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  ) مسيحي20 10(      ر . و1378لسنة  ) 18( رقم قانون
    التعليم بشأن 

   :مؤمتر الشعب العام
  ..رر..وو  13771377دور انعقادها العام السنوي للعامدور انعقادها العام السنوي للعامتنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية األساسية في   --

  ..طالع على اإلعالن عن قيام سلطة الشعب طالع على اإلعالن عن قيام سلطة الشعب وبعد االوبعد اال  --

  ..نسان في عصر الجماهير نسان في عصر الجماهير وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإلوعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق اإل  --

  ..بشأن تعزيز الحرية بشأن تعزيز الحرية مسيحي مسيحي   19911991لسنة لسنة ) ) 2020((وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم   --

  ..ر ، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ر ، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .. و و13751375لسنة لسنة ) ) 11((وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم   --

  ..بشأن التربية وتعديالته بشأن التربية وتعديالته  ،  ، مسيحيمسيحي  19701970لسنة لسنة ) ) 134134((وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم   --

  ..بشأن إصدار قانون عالقات العمل بشأن إصدار قانون عالقات العمل  ،  ، رر..وو  11337788  لسنةلسنة  ((1122))  رقمرقم  وعلى القانونوعلى القانون  --

  ..، وتعديالته ، وتعديالته  مسيحي ، بشأن الضمان االجتماعي  مسيحي ، بشأن الضمان االجتماعي 19801980لسنة لسنة ) ) 1313((وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم   --

  .. مسيحي ، ِبشأن تنظيم التعليم العالي  مسيحي ، ِبشأن تنظيم التعليم العالي 19921992لسنة لسنة ) ) 11((وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم   --

  .. مجالي التعليم والصحة  مجالي التعليم والصحة  ميالدية ، بشأن النظام التشارآي في ميالدية ، بشأن النظام التشارآي في14301430لسنة لسنة ) ) 66((وعلى القانون رقم وعلى القانون رقم   --
  غ القانون اآلتيصا

  األحكام العامة  :  الباب األول  
1    

سيره   التعليم حق للجميع   ة       ، وتعمل الدولة على تي ة، العام ة المؤسسات التعليمي واطنين، برعاي  للم
ا،   ودة مخرجاته ة ج ا، ومراقب ة آفاءته ة، ومتابع يم األهل  واألهلي شجيع التعل ى ت ة عل ل الدول ا تعم ي آم

  .األساسيوهو إلزامي للمواطنين حتى مرحلة التعليم والتوسع فيه ، 
2    

   -:يهدف التعليم إلى تحقيق األغراض التالية 
ات العصر ، وتحديات                  .أ  ى التعامل مع معطي صين     إعداد مواطنين متعلمين قادرين عل المستقبل، مخل

  .  المجتمع الجماهيري الحرللوطن والقضايا القومية واإلنسانية، مؤمنين بالقيم اإلسالمية ومثل
المجتمع                 . ب  ة المتخصصة وإعدادها للمساهمة في النهوض ب ة والمهني اءات العلمي بالد بالكف تزويد ال

  . وخدمة توجهاته
ادرات     . ج  شجيع مب داع بت ي واإلب اخ للبحث العلم ة المن ون وتهيئ اآلداب والفن ي ب وم والرق وير العل تط

  .كار وصوًال إلى مجتمع المعرفة والتقدمالطالب والباحثين وحثهم على التفكير واالبت
ام  .د  ى  االهتم درتها عل ان بق ق اإليم ة وتعمي ة العربي تيعاب باللغ ا  اس زاز به ارف واالعت وم والمع  العل

  .  رمزًا أساسيًا للهويةباعتبارها
ديم      لسداالهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه     .ه  ة وتق م والتقني ة العل وعي بأهمي  الفجوة المعرفية ونشر ال

  . ة واالستشارات العلمية للمؤسسات والهيئات الوطنية والدوليةالخبر
ضايا    . و  وعي بالق شر ال يةن تخدام األساس ة    آاالس ى البيئ اظ عل ل والحف د العم وارد وتمجي ل للم  األمث

  . وحمايتها وغير ذلك من القضايا
ة ف                .ز  ة والثقافي ات العلمي ة مع المؤسسات والهيئ ة والثقافي روابط العلمي دان  توثيق الصالت وال ي البل

 . األخرى واالنفتاح عليها لتأآيد قيم المجتمع الليبي واالستفادة من التطورات العلمية العالمية
3    
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يم والبحث العلمي                   ى شؤون التعل يم والبحث العلمي اإلشراف عل تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعل
   -:بكل أنواعه ومستوياته، ولها على األخص ما يلي

  . لقيم الجماهيرية والهوية الحضارية للمجتمع الليبيالعمل على تأآيد ا  .أ 
ي           . ب  ث العلم الي والبح يم الع يم والتعل ة للتعل سياسة العام ذ ال ة لتنفي رامج الالزم ط والب ع الخط وض

ى تحقيق أهداف          ادرة عل وتوجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البالد لألطر العلمية والمهنية الق
 .التنمية

  . النظم الدراسية وتنظيم قبول الطالباعتماد وضع المناهج و  . ج 
ذها       .د  ة تنفي ي ومتابع الي والبحث العلم يم الع يم والتعل ة للتعل ات العام ول والميزاني ط التح داد خط إع

  .  حساباتها الختاميةواعتماد
  .والتدريسية والتقنية إعداد الخطط لبناء األطر العلمية   .ه 
  . التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي  . و 
  . دراسات العليا بالداخل ومتابعتها وتطويرهاوضع برامج ال  .ز 
  . مشروعات لوائح ونظم التعليم والتعليم العالي والبحث العلمياقتراح  . ح 
  . تنظيم شؤون الوافدين والمنح الدراسية  .ط 
ا            اقتراح  . ي  اء منه ك   النظم الخاصة بالرسوم التعليمية والجامعية وآيفية أدائها وشروط اإلعف اً   وذل   وفق

  .  واللوائح الصادرة بمقتضاه ألحكام هذا القانون
  . مراقبة وضمان جودة التعليم بجميع مستوياته وأنماطه  . ك 
 . ما يسند إليها بمقتضى التشريعات  . ل 

4    
شاء          اقتراحيجوز للجنة الشعبية العامة، بناًء على         اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث  العلمي، إن

ك من األدوات        هيئات أو مؤسسات أو مصالح أو أجهزة أو شرآات أو           ر ذل ز أو غي ة أو مراآ  لجان وطني
  .  لتنفيذ هذا القانونالتنسيقيةالتنفيذية أو اإلشرافية أو 

5    
وم  استخدامهااللغة العربية هي لغة التعليم والتدريب، ويجوز تعليم اللغات األجنبية أو     في بعض العل

  . استخدامها والمعارف التي تستدعي الحاجة أو المصلحة 
6    

   -:النظام التعليمي من المراحل التاليةيتكون  .1
  .  ذلك على أولياء األمورمسئولية وهى إلزامية لجميع المواطنين و تقع األساسيمرحلة التعليم   .أ 
  . مرحلة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني المتوسط  . ب 
  . مرحلة التعليم العالي والتعليم المهني والتقني العالي التخصصي  . ج 
  . ات العليامرحلة الدراس  .د 
  :وتقدم الخدمة التعليمية بهذه المراحل وفقًا لألنماط التالية .2

 .التعليم العام  .أ 
 .التعليم التشارآي  . ب 
 .التعليم المنزلي  . ج 
 .التعليم المفتوح والحر  .د 
 . جديدةأنماطما يستحدث من   .ه 
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يم والبحث العلمي   ة للتعل شعبية العام ة ال ى عرض اللجن اًء عل ة بن شعبية العام ة ال صدر اللجن ، وت
ات                    ول والدراسة واالمتحان ى أن تتضمن شروط القب اللوائح الالزمة لتنظيم الدراسة في هذه المراحل عل
ة، وسائر     وقواعد التأديب، ومدد الدراسة ، والوعاء الدراسي والحوافز والمزايا، ومنح الشهادات العلمي

  . المسائل المتعلقة بالشؤون الطالبية ونظم الدراسة
7    

ذا ا   ب ه شأ بموج سمى   ين ز ي انون مرآ ودة    (لق ضمان ج وطني ل ز ال ادالمرآ سات  واعتم   المؤس
ة ة والتدريبي ز ضمان الجودة) التعليمي د، بمرآ ا بع ه فيم شار إلي شعبية وت،  وي ة ال رار من اللجن دد بق ح

  . تبعيته اإلداريةاختصاصاته والعامة 
8    

ة المؤسسات   واعتماديهدف المرآز إلى بناء وتطوير نظام وطني شامل للتقويم وضمان الجودة       آاف
ى                       ى أعل ة للوصول إل ة والتدريبي ة التعليمي التعليمية والتدريبية، العامة واألهلية، من أجل تطوير العملي

  .  بالمعايير الدوليةاسترشادامستويات الجودة والكفاءة والتميز 
  . حدد الالئحة المنظمة ألوضاع المرآز السبل الالزمة لتحقيق أهدافهتو

  التعليم األساسي والثانوي: اني البـاب الث
9    

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

10   
ن     رار م ا بق ي حكمه ا ف ة وم دارس العام شأ الم ى عرض       تن اًء عل ة بن شعبية العام ة ال ة اللجن اللجن

يم والبحث العلمي، وفق ا            ة للتعل ار العوامل                الشعبية العام ة التي تضعها، آخذة في االعتب ألسس العلمي
ات            السكانية، والجغرافية، واالقتصادية، وبما يضمن تقديم الخدمات التعليمية للمواطنين ويوظف اإلمكاني
ا                         أذون له ا والمؤهل الم دارس والمسار التعليمي له شاء مستوى الم رار اإلن بطريقة صحيحة، ويحدد ق

  . تحداث مستوى أو مسار آخر دون قرار من جهة اإلنشاءبمنحه، وال يجوز لها اس
  .ذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المبنى التعليمي وتحدد الالئحة التنفي 

  

11    
ذا           دور ه ت ص ة، وق ة القائم ة العام سات التعليمي ي المؤس ًا ف ؤهلين تربوي املين الم وز للع يج

  . على سبيل المشارآةالقانون االنتفاع بمقابل بهذه المؤسسات 
  . وتسرى عليها عند ذلك، أحكام هذا القانون المنظمة لشؤون التعليم األهلي

12   
رآات       شارآيات أو ش كل ت ي ش يم ف شاط التعل رة ن ًا بمباش ؤهلين تربوي رخيص للم وز الت يج

التعليم المنز                    ام ب م القي ا يجوز له يم    مساهمة، وفقًا لألحكام  المقررة في التشريعات النافذة ، آم ي والتعل ل
  . الحر

ذلك،                     ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو من تفوضه ب
  .بناًء على تقرير مرآز ضمان الجودة بعد التأآد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط 

ن        ى عرض م اء عل ة بن شعبية العام ة ال ن اللجن رار م دد بق يم  وتح ة للتعل شعبية العام ة ال اللجن
شاط     رخيص مستوى الن راخيص ويجب أن يتضمن الت ذه الت ى ه والبحث العلمي إجراءات الحصول عل

  . التعليمي ومساره وأعداد الطالب المسموح بقبولهم
13   
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  -:لترخيص للمؤسسات التعليمية األهلية ما يلي يشترط ل
شريعات  وفقًا ليمي المرخص به، وتحدد مال مناسب وآاف للقيام بالنشاط التعل   توفير رأس   .أ  ذة لت  الناف

ين أو                       سبة مساهمة األشخاص الطبيعي ه ون دفوع من قيمة رأس المال المكتتب به، والحد األدنى الم
  . مال المؤسسة االعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأس

  . يين ونسبة مساهمتهمقائمة بالمشارآين في المؤسسة التعليمية من األشخاص الطبيعيين واالعتبار  . ب 
  . المالك التعليمي واإلداري للمؤسسة التعليمية  . ج 
  . مناهجها التعليمية  .د 

14    
   -:تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية األهلية مما يلي

  . الرسوم الدراسية  .أ 
   . أموالها في المجاالت التي ال تتعارض مع أغراضها استثمارريع   . ب 
  . المشروطةالوصايا والهبات والتبرعات غير   . ج 

ة                   وال يجوز للمؤسسات التعليمية األهلية القبول بالوصايا أو الهبات أو التبرعات من أي جهة أجنبي
  . إالَّ بموافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
15     

صية   ت ة، شخ ة أهلي سة تعليمي ل مؤس ون لك ةك ة   اعتباري ا ميزاني ون له ستقلة، ويك ة م ة مالي  وذم
ل مواردها ومصروفاتها، وتعد هذه الميزانية وفق األصول المحاسبية المعمول بها ويجب أن             سنوية تشم 
  .  من قبل مراجع قانونيواعتمادهايتم فحصها 

درتها                          د من ق ي للتأآ يم األهل ى مؤسسات التعل وعلى مرآز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي عل
  . المالية على االستمرار في النشاط التعليمي

16    
ة              يجوز   ضرائب والرسوم الجمرآي ة من ال ة األهلي اء المؤسسات التعليمي ة إعف للجنة الشعبية العام

ضرائب ذات  روال ل ،األث ب        المماث رات والكت ل والمختب ة، آالمعام ستلزمات التعليمي ى الم ررة عل المق
  . وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في العملية التعليمية

17    
ة     تؤول األصول العقاري     ة للمؤسسات التعليمي ة المملوآ ة ة والمنقول ذا      العام ة وقت العمل به  القائم

ى                      ذه األصول عل تهم له شارآي، وتكون ملكي ام الت اروا النظ ا، إذا اخت املين به ويين الع القانون إلى الترب
شعبية الع                    االنتفاعسبيل   ة ال ذي تضعه اللجن ام ال ًا للنظ ه وفق ك آل شاط ، وذل ذا الن م به ة  ، طوال عمله ام

  . للتعليم والبحث العلمي 
  

18    
ذا     تتولى المؤسسة التعليمية األهلية إدارة أموالها في الحدود الالزمة للعملية التعليمية وألغراض ه

ت  شاط، وال يجوز لمن آل يهمالن ًا إل ة وفق ة والمنقول انونل األصول العقاري ذا الق صرف  ه راء أي ت ، إج
ى يؤدى   وال العقا         إل ى األم ة عل ل الملكي د              نق ا بع ا التصرف فيه ة فيجوز له وال المنقول ا األم ة، أم ذن إري

، أو لغير ذلك    لالستعمال، أو لم تعد صالحة      استهالآهااللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إذا تم         
  . من األسباب التي تقبلها جهة اإلذن المشار إليها

  
19    
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ة   ة األهلي ى المؤسسات التعليمي اظعل الك تعاالحتف ة   بم ن اللجن رار م سبته بق دد ن رغ تح ي متف ليم
يم والبحث العلمي          ذا المالك المعلم        وال يحسب  الشعبية العامة للتعل اون  و في ه رهم من      ون المتع ن أو غي

  . اإلداريين والعاملين بها
20    

ل عن الحد األدنى        ا، تق ال يجوز للمؤسسات التعليمية األهلية دفع مرتبات أو أجور لغير الشرآاء به
   .في المؤسسات التعليمية العامة وفقًا للتشريعات النافذةأو المرتبات المقررة لنظرائهم لألجور 

21    
ة                    ة أهلي رخيص من أي مؤسسة تعليمي يجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي سحب الت

   -:في األحوال التالية
  . إذا حادت عن رسالتها التربوية  .أ 
  .  مستواها العلميانخفضإذا   . ب 
  . مالها ولم يعد آافيًا لمواجهة متطلبات نشاطها  رأسنقصإذا   . ج 
 .إذا خالفت النظم التعليمية المتعلقة بالمناهج والدراسة واالمتحانات  .د 

ي         ث العلم يم والبح ة للتعل شعبية العام ة ال ه اللجن ذار توجه د إن رخيص إال بع حب الت وز س وال يج
صحي      ة ت ة وآيفي ه المخالف ه أوج ين في ة تب سة المخالف راء    للمؤس ن إج سة ع ز المؤس وت عج حها وثب

  . التصحيح
 المؤسسة أو   باستمرار اإلجراءات الكفيلة    اتخاذويجوز للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي        

  . إجراءات أخرى تحفظ مصالح الطالب والعاملين بها أي
  

22    
اء من المع               ون أآف ة، إداري ة واألهلي ؤهلين، وتضع      يتولى إدارة المؤسسات التعليمية العام ين الم لم

رة    ًااللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي نظام       ى الخب وم عل  إلدارة المؤسسات التعليمية العامة يق
ا وفق                  العلمية   والتراتبيةوالتكوين العلمي   والكفاءة   ة إدارته ي فتحدد طريق يم األهل ا مؤسسات التعل ، أم

  . بوية دون إخالل بالشروط الترالنافذةالتشريعات 
23    

ية     ط الدراس ررات والخط اهج والمق ق المن يم وف ة التعل ة واألهلي ة العام ولى المؤسسات التعليمي تت
ذه المؤسسات  االنتقاص من                          يم والبحث العلمي، وال يجوز له ة للتعل شعبية العام المعتمدة من اللجنة ال

آما ال يجوز لها اإلضافة إليها إّال       المناهج أو المواد الدراسية أو مفرداتها أو الكتب المقررة في آل سنة،             
  . بإذنها

24    
رار                     يم والبحث العلمي ويحدد الق ة للتعل تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من اللجنة الشعبية العام

  . العطالت السنوية ومواعيد االمتحانات
25    

ا          ة ونظامه دد الدراس ي م ث العلم يم والبح ة للتعل شعبية العام ة ال ن اللجن رار م دد بق رى تح وتج
ة إجراء          االمتحانات في نهاية العام الدراسي وتكون من دورين        ، وتحدد الئحة الدراسة واالمتحانات آيفي

  . االمتحانات وقواعد حساب النتائج
26    

، من    وتربويًا   ن تأهيًال علمياً  ية العامة واألهلية، معلمون مؤهلو    يتولى التدريس بالمؤسسات التعليم   
  .رف بها من جهة االعتراف الوطنية سسات األجنبية المعتالمؤسسات الوطنية ، أو المؤ
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27    
ة        ى عرض اللجن اء عل ك بن ين، وذل اع المعلم ة أوض شعبية العام ة ال صدرها اللجن ة ت نظم بالئح ت

ى                  الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي      ة مشتملة عل ذه الالئحة أوضاعهم الوظيفي اول ه ى أن تتن ، عل
وقهم           مرتباتهم ومزاياهم وطرق تعيي    نهم وترقيتهم وإجازاتهم وندبهم وإعارتهم ونظام تأديبهم وسائر حق

  . وواجباتهم
  

28    
ة                ى عرض اللجن اء عل تحدد رسوم الدراسة في المدارس األهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بن

ذه الرسوم موحدة في        ، الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي     ساوية المس    وتكون ه دارس المت توى  الم
  . حسب ضمن الرسوم الخدمات اإلضافية التي تقدمها المؤسسة ويقبل بها الطالب أو ولي أمرهوال ت

  . وتدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية، ما لم يتفق على خالف ذلك
29   

ة         رض اللجن ى ع اء عل ة، بن شعبية العام ة ال ن اللجن رار م ات بق ة واالمتحان ة الدراس صدر الئح ت
يم                     الشعبية ال  دة الدراسة، ومسارات التعل ذه الالئحة م عامة للتعليم والبحث العلمي، ويجب أن تتضمن ه

ذارهم        الب وإن ب  الط د تأدي ات وقواع ة واالمتحان م الدراس سجيل، ونظ ول والت روط القب دة، وش المعتم
  .وفصلهم وغير ذلك من شؤون الدراسة واالمتحانات

  
  نظام التعليم التقني: الباب الثالث 

30   
ف التعليم التقني إلى تزويد البالد بالكفاءات المهنية الفنية والمتخصصة وإعدادها للمساهمة في       يهد

  .النهوض بالمجتمع وخدمة توجهاته التنموية واالقتصادية
31    

   -:يتكون نظام التعليم التقني من مرحلتين هما
يم التقني المتوسطة،              .أ  د التعل ا معاه بالد    مرحلة التعليم التقني المتوسط وتتواله د ال ستهدف تزوي  وت

  .بالكفاءات المهنية الفنية في مختلف المجاالت اإلنتاجية والخدمية
اءات       . ب  بالد بالكف د ال ستهدف تزوي ا، وت ة العلي د التقني ا المعاه الي وتتواله ي الع يم التقن ة التعل مرحل

  .المهنية المتخصصة والقادرة على قيادة العمل في مختلف المجاالت اإلنتاجية و الخدمية
32    

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

33    
ي  يم التقن د التعل شأ معاه ا وتن رار من العلي ى عرض  المتوسطة بق اًء عل ة بن شعبية العام ة ال اللجن

ذ     ي آخ ث العلم يم والبح ة للتعل شعبية العام ة ال ل ال  ةاللجن ار العوام ي االعتب ة  ف سكانية والجغرافي
  .واالقتصادية، بما يضمن تقديم خدماتها للمواطنين وتوظيف إمكانياتها بصورة صحيحة

 من اللجنة الشعبية العامة     باقتراحوتنشأ معاهد التعليم التقني العليا بقرار من اللجنة الشعبية العامة           
  . للتعليم والبحث العلمي وفق األسس العلمية التي تضعها

 مستويات أو مجاالت أخرى        استحداث  اإلنشاء المجاالت التي يشملها وال يجوز للمعهد         ويحدد قرار 
  .إّال بقرار من جهة اإلنشاء

34    
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انون،                      ذا الق يم التقني وقت صدور ه اع  يجوز لألطر التدريسية والتدريبية في مؤسسات التعل االنتف
ى سبيل المشارآة ،        بهذهبمقابل   ك،           المؤسسات عل د ذل ا عن ة      وتسرى عليه انون، المنظم ذا الق ام ه أحك

  .لشؤون التعليم األهلي
35    

شارآيات أو شرآات مساهمة،                      يم التقني في شكل ت شاط التعل يجوز الترخيص للمؤهلين بمباشرة ن
  .التشريعات النافذةألحكام المقررة في لوفقًا 

والبحث العلمي    ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للتعليم             
د من                            د التأآ ز ضمان الجودة، بع ر مرآ ى تقري اء عل  استيفاء أو من تفوضانه بذلك، بحسب األحوال، بن

ى عرض                      اء عل ة، بن شعبية العام ة ال طالبي الترخيص لشروط القيام بهذا النشاط، وتحدد بقرار من اللجن
  .ى هذه التراخيصاللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، إجراءات الحصول عل

ه و مستواه وأعداد الطالب                        شاط التعليمي المرخص ب وع الن ضمنا ن ويجب أن يصدر الترخيص مت
  .المسموح بقبولهم

36    
  -:يشترط للترخيص لمؤسسات التعليم التقني األهلية ما يلي

ان   .أ  داد المك شاط التعليمي ،إع ام بالن ة للالمناسب للقي شعبية العام ة ال رار من اللجن دد بق يم  وتح تعل
ورش والمعامل                والبحث العلمي المواصفات العامة ألماآن التعليم التقني األهلي ومستلزماتها من ال

  . التعليمية والتربوية والصحيةاالعتباراتوالتجهيزات وما تتطلبه 
شريعات    مال مناسب وآاف للقيام بالنشاط المرخص به، وتحدد          توفر رأس   . ب  شاط    وفقًا للت ة للن المنظم

ار د     قيميالتج ه والح ب ب ال المكتت ىة رأس الم خاص     األدن ساهمة األش سبة م ه ون دفوع من  الم
  .مال المؤسسة الطبيعيين واالعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأس

  .قائمة بالمشارآين في المؤسسة من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين ونسبة مساهمتهم  . ج 
  .المالك التعليمي واإلداري للمؤسسة  .د 
  . التعليميالبرنامج  .ه 

37    
  -:تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية التقنية األهلية مما يلي

  .سيةالرسوم الدرا  .أ 
 .في مجال نشاطها إنتاج  أموالها وعائداتها المتأتية مما تقدمه من خدمات أو استثمارريع   . ب 
  .الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة  . ج 

وز  ول بال  لوال يج ة القب سات األهلي ن أي  وصلمؤس ات م ات أو التبرع ة إّال  ايا أو الهب ة أجنبي  جه
  . بموافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
38    

ة مستقلة، و         ،  كون لكل مؤسسة تعليم تقني أهلية       ت ة مالي ة وذم ة    تشخصية اعتباري ا ميزاني كون له
ا، ويجب      سنوية تشمل مواردها ومصروفاتها، وتعد هذه الميزانية وفق األصول الم            حاسبية المعمول به

  . من قبل مراجع قانونيواعتمادهاأن يتم فحصها 
يم التقني               ى مؤسسات التعل ي وعلى مرآز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي عل د  األهل  من  للتأآ

  .قدرتها المالية على القيام بالنشاط المرخص له
39    
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ة      يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التعليم التقني األه         لية من الضرائب والرسوم الجمرآي
ضرائبأو  ر  ذات ال ل األث رات   المماث ل والمختب ة آالمعام ة والتدريبي ستلزمات التعليمي ى الم ررة عل المق

  .والكتب ومستلزمات التشغيل وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في األغراض التعليمية
  

40    
ة لل  ة المملوآ ة والمنقول ؤول األصول الثابت ة ت ة مؤسسات التدريبي ذا  العام ل به ت العم ة وق   القائم

ى                         ذه األصول عل تهم له شارآي، وتكون ملكي ام الت اروا النظ ا، إذا اخت املين به القانون، إلى المدربين الع
شاط        ذا الن م به يم          سبيل االنتفاع، طوال عمله ة للتعل شعبية العام ة ال ذي تضعه اللجن ام ال ًا للنظ ك وفق  وذل

  . والبحث العلمي 
41    

غراض تتولى مؤسسات التعليم التقني األهلية إدارة أموالها في الحدود الالزمة للعملية التدريبية وأل            
ة    هذا النشاط، وال يجوز لمن آلت إليهم         انون إجراء أي تصرف      األصول العقارية أو المنقول ذا الق  وفق ه

ة فيج                   وال المنقول ا األم ة، أم وال العقاري ى األم ة عل ل الملكي د إذن     يؤدي إلى نق ا بع م التصرف فيه وز له
د صالحة                 ك     أو لالستعمال اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي إذا تم استهالآها أو لم تع ر ذل  لغي

  .من األسباب التي تقبلها جهة اإلذن المشار إليها
42    

يم      رار من                     العلى مؤسسة التعل سبته بق رغ تحدد ن اظ بمالك تعليمي متف ة االحتف ة  تقني األهلي اللجن
اون                 ذا المالك المتع ين       أون  والشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يحسب في ه رهم من اإلداري  غي

  .والعاملين بها
43    

ل عن الحد                              ا، تق شرآاء به ر ال ات أو أجور، لغي ع مرتب ة دف يم التقني األهلي ال يجوز لمؤسسة التعل
ررة لنظرائهم      األدنى لألجور أو المرتب      ة    بمؤسسات ات المق يم التقني العام وانين   التعل  المعمول   وفق الق

  .بها
44    

يم            يجوز   رخيص من أي مؤسسة تعل يم والبحث العلمي سحب الت ة للتعل شعبية العام ة ال  تقني للجن
   -:أهلية في األحوال التالية

  . إذا انحرفت عن نشاطها  .أ 
 .إذا انحدر مستواها  . ب 
  .نشاطهامالها ولم يعد آافياً  لمواجهة متطلبات  إذا انخفض رأس  . ج 
 .إذا خالفت النظم المعمول بها  .د 

ي         ث العلم يم والبح ة للتعل شعبية العام ة ال ه اللجن ذار توجه د إن رخيص إال بع حب الت وز س وال يج
ذا                       وت عجز المؤسسة عن إجراء ه ة تصحيحها وثب للمؤسسة المخالفة، تبين فيه أوجه المخالفة وآيفي

صحيح ة  ،الت راءات الكفيل اذ اإلج ا اتخ ا يجوز له تمرار آم ظ باس راءات أخرى تحف  المؤسسة أو أي إج
  .مصالح الطالب والعاملين بها

45   
اء من              ون أآف ة، إداري ة       يتولى إدارة مؤسسات التعليم التقني العامة واألهلي ؤهلين، وتضع اللجن الم

ا المؤسسات األهلي               امًاظنالشعبية العامة    اءة، أم ة  إلدارة المؤسسات العامة منها يستند إلى الخبرة والكف
  . دون اإلخالل بالشروط التربويةللتشريعات النافذةفتحدد طرق إدارتها وفق 

46    
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شعبية                 ة ال دة من اللجن تلتزم مؤسسات التعليم التقني بالمناهج والمقررات والخطط والبرامج المعتم
رامج التعليم            ، العامة للتعليم والبحث العلمي    اهج أو الب ذه المؤسسات االنتقاص من المن ة   وال يجوز له ي

  .  المعتمدة
47    

ام الدراسي                       ة الع ة ونهاي د بداي يم والبحث العلمي مواعي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعل
  .ومواعيد العطالت السنوية واالمتحانات بمؤسسات التعليم التقني

48    
البحث  ، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم و      صدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة     ت

دريس  م الت سجيل ونظ ول والت دد الدراسة وشروط القب ي تتضمن م التعليم التقن ي، الئحة خاصة ب العلم
  .واالمتحانات وقواعد تأديب الطالب وإنذارهم وفصلهم، وغير ذلك من شؤون التعليم التقني

49    
ي يم التقن سات التعل دريس بمؤس ولى الت در يت ة ت ضاء هيئ ون وأع ة، معلم ة واألهلي يس ، العام

ا                   ة المعترف به مؤهلون تأهيًال عاليًا، من المؤسسات الوطنية المخولة بإعدادهم، أو المؤسسات األجنبي
رامج               االستعانةمن جهة االعتراف الوطنية، ويجوز لها        ة في الب ة العالي اءة المهني  بغيرهم من ذوي الكف

  .العملية والتطبيقية
  

50    
ك          تنظم بالئحة تصدرها اللجن    ي، وذل ة الشعبية العامة أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس التقن

ة          اول أوضاعهم الوظيفي ى أن تتن بناًء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، عل
اهم وطرق      م  ومرتباتهم ومزاي د معه ام    التعاق دبهم وإعارتهم ونظ ازاتهم ون وقهم     وإج أديبهم وسائر حق  ت

م       وفي جميع األحوال يجب أن ال  م ، وواجباته ا الممنوحة له ا والمزاي تقل الواجبات الوظيفية المكلفين به
  .عن تلك المقررة لنظرائهم بالمؤسسات التعليمية المتوسطة والعليا

51    
اء                        ة، بن شعبية العام ة ال اني، ويجوز للجن ة بمختلف مستوياتها مج د العام التعليم التقني في المعاه

ل التخصصات        جنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلميعلى اقتراح الل   ه في آ ة لطالب ا مالي ، منح مزاي
  .أو بعضها، وذلك وفق شروط تضعها، للتمتع بهذه المزايا

52    
ى عرض              اًء عل تحدد رسوم التعليم التقني في المؤسسات األهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بن

ي      ة للتعل شعبية العام ساوية        ،م والبحث العلمي  من اللجنة ال د المت ذه الرسوم موحدة في المعاه  وتكون ه
ستوى والتخصص، وال  ا    تالم ل به د ويقب دمها المعاه ي تق افية الت دمات اإلض وم الخ حسب ضمن الرس

  .وتدفع الرسوم مع بداية السنة الدراسية، ما لم يتفق على خالف ذلك. الطالب أو ولي أمره
  ليالتعليم العا: ـاب الرابع الب

53   
شعبية                     ة ال رار من اللجن ة ، بق ة العام ز البحثي تنشأ الجامعات والكليات التقنية واألآاديميات والمراآ
شاء،                      رار اإلن ى أن يتضمن ق العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ، عل

ة المكون ز البحثي ة والمراآ ات التقني ا والكلي ات ومكوناته روع الجامع ا، وال يجوز ف ل منه ر آ ا ومق ة له
  .استحداث فروع، أو آليات، أو مراآز جديدة إالِّ بقرار من اللجنة الشعبية العامة
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ات      ات والكلي ة للكلي ة المكون سام العلمي ي األق ث العلم يم والبح ة للتعل شعبية العام ة ال دد اللجن وتح
ات                   ين الجامع ا ب ة التخصصات وتكامله ة آاف ا يضمن تغطي وارد          التقنية بم ا يتناسب مع الم ة، وبم الليبي

  .البشرية والطبيعية وتوجهات التنمية واالقتصاد الوطني
  

54   
انون                    ذا الق ة وقت العمل به ة ، القائم تتولى الجامعات والكليات التقنية واألآاديميات، العامة واألهلي

  .وقدراتها االستيعابية ممارسة النشاط التعليمي والبحث العلمي ، ويكون القبول بها وفقًا إلمكانياتها 
ة                        ى عرض من اللجن اء عل ة بن شعبية العام ة ال وينظم البحث العلمي بالئحة خاصة تصدر عن اللجن
احثين        الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، على أن تتضمن هذه الالئحة الحوافز والمزايا الممنوحة للب

ا، و  صادر تمويله ز البحوث وم م إدارة مراآ ين، ونظ ق  العلمي ة لتحقي ة الكافي ا المرون ضمن منحه ا ي بم
  .أغراضها، والدفع بالبحث العلمي قدمًا وتطويره

55   
ة مستقلة، تختص                   ات علمي ز البحث العلمي، هيئ الجامعات، والكليات التقنية، واألآاديميات، ومراآ

ا  األهداف المنصوص  ، والمساهمة في تحقيق    بتنفيذ سياسات التعليم العالي التي يضعها المجتمع      عليه
وطني                  ا ال ة بواجبه في هذا القانون، وعلى األخص، تزويد البالد بالكفاءات العلمية المتخصصة والملتزم

  .واإلنساني وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع الجماهيري
  .وتعمل هذه المؤسسات تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي

56    
  -:ن مرحلتين همايتكون التعليم العالي م .1

  .مرحلة الدراسة الجامعية  .أ 
 .مرحلة الدراسات العليا  . ب 

 -:تمنح مؤسسات التعليم العالي المؤهالت العلمية التالية .2
  .اإلجازة الجامعية المتخصصة . أ
  .اإلجازة العالية . ب
  .اإلجازة الدقيقة . ج

ة لل   شعبية العام ة ال ى عرض اللجن اء عل ة، بن شعبية العام ة ال صدر اللجن ي  وت يم والبحث العلم تعل
ة           ول والدراس روط القب ضمن ش ى أن تت ا، عل ة والعلي ات الجامعي يم الدراس ة  لتنظ وائح الالزم الل
نح         د م ا وقواع ة ومتطلباته شهادات الجامعي ى ال صول عل روط الح ب، وش د التأدي ات وقواع واالمتحان

  .الشهادات الفخرية، وسائر المسائل المتعلقة بالشؤون الجامعية
  

57    
ًايجو ؤهلين تربوي الي ز للم يم الع املين في مؤسسات التعل ة ، الع ذا  العام ة وقت صدور ه ، القائم
  . المؤسسات على سبيل المشارآةهذهباالنتفاع بمقابل القانون، 

  .وتسرى عليها عند ذلك، أحكام هذا القانون، المنظمة لشؤون التعليم العالي األهلي
58    

ات أو              يجوز الترخيص للمؤهلين تربويًا بمبا     ات أو آلي شاء جامع ي بإن شرة نشاط التعليم العالي األهل
  .للتشريعات النافذةأآاديميات أو آليات تقنية في شكل تشارآيات أو شرآات مساهمة، وفقًا 

ز                      ر مرآ ى تقري اء عل يم والبحث العلمي، بن ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعل
  .لترخيص لشروط القيام بهذا النشاط طالبي اتيفاءاسضمان الجودة بعد التأآد من 
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يم والبحث                  ة للتعل شعبية العام ة ال ى عرض اللجن اء عل ة، بن شعبية العام ة ال وتحدد بقرار من اللجن
أذون         شاط الم وع الن ضمنًا ن رخيص مت صدر الت راخيص، وي ذه الت ى ه صول عل راءات الح ي، إج العلم

  .د األقصى للطالب المسموح بقبولهمبممارسته ومستوى الشهادات المرخص بها والح
59    

ات                تكون مؤسسات التعليم العالي األهلي في شكل جامعات متعددة االختصاصات أو أآاديميات أو آلي
ا توسيع تخصصاتها إالِّ    وم، وال يجوز له االت العل ال من مج ي مج ددة التخصص ف ة مح ات تقني أو آلي

ع في شأنه اإلجراءات المنصوص           ات       بترخيص مستقل، تتب ى الجامع ذة وعل شريعات الناف ا في الت عليه
  . أسماء تدل على طبيعتها األهليةاتخاذوالكليات واألآاديميات والكليات التقنية األهلية 

60    
  -:يشترط للترخيص لمؤسسات التعليم العالي األهلية ما يلي

شاط الت             .أ  وع من الن ذا الن ام به ان المناسب للقي رار من    وت، عليمي  إعداد المك شعبية   حدد بق ة ال اللجن
ى التعليمي ومستلزماته من ورش ومعامل                     ة للمبن العامة للتعليم والبحث العلمي المواصفات العام

 .وتجهيزات ومكتبات وما تتطلبه االعتبارات التربوية والصحية
وفير رأس  . ب  اف لل  ت ال مناسب وآ ه ،  م رخص ب ي الم شاط التعليم ام بالن دد قي ًا ل وتح شريعات وفق لت

سبة مساهمة               المنظمة للنشاط   االقتصادي قيمة رأس المال المكتتب به والحد األدنى المدفوع منه ون
ويشترط أن  . األشخاص الطبيعيين واالعتباريين وشهادة من المصرف المودع به رأسمال المؤسسة         

 .يكون رأس المال من مصدر وطني وذلك باستثناء فروع الجامعات األجنبية
 .عليمية من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين ونسبة مساهمتهمقائمة بالمشارآين في المؤسسة الت  . ج 
 .المالك التعليمي واإلداري للمؤسسة  .د 
 .برامجها التعليمية ونوعية مخرجاتها  .ه 

61    
د          اعتباريةتكون لكل جامعة أو أآاديمية، عامة أو أهلية، شخصية           ة تع ة مستقلة وميزاني  وذمة مالي

  -:لمعمول بها، وتتكون الميزانية من الموارد التاليةوفق النظم المالية والمعايير المحاسبية ا
 .الرسوم الدراسية  .أ 
 .إيراد أموالها الثابتة والمنقولة  . ب 
 .عائد استثماراتها مما تقدمه من األعمال االستشارية والخبرة   . ج 
 .ما قد يخصصه المجتمع لها من دعم  .د 
 .الهبات التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو   .ه 

ة إالِّ    صادر أجنبي ن م وارد م دعم ال ول ال الي قب يم الع وز لمؤسسات التعل وال ال يج ع األح ي جمي وف
 .بموافقة اللجنة الشعبية العامة

د من                          ي للتأآ الي األهل يم الع ى مؤسسات التعل وعلى مرآز ضمان الجودة إجراء تفتيش سنوي عل
  .قدرتها المالية على االستمرار في نشاطها

62    
وز ة        يج وم الجمرآي ضرائب والرس ن ال الي م يم الع سات التعل اء مؤس ة إعف شعبية العام ة ال  للجن

رى ذات ضرائب األخ ر وال ل األث رات  المماث ل والمختب ة، آالمعام ستلزمات التعليمي ى الم ررة عل المق
  .والورش والكتب وغيرها من المواد المستخدمة بصورة مباشرة في العملية التعليمية

63    
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ذا                 تؤول األصول    ة وقت العمل به ة القائم الي العام الثابتة والمنقولة المملوآة لمؤسسات التعليم الع
ذه                          تهم له شارآي، وتكون ملكي ام الت اروا النظ ا، إذا اخت املين به دريس الع ة الت القانون، إلى أعضاء هيئ

ذي تضعه اللجن                      ام ال ًا للنظ ك وفق شاط وذل ذا الن م به اع، طوال عمله شعبية  األصول على سبيل االنتف ة ال
  .العامة للتعليم والبحث العلمي 

64    
ة                   ة التعليمي ة للعملي ا في الحدود الالزم ة إدارة أمواله ة واألهلي تتولى مؤسسات التعليم العالي العام
انون، إجراء                       ذا الق ة  وفق ه ة والمنقول وألغراض هذا النشاط، وال يجوز لمن آلت إليهم األصول العقاري

ا              أي تصرف يؤدي إلى نقل الملك      ا التصرف فيه ية على األموال العقارية، أما األموال المنقولة، فيجوز له
بعد إذن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، إذا تم استهالآها، أو لم تعد صالحة لالستعمال، أو    

  .لغير ذلك من األسباب التي تقبلها جهة اإلذن المشار إليها
65    

ة          على مؤسسات التعليم العالي األ   رار من اللجن سبته بق رغ تحدد ن اظ بمالك تعليمي متف هلية االحتف
اون       دريس المتع ة الت ون، أو الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وال يحسب في هذا المالك أعضاء هيئ

  .ن، أو غيرهم من الفنيين أو اإلداريين العاملين بالمؤسسةالمعيدو
66    

ات   ال يجوز لمؤسسات التعليم العالي األهل      ل عن        أو أجور     ية دفع مرتب ا، تق شرآاء به ر ال  الحد  ، لغي
  . المقررة ألعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق القوانين المعمول بها أو األجورلمرتباتل األدنى

67    
ى                         اء عل ة، بن شعبية العام ة ال رار من اللجن ي، بق الي األهل يم الع يجوز سحب ترخيص مؤسسة التعل

  -:ة للتعليم والبحث العلمي، في الحاالت التالية اللجنة الشعبية العاماقتراح
 .إذا حادت عن أهداف المجتمع أو أخلت بقوانين التعليم ونظمه أو خالفت شروط الترخيص  .أ 
 . آفاءتها العلمية وذلك حسب تقارير التقويم التي يقدمها مرآز ضمان الجودةانخفضتإذا   . ب 
 .إذا فقدت قدرتها المالية  . ج 

شعبية ال    ة ال وز للجن ا يج ز       آم ة أو المراآ ات التقني سام أو الكلي ات أو األق ض الكلي ل بع ة، قف عام
ارير                       ى تق اء عل ك بن ة، وذل ة أو البحثي ز ضمان    البحثية، إذا تبين لها عجزها عن أداء مهامها العلمي مرآ

  .الجودة
سات      و شاط مؤس ة ن صورة مؤقت ف ب ي أن توق ث العلم يم والبح ة للتعل شعبية العام ة ال وز للجن يج

د         التعليم ال  دة ال تزي ى عالي األهلي أو بعض مكوناتها إذا وجدت موجبًا لذلك لم ى المؤس   عل سة  سنة، وعل
دة ،   ذه الم الل ه سوية أوضاعها خ ة  ت شهادات العلمي ت بال رخيص أو الوقف المؤق وال يمس سحب الت

  .الصادرة قبل اإلجراء
68    

د إب   شاطها إّال بع ف ن ي أن توق الي األهل يم الع وز لمؤسسات التعل ةال يج شعبية العام ة ال  الغ اللجن
  .قبل عام من التوقف وذلك للحفاظ على مصالح الطالب الدارسين فيهاللتعليم والبحث العلمي 

69    
ة عن      االحتفاظعلى جميع الجامعات والكليات واألآاديميات والكليات التقنية األهلية،           بسجالت منظم

  .ها العلمية والمالية واإلداريةأعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين بها وسجالت لشؤون
سجالت والمعلومات                   ذه ال واع ه يم والبحث العلمي أن ة للتعل شعبية العام ة ال رار من اللجن ويحدد بق
المدونة فيها وآيفية حفظها وما يتوجب إحالة نسخ منه إليها أو إلى غيرها من جهات المراقبة، وتخضع                 
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ز ضمان                ل مرآ دوري من قب ذه المؤسسات         هذه السجالت للتفتيش ال اع الجودة وال يجوز له  عن  االمتن
  .إجراءات التفتيش

70    
ضوابط         شروط وال ق ال ا وف ات العلي رامج الدراس يم ب ي تنظ الي األهل يم الع سات التعل وز لمؤس يج

  .المعمول بها في لوائح الدراسات العليا بالداخل
71    

ام  ة نظ شعبية العام ة ال ات واألآاديمتضع اللجن ات والكلي اتإدارة الجامع ز ي ا ومراآ د العلي  والمعاه
اث  رة        األبح اءة والخب ى أسس الكف ك عل ا وذل ولى إدارته ن يت روط م ة وش ا التنظيمي ة، وهياآله العام

ا وفق ا               شريعات  والتقاليد الجامعية المستقرة، أما مؤسسات التعليم العالي األهلي، فتحدد طريقة إدارته لت
ى   ،   مي مأخوذًا في االعتبار طبيعة نشاطها العل      النافذة راح ويوضع هذا النظام بناء عل شعبية   اقت ة ال  اللجن

  .العامة للتعليم والبحث العلمي
72    

ة      اء   يكون بكل جامع ز أبحاث             مجلس أمن ة أو مرآ ة تقني ة أو آلي ة أو أآاديمي ل آلي ا يكون بك ،  ، آم
ة        ن اللجن رار م ا ق رق عمله صاصاتها وط الس واخت ذه المج وين ه ة تك صدر بكيفي ي ، وي س علم مجل

  .شعبية العامة بناًء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ال
73    

ررات والخطط الدراسية           اهج والمق تتولى مؤسسات التعليم العالي العامة واألهلية، التعليم وفق المن
ا                        ذه المؤسسات االنتق يم والبحث العلمي، وال يجوز له ة للتعل شعبية العام ة ال ص من   المعتمدة من اللجن
صل دراسي    نة أو ف ل س ي آ ي ف ا الزمن ا أو وعائه ية أو مفرداته ررات الدراس اهج أو المق ا ال  ، المن آم

  .يجوز لها إضافة مواد أو موضوعات أو مقررات إضافية إّال بإذنها
74    

سنوي أو الفصلي، وتحدد                     ام الدراسة ال ة، العمل بنظ يجوز لمؤسسات التعليم العالي العامة واألهلي
  . لحد األدنى لمدد الدراسةاللوائح ا

75    
ا                   شهادات المعترف به يشترط للقبول بالجامعات الحصول على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من ال
ة     ة الدراس ه الئح ذي تبين و ال ى النح سب عل امي أو منت صفة نظ ول ب ون القب صة، ويك ة المخت ن الجه م

  .واالمتحانات
76    

رار              تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من ال       يم والبحث العلمي ويحدد الق ة للتعل لجنة الشعبية العام
  .مواعيد العطالت الجامعية واالمتحانات

77    
ة         رض اللجن ى ع اء عل ة، بن شعبية العام ة ال ن اللجن رار م ات بق ة واالمتحان ة الدراس صدر الئح ت

ال     ول الط روط قب ة ش ذه الالئح ضمن ه ي، ويجب أن تت ث العلم يم والبح ة للتعل شعبية العام رق ال ب وط
  .تسجيلهم ونظم الدراسة واالمتحانات وقواعد تأديب الطالب وغير ذلك من شؤون الدراسة واالمتحانات

78    
ون مؤهالت                     دريس يحمل ة ت ة، أعضاء هيئ ة واألهلي الي العام يتولى التدريس بمؤسسات التعليم الع

  .التطبيقية أو العلوم اإلنسانيةوعليا في مجاالت العلوم األساسية 
79    
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  -:في من يعين عضو هيئة تدريس وفقًا لهذا القانون ما يلييشترط 
 .أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى  .أ 
 .أن يكون ملتزمًا بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته  . ب 
شهادات التي تعترف     أو اإلجازة الدقيقة أن يكون متحصًال على اإلجازة العالية     . ج  أو ما يعادلهما من ال

 .تراف بها الجهة المختصة باالع
 .أن يكون ملمًا بأصول التربية  .د 
 .أن يكون الئقًا صحيًا ألداء عمل التدريس  .ه 
 .أو سبق فصله بقرار تأديبيأو األمن جنحة مخلة بالشرف  في أالِّ يكون محكومًا عليه في جناية أو  . و 

الي   يم الع سات التعل وز لمؤس تخدامويج تدعت   اس ى اس ين مت ر ليبي دريس غي ة ت ضاء هيئ    أع
ن ذلك بعقود خاصة تحدد أحكامها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة               الحاجة، ويكو 

  .الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
ات أخرى                  ا من جامع ة الحاصلين عليه ابهم العلمي ين بألق ر الليبي ويحتفظ أعضاء هيئة التدريس غي

ة       ضاء هيئ شؤون أع ة ل وائح المنظم ام الل يهم أحك سرى عل د    وت ة وقواع ا يخص الترقي دريس فيم الت
  .التأديب

80    
ين عن                           ة ، ويكون التعي ة أو األآاديمي شعبية للجامع ة ال رار من اللجن دريس بق ة الت يعين عضو هيئ

د وشروطه           ود العق نظم بن دريس                طريق التعاقد، وتحدد ال ة الت ) 68( ، وتكون سن ا لتقاعد ألعضاء هيئ
ن أم  رار م دها بق وز تمدي سية ، ويج نة شم ن  س يم والبحث العلمي أو م ة للتعل شعبية العام ة ال ين اللجن

  . تخوله اللجنة الشعبية بذلك
81    

ام األخرى المكلف                     دريس والمه ة الت ضيها مهن يتولى عضو هيئة التدريس القيام باألعمال التي تقت
زام وعليه  ، بها أو التي يجوز له القيام بها وفقًا للتشريعات النافذة         أداء رسالته ا  االلت ة    ب ة والتربوي لعلمي

وانين                     ام الق على أحسن وجه، والحفاظ على آرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق مع أحك
  .وأخالق المهنة وميثاق شرف أعضاء هيئة التدريس واألصول والتقاليد الجامعية المستقرة

82    
اًء      تنظم شؤون أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالئحة خاصة تصدر عن اللجنة             ة بن شعبية العام ال

ى       اتهم وعل وقهم وواجب ائر حق اول س ي، تتن ث العلم يم والبح ة للتعل شعبية العام ة ال ى عرض اللجن عل
وافزهم       م وح بهم وعالواته ة وروات اتهم العلمي اتهم ودرج روط ترقي ة وش نهم وآيفي رق تعيي األخص ط

ر ذ        أديبهم وغي راءات ت رق وإج ادهم وط ارتهم وإيف دبهم وإع ازاتهم ون ة    وإج ؤونهم العلمي ن ش ك م ل
  .والوظيفية

  

83   
ة  شعبية العام ة ال ى عرض اللجن اء عل ة، بن شعبية العام ة ال صدر عن اللجن وائح خاصة، ت نظم بل ت

  .علميللتعليم والبحث العلمي، مسائل الدراسات العليا بالداخل، واإليفاد للدراسة بالخارج، والبحث ال
84    

ى عرض   اء عل ة ، بن شعبية العام ة ال نظم اللجن ي،   ت ث العلم يم والبح ة للتعل شعبية العام ة ال  اللجن
ر أعضاء   ة، من غي ة التعليمي ستلزم وجودهم العملي ذين ت الي ال يم الع املين بمؤسسات التعل أوضاع الع

احثين ومساعديهم               ة، آالب ة واإلداري رات والمعامل     وفني هيئة التدريس، من األطر العلمية والفني  المختب
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م                والورش وغيرهم وذلك من حيث       اتهم ونقله ة وترقي أهيلهم وأوضاعهم المالي ة ت نهم وآيفي قواعد تعيي
  .وإعارتهم وإجازاتهم ونظام تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية

85    
ى          العامةتحدد رسوم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي         اء عل  بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بن

  .حث العلميعرض اللجنة الشعبية العامة للتعليم والب
  .واستردادها ويبين القرار قواعد اإلعفاء من هذه الرسوم آليًا أو جزئيًا وآيفية ومواعيد دفعها 

86    
ى        تحدد رسوم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي األهلية بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء عل

ي     ث العلم يم والبح ة للتعل شعبية العام ة ال رض اللجن ذه ا . ع ون ه سات   وتك ي المؤس دة ف وم موح لرس
ستوى، وال  ساوية التخصص والم دمها المؤسسة  تمت ي تق دمات اإلضافية الت وم الخ حسب ضمن الرس

  .ويقبل بها الطالب
ى                   وتدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي بحسب األحوال ما لم يتفق عل

  .خالف ذلك
  التدريب المهني: البـــاب الخامس 
87   

النهوض   يهدف نظام التدريب إلى تزويد البالد بالكفاءات المهنية والفنية المتخصصة للمساهمة في           
  .واالقتصاديةبالمجتمع وخدمة توجهاته التنموية 

  

88    
ق              ن طري ة ع ز العام شأ المراآ ة، وتن ة وأهلي ز عام ق مراآ ن طري دريبي ع شاط الت ارس الن يم

ز             القطاعات الخدمية أو اإلنتاجية وفق حاجتها،      شاء مراآ دريب إن  ويجوز للجهة المشرفة على شئون الت
  .عامة تستوجبها حاجة المجتمع، آما تتولى هذه الجهة إصدار تراخيص للمؤسسات التدريبية األهلية

89    
شارآيات أو شرآات مساهمة            يجوز الترخيص للمؤهلين للتدريب بمباشرة نشاط التدريب في شكل ت

  .ات النافذةالتشريعة في وفقًا لألحكام المقرر
ز ضمان                    ر مرآ ى تقري اء عل دريب، بن ى شئون الت ويصدر الترخيص بقرار من الجهة المشرفة عل

شاط      ذا الن ام به شروط القي رخيص ل البي الت تيفاء ط ن اس د م د التأآ ودة بع دريب  . الج ة الت دد الئح وتح
  . إجراءات الحصول على هذه التراخيص

90    
صيرة،  كل دورات متخصصة ق ي ش دريب ف ون الت ن أو الحرف أو  يك ان المه ر إلتق ل أط صد تأهي  ق

  .االرتقاء بمستوى العاملين في المؤسسات اإلنتاجية أو الخدمية
91    

ة أو     ة العام ة والخدمي دات اإلنتاجي درب بالوح ا المت ة يؤديه رامج عملي ى ب دريب عل ام الت وم نظ يق
ى شؤ   شرفة عل ة الم ى عرض الجه اء عل ة بن شعبية العام ة ال وز للجن زام الخاصة، ويج دريب إل ون الت

ود     رام عق دريب إب ى شؤون الت شرفة عل ة الم وز للجه ا يج ديها، آم دربين ل ول المت ة بقب ات العام الجه
  .وتحدد الئحة التدريب نظام هذه العقود. تدريب مع المؤسسات األهلية

ي                     دريب العمل ة الت درب لمرحل ة إلعداد المت اهج نظري ا من ويجوز للمراآز التدريبية تضمين برامجه
  .من الوعاء التدريبي% 20بحيث ال تتجاوز هذه البرامج نسبة 

92    
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ا               ى وارداته ضرائب عل يجوز للجنة الشعبية العامة إعفاء مؤسسات التدريب األهلي من الرسوم وال
  .من السلع المستخدمة بشكل مباشر في العملية التدريبية

  

93    
شعب      بالمؤسسات األهلية  تحدد رسوم التدريب   ى عرض الجهة            بقرار من اللجنة ال اء عل ة بن ية العام

دخل في                      ة، وال ي ساوية في التخصصات المتطابق ذه الرسوم مت المشرفة على شؤون التدريب، وتكون ه
  .حساب هذه الرسوم مقابل الخدمات اإلضافية التي تقدمها المراآز التدريبية

94    
صدر شرف  ت ة الم ى عرض الجه اء عل دريب بن ة الت ة الئح شعبية العام ة ال ى شؤون عن اللجن ة عل

  .التدريب، ويجب أن تتضمن هذه الالئحة حقوق وواجبات المتدربين ونظام التدريب
  

  أحكام ختامية : البــاب السـادس
95   

ي    ا ف دها العلي ا أو معاه بعض آلياته ا أو ل روع له تح ف ة بف ات األجنبي رخيص للجامع وز الت يج
قل التقنية والمساعدة في إعداد األطر      الجماهيرية العظمى وذلك بهدف تشجيع التفاعل بين الحضارات ون        

  .العلمية والمهنية والمساهمة في عملية التنمية
ى               اء عل ة بن شعبية العام ة ال وتنظم أوضاع فروع الجامعات األجنبية بالئحة خاصة تصدر عن اللجن
رخيص                      ذه الالئحة إجراءات الت ى أن تتضمن ه يم والبحث العلمي عل عرض اللجنة الشعبية العامة للتعل

سهيالت التي يمكن أن تمنح                وجهة إصداره    لها أو سحبه منها    ا والت ام إدارته ا ونظ وحقوقها والتزاماته
  .لها

رد                وتسري على فروع الجامعات األجنبية األحكام المنظمة لمؤسسات التعليم العالي األهلية فيما لم ي
  .بشأنه نص في الالئحة المنظمة ألوضاعها

96    
ة ب  ات أجنبي رخيص لجه وز الت ة    يج ن اللجن رار م اعها بق نظم أوض ة ت د تقني دارس أو معاه تح م ف

ام   وجهة إصداره سحبه منها  الشعبية العامة يتضمن إجراءات الترخيص لها أو      ا ونظ وحقوقها وواجباته
يم                        د نظم التعل دارس والمعاه ذه الم ى ه ا، وتسري عل ي إدارتها والتسهيالت التي يمكن أن تمنح له  األهل

  . القانونالمنصوص عليها في هذا
  

97    
ا أو                     د العلي ات أو المعاه ات أو األآاديمي ال يجوز التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للجامعات أو الكلي

إذن من   بأدائهم ألعمالهم المراآز البحثية فيما يتصل      ين  ، إّال ب يم والبحث      أم ة للتعل شعبية العام ة ال اللجن
   .العلمي

98   
سر      فيما لم يرد به نص في هذا القانون والل          ضاه ت صادرة بمقت دربين       يوائح ال ى المدرسين والم  عل

املين            دريس الجامعي والموظفين والع ة الت العاملين بالمؤسسات التعليمية والتدريبية وعلى أعضاء هيئ
الي         ة   بالمدارس والمعاهد التدريبية ومؤسسات التعليم الع شريعات          العام ة وت ة المدني انون الخدم ام ق أحك

  .تشريعات الضمان االجتماعي والتقاعد واللوائح المنفذة لهما م أحكام العمل، آما تطبق بشأنه
99    
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م   انون رق ى الق سنة ) 134(يلغ سيحي 1970ل م   م انون رق ة، والق أن التربي ي ش سنة) 1( ف   ل
صادرة                      1992 وائح ال ى أن تظل الل انون، عل ذا الق  مسيحي بشأن التعليم العالي وآل حكم يخالف أحكام ه

  .لمفعول إلى حين صدور اللوائح المنفذة لهذا القانونتنفيذًا لهما سارية ا
100   

 .ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات ، و يعمل به من تاريخ نشره

  

  مؤمتر الشعب العام
  

  
  

 سرت : صدر في 
 ر.و1378 صفر 13:   بتاريخ 

    مسيحي                        2010 أي النار   28: الموافق  
  )       اللجنة    /  التومي . ع(   
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