسالل 
 اتترون اللوارد اللالا  للتعلام التشاركي مج:

 .الاسول الدراسا  -أ
 . قضا فائو مازانا  الس   الل -ب
 .عائد استثلار اموالها التي ال تتعارض مع اغااضها -ج
اترون بلوافق  اللب   الشننننننننننعجا  العام  للتعلام  ،الوصننننننننننايا االهجاش االتجاعاش غاا اللشننننننننننااط  -د

 .االجحك العللي إذا كانت مقدم  مج جه  اج جا 
  (72)مادة 

 :ما يليُيشترط في المعلم بمؤسسات التعليم التشاركي 
 .مواط ي البلالااي  الععليان ي ون مج  -أ

ان ي ون متحصنننننننناًل علي مالم تابوي اعللي مج اللاسننننننننسنننننننناش التعلالا  اللختصننننننننن  بإعداد  -ب
 .اللعللاج اا مج جهاش خارجا  معتلد  امعتا  بها

 .ان ي ون حسج الساا  االسلوك -ج
يأما  ما لم ي ج الح م ،األ ي ون قد سنننجق الح م علاه بعقوب  ج ائا  مخل  بالشنننا  اا االمان  -د

 .بوقل ت فاذ العقوب 
 .ان ي ون الئقًا صحااً  -ه
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يبك ان يتم العلم بلوجك عقد مجال افق التشايعاش ال افذ  اذلك في حال  ما إذا كان العلم  -و
ه في ئألجور اا اللاتجاش اللقار  ل عااعلي اال يقنم ماتجنه اا اجاه عج الحند األدن  ل ،بلقنابنم

 .عام  افقًا للتشايعاش ال افذ اللاسساش التعلالا  ال
 

  (73)مادة 

ي ون لرم ماسس  تعلام تشاركي مديا امساعد مديا تختارللا البلعا  العلوما  ملج تتوافا فاهم 
 . ااط  غم لذه الو اف  افقًا للتشايعاش ال افذ 

 

  (71)مادة 

 :يختص مدير المؤسسة التعليمية بما يلي
 .االقانونا  الخاص  باللاسس  التعلالا  افقًا للتشايعاش ال افذ القاال با جاا اش ا داري   -أ

 .اا العلم الاومي باللاسس  التعلالا اتس -ب
إصدار اااما الصا  االتوقاع علي الص وك مع اللديا اللالي الذي تعا ه البلعا  العلوما   -ج

 .للشاكا 
 .إعداد سبالش خاص  ب اف  اللعامالش الاوما  -د
 .يقتضاه العلم اافق ما ،اش حسك اللالك الو افي اللعتلدمتابع  توزيع االختصاص -ه
 .إباال العقود مع الغاا -و
 .تلثام اللاسس  التعلالا  لد  البهاش اللختص  اامال القضا  -ز
  لإعداد تقاريا داري  فصنلا  عج نشناط اللاسس  التعلالا  اساا العلم بها تعاض علي مب -ح

 االاا  األمور.   امبل -حسك األحوال  -ا دار  اا البلعا  العلوما  
 .إعداد مشااع مازانا  اللاسس  احساباتها الختاما  -ط
ايخت  مسننننننننناعد اللديا بأدا  ما ي لل به مج اللديا ايسننننننننناعده في ادا  مهامه ايحم محله  -ي

 .في حال  غاابه اا قاال مانع لديه
 

  (71)مادة   

اا  مقاجتلاعاج في السنننن   علي االا ي ون ب م ماسننننسنننن  تعلام تشنننناركي مبل  ألالاا  األمور يعقد 
 ،إذا دعت لذلك اي   اا  طارئه ب ا  علي دعو  مديا اللاسننننننننننسنننننننننن  التعلالا  اا الثي اعضننننننننننائه
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دار  مج مالحعاش   ما يااه ايخت  اللبل  بلتابع  سننننننننناا العللا  التعلالا  باللاسنننننننننسننننننننن  اهبدا  
 .اللدرس 

 
 .بهااملين تنظيم وإدارة مؤسسات التعليم التشاركي التي ألت للع :أوالا 

 

  (11)مادة 

ترون لرم ماسنننننسننننن  تعلالا  جلعا  علوما  تترون مج جلاع الشننننناكا  ام داب عج مبل  االاا  
اهذا كان اقدل لللعللاج اللديا اا مسننننناعده انتقلت  ،األمور اياا  البلعا  العلوما  اقدل اللعللاج

اتعقد البلعا  العلوما  ماتاج في السنننن   الدراسننننا  علي األقم اي ون ذلك  ،الائاسنننن  إلي الذي يلاه
الها ان تعقد داراش طارئه إذا دعت  ،مع بداي  كم فصنننننننم دراسننننننني اذلك ب ا  علي دعو  رئاسنننننننها

حك اتتولي اللب   الشننننعجا  العام  للتعلام االج ،اعضننننائهاالضنننناار  ب ا  علي دعو  رئاسننننها اا ربع 
 .العللي اضع نعال علم البلعااش العلوما  بتلك اللاسساش

 :اتخت  البلعا  العلوما  بلا يلي
 .اعتلاد مازانا  اللاسس  احساباتها الختاما  االدار  اللست دي  بها -أ

 .يجهاال عا في اللخالفاش التي قد تاترجها إدار  اللاسس  اتصو  -ب
 .اعتلاد اللالك الو افي لللاسس  -ج
 .اختاار مديا اللدرس  امساعده االلديا اللالي -د
 .ما يست د إلاها افق التشايعاش الل عل  للعلم التشاركي -ه
 

  (12)مادة 

يترون اللالك التعلالي االو افي للاسنننننننسننننننناش التعلام التشننننننناركي التي آلت للعاملاج بها مج جلاع 
التعلالا  االتابوي  االو ائل ا داري  اللسنننننناعد  بها اتسننننننا  بشننننننأنهم الشنننننناكا   نننننناغلي الو ائل 

 .القواعد اللةجق  علي نعاائهم بلاسساش التعلام العال فالا يخ  التقاعد
 

  (11)مادة 

اال  ،ُيعد اللُعللون العاملون بهذه اللاسننننسنننناش اقت العلم بهذه الالئح  جز ًا مج مال ها التعلالي 
 .يق التأديجييبوز فصلهم بغاا الةا 
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  (17)مادة 

يبوز للاسنسناش التعلام التشناركي االسنتعان  بلعللاج متعااناج لسد احتااجاتها مج باج مج ت ةجق 
مج لذه الالئح  اذلك افقًا للضننننننننننننننوابل التي تحددلا اللب    (63)علاهم الشنننننننننننننااط الوارد  باللاد  

 .الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي
 

  (11)مادة 

إذا ُكلل اللُعلم الشننننننايك بتدري  حصنننننن  ا ثا مج معدل األدا  اللعتلد ي ون مقابم كم حصنننننن  
إضنننننننننننننننافان  مجلغنًا منالانًا يحندد بقاار مج اللب   الشنننننننننننننننعجا  العام  للتعلام االجحك العللي علي ان ال 

 .حص  في األسجوع (5)يتبااز عددلا 
 

  (11)مادة 

اللعللون الحاصننننننلون علي درج  ضننننننعال اا متوسننننننل في تقاام ادائهم مج قجم   يخضننننننع الشنننننناكا
ي درج  اهذا ترار حصنننوله عل ،التفتاش التابوي لداراش تقوي  داخم اللاسنننسننن  التعللا  اا خارجها

 .ضعال جاز للبلعا  العلوما  إنها  خدمته في مبال التدري 
 

  (12)مادة 

لاج اش التعلام العال التي آلت مهال إدارتها اتشننغالها للعامُتعتجا اللجاني ااألراضني الللحق  بلاسننسنن
اال يبوز للشنناكا  بهذه اللاسننسنناش اا غاالم التصننا  بها عج طايق الجاع اا  ،بها مللوك  للدال 

الالج اا ا يبننار اا غاا ذلننك مج التصنننننننننننننننافنناش القننانونانن  اي ون لهم حق االنتفنناع بهننا طالنن  فتا  
 .عللهم بهذا ال شاط

 
  (13)مادة 

اتحديد نعال  ،علي ماسنننننننننننننسننننننننننننناش التعلام التشننننننننننننناركي اللحافع  علي اموال الدال  التي آلت إلاها
ا يااداش االلصنناافاش االلازانااش فاها بلا يضننلج قاال اللاسننسنن  ب شنناطاتها افقًا لألح ال الوارد  

 ال لذه ي احاتسننا  ،في قاار إنشننائها انعامها األسنناسنني ااأُلسنن  االقواعد اللحاسننجا  االلعلول بها
 .جلاع ا جاا اش اللالا  باللاسس  االلاافق التابع  لهاعل  الالئح  
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  (11)مادة 

ا ل مج  نننها اي ال ار ات تهي في الاول االخاا لللاسنننسننن  التعلالا  مج الاول اال تجدا السننن   اللالا 
علي ان تجدا السننننننننن   اللالا  األال  مج تاريخ قادلا في السنننننننننبم  ،مج  نننننننننها الرانون مج كم عال

 .التباري ات تهي ب هاي  الس   اللالا 
 

  (11)مادة 

 .تودع اللاسس  التعلالا  اموالها في احد اللصار  العامل  في البلالااي  الععل 
 

 .تنظيم وإدارة مؤسسات التعليم التشاركي الممولة أهليا   :ثانيا  
 

  (11مادة )

ُي عم عقد تأسنننننا  الشننننناك  اا التشننننناركا  التعلالا  انعامها األسننننناسننننني  ننننن لها القانوني انشننننناطها 
 .اطايق  إداراتها اتوزيع العلم االعائد مج نشاطها باج الشاكا  اذلك افقًا للتشايعاش ال افذ 

 
  (12)مادة 

 :شااط األتا ك افقًا لليبوز لللاسساش التعلالا  التعاقد مع معللاج متعااناج لسد احتااجاتها اذل
 .األللا  ان ي ون مواط ًا لاجاًا كامم -أ

 االلتزالبان ي ون مالاًل عللاًا اتابويًا احاصنننننننناًل علي اللالم العللي اللةلوب امشنننننننننهودًا له  -ب
 .االرفا  

 .ان ي ون الئقًا صحاًا امتفاغًا تامًا للعلم -ج
 .ان يتقدل بإقاار كتابي يعجا عج رغجته في العلم بلقابم -د
ي ون االسنننننتخدال بلوجك عقد م توب امجال افقًا للتشنننننايعاش اللعلول بها في لذا الشنننننأن ان  -ه

 .اان ال يقم اللقابم اللل ون لللعلم اللتعاان عج الحد األدن  لللاتجاش ااألجور اللعتلد 
 

  (11)مادة 
لتزاماتها اي ون جلاع الشنناكا  في الشنناك  اا التشنناركا  التعلالا  مسنناالاج مسنناالا  تضننام ا  عج 

 .اال يبوز االتفا  علي ما يخالل ذلك
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 (17مادة )

تقدل طلجاش تاخا  ماسننننسنننناش التعلام الحا التشنننناركي األسنننناسنننني االثانوي االتق ي اللتوسننننل إل  
م تنك التعلام الحا بنالشنننننننننننننننعجان  النذي تقع اللاسنننننننننننننننسننننننننننننننن  مقدم  الةلك في نةاق  مافق  بالجااناش 

 نن:االلست داش التالا 
الشنننناك  اا التشننننناركا  ااألارا  الثجوتا  لللسنننناللاج في الشنننناك  اا التشننننناركا   عقد التأسننننا  -أ

 مج مالالتهم العللا  اسااتهم الذاتا .االعاملاج بها مافق  بلست داش اصلا  
 الوضع اللالي للشاك  اا التشاركا  بلا يضلج قدر  اللاسس  عل  ادا  رسالتها. -ب
 اسس .ا م انااش اللادي  االجشاي  اللتاح  للل -ج
خاية  ل دسننا  ارسننم كااكي يوضننس بالتفصننام اللاافق اللوجود باللج ي مج م تك ل دسنني  -د

 مصد  علاه مج جهاش االختصاذ.
 .اللزاال التاريخ اللقتان لجد   -ه
 .اللاحل  التعلالا  التي تاغك في ملارس  نشاطها ام البها التعلالا  -و
 

 (11مادة )

تشننننننننن م بقاار مج اماج اللب   الوط ا  للتعلام األللي لبان مج اللتخصنننننننننصننننننننناج في مبال التعلام 
اللشنننننننننهود لهم بالخجا  االسنننننننننلع  الحسننننننننن   لل عا في طلجاش التاخا  للاسنننننننننسننننننننناش التعلام الحا 

 التشاركي األساسي االثانوي االتعلام التق ي اللتوسل اي ون لها.
 لتأ د مج استافا  الشااط.دراس  الةلك االلست داش اللافق  اا -أ

 معاي   اللج ي اللدرسي االلعامم االتبهازاش االتأ د مج مةابقتها لللواصفاش اللةلوب . -ب
إحال  طلك التأسننا  مصننحوبًا بتقايا ف ي إل  اللب   الوط ا  للتعلام األللي السننتصنندار قاار  -ج

 الافو كتاباًا.ع د اللوافق  اا إرجاع الةلك ع د الافو مع إبدا  اسجاب ا نشا  
 

 (11مادة )

تتقدل اللاسس  الل شأ  لللاكز الوط ي لضلان جود  ااعتلاد اللاسساش التعلالا  االتدريجا  لدراستها 
قاار مج خا  بتا اهعداد تقايا حولها باللوافق  عل  م س التاخا  باللزاال  اا عدمه، ايصدر 

تافا  عل  تقايا اللاكز اللذكور التأ اد مج اساللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي ب ا  
 اط.التاخا  لشااط القاال بهذا ال ش طالجي



 16             1122لسنة  122الئحة تنظيم التعليم الحر رقم 

 (12)مادة 

   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي ب ا  عل  عاض مج اللب   الوط ا  للتعلام يبوز للب
، إصدار قاار مسجك بإيقا  ماسس  التعلام الحا التشاركي عج العلم اا إغالقها اا سحك العالي

 ن:اخاصها في الحاالش األتا ت

  .إذا اجت بأن اللاسس  خالفت التشايعاش الل عل  للتعلام الحا التشاركي 
 تابوي .لإذا تأ د للب   الوط ا  للتعلام األللي بأن اللاسس  التعلالا  قد حادث عج رسالتها ا 
 .إذا تأ د للب   الوط ا  للتعلام األللي تدني مستو  التحصام العللي للةالب اللقاديج باها 
 شاطها.كافاا للواجه  متةلجاش ن إذا نق  راسلالها الم يعد 

افي جلاع األحوال يبك توجاه إنذار مج اللب   الوط ا  للتعلام األللي اللاسس  األللا  قجم إيقا  
قها بلد  ال تقم عج اسجوعاج تجاج فاه ااجه اللخالف  اكافا  تصحاحها اجوش عبز نشاطها اا إغال

اا إغال  إل   م مج قاار السحك اا إيقا  ال شاطاللاسس  عج إجاا  التصحاس، ايبوز التعل
اللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي ب تاب مسبم بعلم الوصول، ايبك الفصم التعلم 

 اريخ تقديله.خالل  ها مج ت

 الفصل الخامس
 التعليم التشاركي العالي

 

 (13مادة )

تتول  ماسساش التعلام العالي التشاركي مهال التعلام افق الل ال  االلقاراش االخةل الدراسا  اللعتلد  مج 
اش النتقاذ مج الل ال  اا اللقار االلب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي، اال يبوز لهذه اللاسساش 

اا اعائها الزم ي في كم س   اا فصم دراسي، كلا ال يبوز لها إضاف  مواد موضوعاش الدراسا  اا مفاداتها 
 اا مقاراش إضافا  إال بإذنها.
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 (11مادة )

 ن:ي ون لرم ماسس  تعلام عالي تشاركي مبل  عللي يترون مج
 العالي اا الرلا  التق ا .رئا  البامع  األللا  اا اللعهد  -أ

 علدا  الرلااش اا رؤسا  األقسال. -ب
لتعلام اللب   الوط ا  لعضو مج باج اعضا  لائ  التدري  البامعي يقتان تسلاته مج قجم  -ج

 األللي.
 (11مادة )

 نن:يتول  اللبل  العللي باللاسس  التعلالا  الُعلاا األللا  اآلتي
حداد األلدا  العام  لللبتلع االسااس  التي  ضها فيارسم سااس  اللاسس  لتحقاق اغا  -أ

 تاسلها جهاش االختصاذ.
 متابع  ت فاذ اللوائس الل عل  للتعلام العالي التشاركي. -ب
 القجول افق الضوابل اللعلول بها.ا  اا  عل  ا جاا اش التسبام ا  -ج
  ايالل تقلاج مج ماسساش تعلالا  اخا  مع نهإحال  قوائم بأسلا  الةلج  البدد اا  -د

 لب   الوط ا  للتعلام األللي.لتسبام في كم فصم اا س   دراسا  إل  اا
 ساا الدراس  ااالمتحاناش اتقديم تقاريا نصل س وي  بالخصوذ.متابع   -ه
مااجع  ملفاش الخايباج اهحال  كشل بأسلائهم مع نهاي  كم فصم اا س   دراسا  إل   -و

 للتعلام األللي لالعتلاد. الوط ا اللب   
 مقتاحاش بشأن تةويا العللا  التعلالا  بالبامعاش األللا .تقديم  -ز
 افقاً  التعاقدلائ  التدري  االلوافق  عل  إجاا اش تحديد االحتااجاش امج اعضا   -ح

 للتشايعاش ال افذ .
 (21مادة )

 نن:يشتاط فالج يعاج عضو لائ  تدري  مايلي
 ان ي ون مج مواط ي البلالااي  الععل . -أ

 بقام اللبتلع البلالااي اتوجهاته.ان ي ون ملتزل  -ب
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ان ي ون متحصاًل عل  ا جاز  العالا  اا ا جاز  الدقاق  اا ما يعادلها مج الشهاداش  -ج
 اللعتا  بها.

 ان ي ون الئقًا صحاًا ألدا  علم التدري . -د
اار فصل  بقي ون مح ومًا علاه في ج اي  اا في ج ح  مخل  بالشا  اا األمج اا سجق  اال  -ه

 تأديجي.
ج م ضاف  إل  الشااط السابق  ان ي ون ايشتاط ان ي ون رؤسا  األقسال ارئا  اللاسس  با   -و

 اللتحصلاج عل  إجاز  الدقاق .
تدعت لائ  تدري  غاا لاجاج مت  اسايبوز للاسساش التعلام العالي التشاركي استخدال اعضا  

اعضا  لائ  تدري  غاا اي ون ذلك بعقود خاص  افقًا لألح ال الل عل  الستخدال  ،الحاج 
 اللاجااج.

 (22مادة )

تساي عل  ماسساش التعلام الحا اح ال اللوائس الل عل  للدراس  ااالمتحاناش ااعضا  لائ  
التدري  بالبامعاش اماسساش التعلام العالي العام ، كلا تخضع  جاا اش ضلان جود  

للاسساش التعلالا  االتدريجا  افقًا للضوابل التي تحددلا اللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك ا
 العللي.

 (21مادة )

تعد مجاني ماسساش التعلام العالي العام  ااألراضي الللحق  بها مللوك  للدال  ايبوز ألعضا  
هم بال شاط مد  عللالتشاركي حق االنتفاع بها طال  لائ  التدري  العاملاج بها إذا اختاراا ال عال 

التعلالي عل  ان تحدد اللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي  ااط انلاذج عقود 
 االنتفاع.

فاها بالجاع اا ا يبار اا الالج اغاا ذلك مج التصافاش القانونا  اال يبوز لهم التصا  
عام  فاها بعد موافق  اللب   الشعجا  الفابوز لهم التصا  األخا ، باستث ا  األصول الل قول  

 للتعلام االجحك العللي إذا تم استهال ها الم تعد صالح  لالستعلال اا ألي سجك آخا تقجله.
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  (27مادة )

( مج مد  %55يشتاط لتخاج الةالك مج ماسساش التعلام العالي التشاركي قضا  ماال يقم عج )
 الدراس  باللاسس .

 (21مادة )

يبك ان ي ون عدد اعضا  لائ  التدري  م اسجًا ألعداد الةالب الدارساج بلاسساش التعلام  
اتحدد بقاار مج اللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي نسج  اعضا   ،العالي التشاركي

 لائ  التدري  القاريج مج العدد ا جلالي ألعضا  لائ  التدري .
 (21مادة )

ام  التشاركي ات تهي بقاار مج اللب   الشعجا  العالعالي  الس   الدراسا  بلاسساش التعلام تجدا
 ايحدد القاار مواعاد العةالش ااالمتحاناش. ،للتعلام االجحك العللي

 (22مادة )

تحدد اللوائس ا  يبوز للاسساش التعلام العالي التشاركي العلم ب عال الدراس  الس وي اا الفصلي،
 الحد األدن  للد  الدراس .

 (23مادة )

وابل ضيبوز للاسساش التعلام العالي التشاركي ت عام باام  الدراساش العلاا افق الشااط اال
ي ن مج اللاكز الوط اذلك بعد الحصول عل  إذاللعلول بها في لوائس الدراساش العلاا بالداخم 

 .التعلالا  االتدريجا لضلان جود  ااعتلاد اللاسساش 

 (21مادة )

ال يبوز للاسساش التعلام العالي األللا  دفع ماتجاش اا اجور لغاا الشاكا  بها تقم عج الحد 
 .األدن  لللاتجاش اللقار  ألعضا  لائ  التدري  البامعي افق التشايعاش ال افذ 

 (21مادة ) 

لب   ل )جامع  اا معهد عالي اا كلا  تق ا (التعلام العالي التشاركي يقدل طلك التاخا  للاسس  
 ن:التعلام األللي مشفوعًا بالجااناش االدراساش االلست داش التالا   الوط ا

عقد التأسا  الشاك  اا التشاركا  ااألارا  الثجوتا  لللساللاج االعاملاج بها مافق  بلست داش  -أ
 اصلا  مج مالالتهم العللا  اسااتهم الذاتا .
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 لللاسس .ا م انااش الجشاي  االلادي  اللتاح   -ب
دراس  تفصالا  حول اللج ي التعلالي امستلزماته مج ارش امعامم اتبهازاش ام تجاش اما  -ج

تتةلجه االعتجاراش التابوي  االصحا  افقًا لللواصفاش العام  التي تحددلا اللب   الشعجا  
س كااكي يوضص  مشفوعًا باسم العام  لتعلام االجحك العللي افقًا لةجاع  كم تخ
  دسي مصد  علاه مج جهاش االختصاذ.بالتفصام اللاافق اللوجود باللج ي مج م تك ل

ايشتاط ان ي ون را  احص  كم ماس  مج اللاسساج، را  اللال اللخص  لللاسس   -د
 غااضها.اللال للزاال  اللاسس  ل شاطها اتحقاق ا 

قدي  حاك التدفقاش ال دراس  اافا  مج محاسك قانوني بالوضع اللالي اللاتقك لللاسس  مج  -ه
مصاافاتها الس وي  ااسائم ضلان استلاار تلويلها بالقدر الذي ي فم استلاار للواردلا ا 

 ادائها لاسالتها.
 اللالك التعلالي اا داري. -و
 مشااع اللازانا  التقدياي . -ز
 ال عال األساسي لللاسس . -ح
 الرلااش ااألقسال التي تترون م ها اللاسس . -ط
 باامبها التعلالا  انوعا  مخاجاتها. -ي
 مقتان بالاسول الدراسا . -ك

 (31مادة )

تش م بقاار اللب   الوط ا  للتعلام األللي لب   لل عا في طلجاش تأسا  ماسساش التعلام العالي 
 األللا  اي ون لها:نن

 إن اجدش. ال واق فح  ملل اللاسس  اللعا   اهخةارلا باللالحعاش ااسترلال  -أ
ش اش اللةلوب  اخاص  ما يتعلق بقاع  اللج ي التعلالي االتأ د مج مةابقته لللواصفازيار  -ب

اللحاضااش االجحك االل تجاش اتبهازاش اللعامم امد  استافائه للشااط الصحا  
 امواصفاش األمج االسالم .
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   مصحوبًا بتقايا ف ي إل  اللبا طالع عل  اطالا العللا  اا داري  اهحال  طلك التأسا   -ج
 .الوط ا  للتعلام األللي متضل ًا توصااش اللب  

 (32مادة )

الوط ي لضلان جود  اللاكز تتول  اللب   الوط ا  للتعلام األللي إحال  ملل اللاسس  إل  
للاكز اااعتلاد اللاسساش التعلالا  االتدريجا  للتأ د مج إلتزال اللاسس  بلعاياا البود ، اعل  

مج اللب    ايصدر التاخا  بقاار ،إعداد تقاياه مشفوعًا بتوصاته بالتاخا  لللاسس  مج عدمه
اب اللاكز اللذكور إبدا  اسجعجا  العام  للتعلام االجحك العللي، ا إذا ُرفو الةلك فعل  شال

 الافو، ايبوز للج رفو طلجه تبديد الةلك إذا ااجت إزال  اسجاب الافو.
 (31مادة )

يبوز سحك تاخا  ماسس  التعلام العالي الحا بقاار مج اللب   الشعجا  العام  ب ا  عل  اقتان 
 اللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي في الحاالش االتا :ن 

  إذا حادث عج الدا  اللبتلع اا خلت بقواناج التعلام انعله اا خالفت  ااط
 التاخا .

  إذا انخفضت كفا تها العللا  اذلك حسك تقاريا التقويم التي تقدمها اللب   الوط ا  للتعلام
 البود .األللي اماكز ضلان 

  قدرتها اللالا  عل  ادا  رسالتهاإذا فقدش. 
العام  للتعلام االجحك العللي قفم اي كلا  اا قسم اا كلا  تق ا  اا الشعجا   لا يبوز للب   

ماكز بحثي إذا تجاج لها عبزلا عج ادا  مهامها العللا  اا الجحثا  اذلك ب ا  عل  تقاريا 
 ااعتلاد اللاسساش التعلالا  االتدريجا . لضلان جود  اللاكز الوط ي

 العللي ان توقل بصور  ماقت  نشاط اي ماسس  مجايبوز اللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك 
ماسساش التعلام الحا اا بعو م وناتها إذا اجدش موججًا لذلك للد  ال تزيد عل  س   اعل  

التاخا  اا الوقل بالشهاداش ك اال يل  سح ،اللاسس  سوي  ااضاعها خالل لذه اللد 
 العللا  الصادر  قجم ا جاا .
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 (37مادة )

التاخا  مج اي  ماسس  تعلالا  عالا  اا إيقافها اا إغالقها تتول  اللب   الوط ا  ع د سحك 
 للتعلام األللي اتخاذ ا جاا اش الالزم  لضلان مصالس الةالب االعاملاج بها.

 

 السادس  لالفص
 تنظيم مدارس الجاليات األجنبية 

 

 (31مادة )
ج ن بذلك مبالبلالااي  الععل  بعد اخذ ا ذيبوز لسفاراش الدال األج جا  فتس مدار  لها 

ار  فاد موافق  از ما يعل  ان تقدل  ،االتعاان الدالياللب   الشعجا  العام  لالتصال الخارجي 
 الشعجي اللاجي بذلك الجلد.عل  فتس اللدرس  معتلد  مج الل تك  األج جيالتعلام بالجلد 

 (31مادة )

 لي:ني تاغك في فتس مدرس  بالبلالااي  الععل  التقاد بلا يبك عل  سفار  الدال  األج جا  التي

 االلتزال بتدري  الل ال  التعلالا  اللعتلد  بالجلد االصلي. .1
 جيلللبتلع اللااال تتضلج مقاراش الدراس  ما يس  للديج ااآلداب العام  االتوجهاش العام   .2
 لاجااج.تالماذ عدل قجول  .6
 فقل.االلتزال بللارس  ال شاط التعلالي  .4
ن لالتصال الخارجي االتعاا عدل فتس اا تغااا اللقا إال بعد موافق  اللب   الشعجا  العام   .5

 الدالي.
 اعتلاد الشهاداش الصادر  ع ها مج قجم ازار  التعلام بالجلد االصلي. .3

 (32مادة )

البلالااي  باللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي متابع  مدار  البالااش االج جا  تتول  
اآلداب العام  في الل ال  الل فذ  بلدار  دل اجود ما يخالل ال عال العال ا الععل  للتأ د مج ع

 .تلك البالااش
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 (33مادة )

 قالععل  تسوي  ااضاعها بلا يتفجا  القائل  حالاًا بالبلالااي  عل  مدار  البالااش االج 
 ال لذا الفصم.ااح 

 الفصل السابع
 جنبية المدارس األ

 

 (31مادة )

 التعلام نشاطسس  تقول بللارس  يقصد باللدار  االج جا  في تةجاق اح ال لذه الالئح  كم ما 
 اية  تقديم إاجاش يفاد اعتلاد لذه الل ال  االشهائد الصادر   ،دال  اج جا  دان البامعي بل ال 

 سالما  العابا  االتابا  الاجااج اا عاب تتول  تدري  مواد اللغ  افي حال  قجول طالب  ،ع ها
االثقاف  بلاحلتي التعلام األساسي االثانوي با ضاف  إل  ماد  التاريخ للاحل  التعلام األساسي 

 لهاال  الةالب.
 (31مادة)

الجحك ا ها لد  اللب   الشعجا  العام  للتعلام   األج جا  نسخ  مج م البها اكتجتودع اللدار 
ي  اي بتدر  قاارلا، اال يبوز لها إحداث اي تغااا في لذه الل ال  االرتك اا القاال العللي 

 .ماد  إضافا  إال بعد الحصول عل  إذن كتابي مج اللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي
 (11مادة )

مج  أنها  كتكاا إيقا  اي م ال  للتعلام االجحك العللي تعديم اا يبوز اللب   الشعجا  العام  
 الععل . للبلالااي اللسا  بالقام الدي ا  اا الوط ا  

 (12مادة )

تخضع جلاع اللوجوداش الل تجا  اقاع  القاا  مج كتك امبالش امةجوعاش اصحل اصور 
 باللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي.امتابع  البهاش اللختص  اغاالا   اا  
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 (11مادة )

لب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك العللي سلة  التحقاق مع مدياي اللدار  األج جا  ي ون ل
اتةجاق في  أنهم األح ال اللةجق  بال سج  لللدرباج االلدرسااج في امدرساها االعاملاج بها، 

 .اللدار  العام  مج حاك البزا اش التي توقع علاهم
 (17مادة )

اسلًا يلازلا توافق علاه اللب   الشعجا  العام  للتعلام االجحك ج جا  يبك ان تحلم كم مدرس  ا
 العللي.

 (11)مادة 

 :يحظر على المدارس األجنبية تدريس ما يلي

 .أى مناهج أو كتب مدرسية أو مساعدة أو ثقافية غير معتمدة -

 أى مناهج أو كتب مدرسية أو مساعدة أو ثقافية تعارض الدين اإلسالمي أو توجهات المجتمع -

 .الثقافيةوواالجتماعية الليبي السياسية 

 

 (11)مادة 

راه امتحاناتهم بالشكل الذي تور تالميذها من حيث اختباراتهم وتتولى المدارس األجنبية تنظيم أم

مناسب وعليها إبالغ اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمواعيد االمتحانات التي تجريها 

 .وكشف نتائج االمتحانات في نهاية كل عام دراسي أثناء العام الدراسي

 (12)مادة 

ً للقواعد التي تقررها اللجنة  يجوز نقل الطالب من المدارس األجنبية إلى المدارس الليبية وفقا

الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي علي أن تجرى معادلة بين المقررات األجنبية والمقررات 

وفقاً إلجراءات المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات المعتمدة بالمدرسة المنقول إليها، 

 .التعليمية والتدريبية

 (13)مادة 

تتولى اللجنة الوطنية للتعليم األهلي المصادقة على صحة توقيع مدير المدرسة األجنبية المعتمدة 

 .اعتماد الشهائدبالجماهيرية العظمى وكذلك األمر فيما يتعلق ب

 (11)مادة 

 .تتولى الجهات المختصة باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي اإلشراف على هذه المدارس
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 الفصل الثامن
 أحكام ختامية

 

 (11) مادة

يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تحويل بعض مؤسسات التعليم العام للعمل بنظام 

 .وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات المختصة ،الحر التشاركيالتعليم 

 (11)مادة 

 ينشطة التعليمية المنصوص عليها فتتولى اللجنة الوطنية للتعليم األهلي منح اإلذن بمزاولة األ

ً ووتتولى متابعة األفراد  ،هذه الالئحة ولها  ،التشاركيات والشركات التعليمية واإلشراف عليهم فنيا

ومخاطبة المؤسسة  ،وجود أي مخالفة وإحالة المسؤول عنها للتحقيق منفي سبيل ذلك التحقق 

الف وفي حالة عدم معاقبة المخ ،التابع لها المخالف إليقاع عقوبة تتناسب وحجم المخالفة ونوعيتها

ة سالمؤس من قبل التشاركية المنتسب إليها يجوز سحب اإلذن بالمزاولة ممن صدر منه بعد إنذار

 .ضاعهاومنحها الفرصة لمعالجة أو

 (12)مادة 

ال يجوز نقل مقر أي مؤسسة تعليمية أهلية الذي منح عنه الترخيص إلى مكان آخر إال بموافقة 

اللجنة الوطنية للتعليم األهلي ويشترط أن تقدم المؤسسة طلباً قبل النقل بشهرين على األقل مبينة 

 .األسباب

 (11)مادة 

مؤسسة تعليمية أهلية بدون ترخيص مسبق من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث  افتتاح أييمنع 

قة يمنع ذلك من مالح وال ،العلمي وإذن مزاولة من اللجنة الوطنية للتعليم الحر ويتم إغالقها فوراً 

 .ذلك بإقامة الدعوى ضده لدى الجهات المختصة المسؤول عن

 (17مادة )

المؤسسات التعليمية الحرة التي تنطبق عليها أحكام هذه الالئحة القيام بغير  يحظر على جميع

 .النشاط التعليمي

 (11)مادة 

مؤسسات التعليم الحر التي تنطبق عليها أحكام هذه الالئحة التغيير فيما ال يجوز ألي مؤسسة من 

الدراسية والدرجات العلمية تضمنته األنظمة واإلجراءات والبيانات والبرامج والمناهج والخطط 

 .التي صدر على ضوئها الترخيص إال بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
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 (11مادة )

على أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الحر التي تنطبق عليها أحكام هذه الالئحة عند إيقافها لنشاطها 

ة سنة التخاذ اإلجراءات الالزم عنحر بمدة ال تقل ألى سبب كان إبالغ اللجنة الوطنية للتعليم ال

 .وحقوق الطالب الدارسين فيها مراحلها لضمان مصالح

 (12)مادة 

على المؤسسات األهلية التعليمية القائمة حالياً تسوية أوضاعها وفق أحكام هذه الالئحة والتشريعات 

 .النافذة خالل مدة ال تزيد عن سنة من تاريخ إصدار هذه الالئحة

 (13)مادة 

و.ر بشأن التعليم  8731( لسنة 81القانون رقم ) تطبق أحكام ةفيما لم يرد بشأنه نص هذه الالئح

 .واللوائح الصادرة بمقتضاه وتشريعات العمل والتشريعات المنظمة للنشاط االقتصادي
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