قرار رقم ( )94لسنة  2011م

الصادرة بتاريخ  2011/05/30م

بشأن الئحة تنظيم أوضاع املعيدين باجلامعات ومؤسسات التعليم العايل
مادة ()1
ٌعٌن المعٌدون من الجامعات ومإسسات التعلٌم العالً ،وذلك بمقتضى عقود تسري لمدة سنتٌن قابلة للتجدٌد،
وتحدد فً هذه العقود حق وق المعٌدٌن وواجباتهم ،وتتولى اللجنة الوطنٌة للجامعات والهٌؤة الوطنٌة للتعلٌم التقنً
والفنً أو من فً حكمها إعداد صٌغة العقد وتجدد عقود المعٌدٌن الموفدٌن للدراسةة بالةدا أ أو ال ةارل تلقا ٌةا،
بناء على تقارٌر إدارة الدراسات العلٌا والتدرٌب بالجامعات ومإسسات التعلٌم العالً.
مادة ()2
يشترط فيمن يقبل معيداً باإلضافة لشروط المنصوص عليها في قانون التعليم ولوائحه التنفيذية ما يلي :
أ)
ب)
ل)
د)
هـ)
و)

أن ٌكون مواطنا لٌبٌا.
أن ٌكون أحد رٌجةً الجامعةات أو مإسسةات التعلةٌم العةالً المعتمةدة بلٌبٌةا ،وأن ٌكةون حاصة علةى
المإهأ العلمً فً ذات الت صص المطلوب القبوأ فٌه.
أال ٌقأ تقدٌره العام عن تقةدٌر جٌةد وأال ٌكةون حاصة علةى تقةدٌر مقبةوأ كنةر مةن سةنة دراسةٌة
واحدة أو أكنر من فصلٌن دراسٌٌن ،وفً جمٌة ا حةواأ ٌجةب أال تقةأ نسةبة نجاحةه عةن  )%70فةً
مادة الت صص الدقٌق المطلوب القبوأ فٌه.
أال ٌزٌد عمره عند التقدم للوظٌفة عن  )26ستة وعشرون سنة شمسٌة وذلك بالنسةبة للمإسسةات التةً
ال تزٌد الدراسة فٌهةا عةن أربة سةنوات ،أمةا ٌرهةا مةن المإسسةات التةً تزٌةد الدراسةة فٌهةا عةن هةذه
المدة ،فٌضاف عدد السنوات اإلضافٌة إلى الحد ا على لعمر المعٌد.
أن ٌكون ال قا صحٌا وقادرا على القٌام بمهمة التدرٌس والتدرٌب.
أن ٌكون حسن السٌرة والسلوك ومإمنا بقٌم المجتم العربً اللٌبً.

مادة ()3
ُيتبع في شأن قبول المعيدين اإلجراءات التالية :
أ)

ب)

ل)

تعلن الجامعات ومإسسات التعلٌم العالً عن الحاجة إلى قبوأ المعٌدٌن بناء على طلب ا قسام العلمٌةة
التابعة لها ،وٌُشترط فً اإلع ن تحدٌد عدد المعٌدٌن المطلوب قبةولهم ،الت صصةات الدقٌقةة المطلةوب
قبولهم فٌها ،ومسو ات القبوأ ،والمةدة المحةددة لتلقةً طلبةات القبةوأ بشةرط أال تقةأ عةن سةتة أسةابٌ ،
وٌجب أن ٌٌنبت اإلع ن على لوحةة اإلع نةات بالجامعةات والكلٌةات والمعاهةد العلٌةا طالبةة القبةوأ ،أن
ُتنشر اإلع نات فً صحٌفتٌن على ا قأ من الصحف المتداولة على مستوى لٌبٌا وما تٌسر مةن سةا أ
اإلع م ا رى ،وٌكون قبوأ المعٌدٌن مرة واحدة فً السنة الدراسٌة.
تتةولى إدارة الدراسةات العلٌةا والتةدرٌب بالجامعةات ومإسسةات التعلةٌم العةالً تلقةً طلبةات القبةوأ بعةةد
تؤكدها من كفاٌة المسو ات ا صلٌة المعتمدة وصحتها ،وتمنح طالب القبوأ إٌصاال بذلك ٌحتوي علةى
قا مة بالونا ق المقدمة وتارٌخ التقدٌم ،ولإلدارة أن تقبأ صور الونا ق بعةد مقارنتهةا با صةأ ،ولهةا أن
تمهأ مقدم الطلب مدة إضافٌة الستٌفاء المسو ات ،بشرط أال تتجاوز هذه المدة وقةت إجةراء امتحانةات
القبوأ والمفاضلة.
بعد انتهاء مدة اإلع ن ٌتم قفأ باب القبوأ وإحالة صةورة مةن ملفةات المتقةدمٌن إلةى الكلٌةات والمعاهةد
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د)

هـ)

و)
-1
-2
-3

ز)
ح)

ط

العلٌا طالبة التعاقد.
ٌتولى رإساء الجامعات ومإسسات التعلٌم العالً أو من ٌفوضه بذلك ،تشكٌأ لجةان االمتحةان والقبةوأ
والمفاضلة بناء على اقتراح عمداء الكلٌات والمعاهد العلٌا ،وتتكون هذه اللجان من ن نةة أعضةاء هٌةؤة
التةةدرٌس ا كفةةاء با قسةةام المعنٌةةة ،وٌُشةةترط أن ٌكةةون أحةةدهم مةةن ةةارل الجامعةةة أو الكلٌةةة أو المعهةةد
العالً ،وٌنص فً قرار التشكٌأ على مكافآت اللجان.
تعلن لجان االمتحانات والقبوأ والمفاضلة مواعٌد إجةراء االمتحانةات والمقةاب ت ومكانهةا بشةكأ دقٌةق
على لوحة اإلع نات بالجامعات ومإسسات التعلٌم العالً المعنٌة.
وتكون االمتحانات والمقاب ت تحرٌرٌة وشفوٌة ،وللجان أن تطلب من المرشح إلقاء محاضرة أو تقدٌم
عرض لط ب القسم وبحضور اللجنة بقصد التؤكد من القدرة علةى التةدرٌس وتقٌةٌم إمكانةات المرشةح،
وٌجةوز للجةةان االمتحانةةات والقبةوأ والمفاضةةلة االكتفةةاء بالمقابلةة الش صةةٌة مة المرشةح وعةةدم إجةةراء
االمتحانات عند تقدم عددا أقأ من العدد المطلوب للقبوأ بالقسم.
ت وزع درجات القبوأ والمفاضلة للمتقدمٌن لشغأ وظٌفة معٌد على ا سس التالٌة :
 %50لمجموع الدرجة الجامعٌة ا ولى.
 %25ل متحان التحرٌري الذي تجرٌه لجنة القبوأ والمقابلة.
 % 25ل متحان الشفوي والمقابلة الش صٌة التً تجرٌها لجنة القبوأ والمفاضلة.
إذا تساوت درجات المتقدمٌن ،تكون أولوٌة القبوأ ل رٌجً الكلٌة أو المعهد العةالً ،نةم للعلةى تقةدٌرا
فً مادة الت صص ،فإذا تساوت ،أعطٌت ا ولوٌة للصةغر سةنا نةم للحةدر ت رجةا ،فةإذا تسةاوى كةأ
ذلك أجرٌت القرعة بٌن المتنافسٌن.
تتولى اللجنة تقدٌم تقرٌرها إلى عمٌد الكلٌة أو المعهد العالً الم تص ،وٌجب أن ٌتضةمن هةذا التقرٌةر
اإلجراءات التً ات ذتها ونتا ج عملها مشفوعة بتوصٌاتها وتت ذ القرارات فً هذه اللجان با لبٌة.
ُتبرم عقود المعٌدٌن من رإساء الجامعات ومإسسات التعلةٌم العةالً أو مةن ٌفةوض فةً ذلةك بنةاء علةى
النتةا ج المقدمةةة مةةن الكلٌةةات والمعاهةةد العلٌةةا وفةق اإلجةةراءات السةةابقة ،وٌجةةب أن ٌ ضة التعاقةةد علةةى
وظٌفةةة المعٌةةد لمبةةادا العدالةةة والمسةةاواة والوضةةوح والشةةفافٌة والتنةةافس العلمةةً الشةةرٌف والمصةةلحة
الوطنٌة.
على رإساء الجامعات ومإسسات التعلٌم العالً إحالة تقارٌر مفصلة على جمٌ التعاقةدات والكشةوفات
بؤسماء المعٌدٌن المتعاقد معهم إلى الجهات ذات اال تصاص.

مادة ()4
ٌجوز التظلم من أعماأ لجان االمتحانات والقبوأ والمفاضةلة أمةام مجلةس الجامعةة أو مإسسةة التعلةٌم العةالً
فً ضون شهر واحد ،وٌجب أن ٌتضمن التظلم أسباب تقدٌمه وأن ٌحدد بدقة الم الفات المنسةوبة للجنةة ،وإذا
كان التظلم جدٌا ٌتم تؤجٌأ القبوأ بالقسةم المُةتظلم فةً نتا جةه وات ةاذ اإلجةراءات ال زمةة لتصةحٌحه مةن طةرف
الجهة المقدم إلٌها التظلم.
مادة ()5
ٌتةولى الةوك ء المسةةاعدٌن بالجامعةات ومإسسةةات التعلةٌم العةالً اإلشةةراف علةى المعٌةةدٌن ومتابعةة دراسةةتهم
وتوجٌههم والعمأ على سرعة تؤهٌلهم بالتنسٌق م إدارات الدراسات العلٌا والتدرٌب بالمإسسات المعنٌة.
مادة ()6
ٌتوجب على المعٌدٌن فور التعاقد معهم االن راط فً برنامج تعلم إحدى اللغات الحٌة وتقنٌة المعلومات ،وال
ٌجوز ان راطهم فً برنامج الدراسةات العلٌةا إال بعةد قضةاء سةنة مٌ دٌةة كاملةة ت صةص لهةذه البةرامج وٌُنبةت
المعٌد لها إلمامةه بؤساسةٌات إحةدى اللغةات الحٌةة وأساسةٌات تقنٌةة المعلومةات ،وٌجةوز للمإسسةة منحةه مةدة
إضافٌة ال تزٌد على ن نة أشهر لتحقٌق هذه الغاٌة.
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مادة ()7
على المإسسات تهٌ ة المناخ العلمً للمعٌدٌن وتفرٌغهم ل ن راط فً برنامج الدراسات العلٌا بها ،أو إٌفادهم
للدراسة بإحدى المإسسات التعلٌمٌة بالةدا أ ،وٌصةدر قةرار اإلٌفةاد بالةدا أ مةن رإسةاء الجامعةات ومإسسةات
التعلٌم العالً أو من ٌ وأ بذلك ،كما علٌها السعً إلٌفادهم لل ارل فً أقرب وقت ممكن عنةد تعةذر ان ةراطهم
فً برنامج الدراسات العلٌا بالدا أ.
وم ذلك ٌجوز للجامعات ومإسسات التعلٌم العالً للكلٌات االستعانة بجهود المعٌدٌن أنناء دراستهم بالدا أ فً
أعماأ االمتحانات والمراقبة أو ٌر ذلك من ا عماأ العلمٌة أو اإلدارٌة التً ال تتعةارض مة بةرامج دراسةتهم
شرط قبولهم صراحة بذلك.
مادة ()8
ال ٌجوز للمعٌد االمتناع عن االن راط الفوري فً البرامج التعلٌمٌةة أو التدرٌبٌةة أو مةا ٌكلةف بةه مةن أعمةاأ
من طرف المإسسة التاب لها.
مادة ()9
ينتهي عقد المعيد في الحاالت التالية :
أ)
ب)
ل)
د)
هـ)
و)
ز)
ح)

إذا فشأ فً برامج تعلم اللغات الحٌة وتقنٌة المعلومات.
إذا فشأ فً البرامج الدراسٌة حسب اللوا ح السارٌة
إذا امتن سباب ٌر جدٌة عن االن راط فً برنةامج الدراسةات العلٌةا أو التةدرٌب أو انقطة عةن هةذه
البرامج أو الف تعلٌمات المإسسة التاب لها.
إذا ٌر الت صص الدقٌق بدون موافقة كتابٌة من القسم والكلٌة والمعهد العالً التاب له.
إذا لم ٌنه المعٌد الدراسة الموفد من أجلها ارل لٌبٌا أ المدة المحددة قانونا.
إذا صدر بحقه قرار من مجلس تؤدٌبً ٌقضً بالفصأ من الدراسة أو العمأ.
االستقالة.
الوفاة.

مادة ()11
ال ٌجوز االستمرار فً وظٌفة معٌد لمدة تزٌةد عةن أربة سةنوات ٌتوجةب لهةا نٌةأ درجةة اإلجةازة العالٌةة
الماجستٌر وٌجوز لر ٌس الجامعة أو الجهة الصادر عنها قرار اإلٌفةاد بالةدا أ تمدٌةدها لمةدة سةنة واحةدة ،إذا
وجدت أسباب جدٌة استوجبت ذلك ،وٌرقى المعٌد إلةى الدرجةة التالٌةة مةن تةارٌخ حصةوله علةى درجةة اإلجةازة
العالٌة الماجستٌر .
مادة ()11
تسري على المعٌدٌن أحكام التؤدٌب المنظمة وضاع تؤدٌب أعضاء هٌؤة التدرٌس بالجامعات الصادرة بقرار
اللجنة الشعبٌة العامة رقم  )501لسنة  2010م ،وذلك فٌما ٌ ص ا مور الوظٌفٌة ،أما فً مسا أ
الدراسة واالمتحانات فتسري بشؤنهم أحكام التؤدٌب المنظمةة وضةاع تؤدٌةب طة ب الدراسةات العلٌةا بال حةة
المشار إلٌها.
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مادة ()12
على الجامعات ومإسسات التعلٌم العالً إعادة تنظٌم أوضاع المعٌدٌن وفق أحكام هذه ال حة.
مادة ()13
تسري أحكام هذه ال حة على المعٌدٌن بالجامعات والكلٌات والمعاهد العلٌا اللٌبٌة ا هلٌة المعتمدة.
مادة ()14
ٌُلغى قرار أمٌن اللجنة الشعبٌة العامة للتعلٌم والبحر العلمً رقم  )518الصادر فً  1994906919م.
مادة ()15
ٌُعمأ بؤحكام هذه ال حة من تارٌخ صدورها وٌُلغى كأ ما ٌ الف ذلك.

انتهت نصوص ال حة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــ
ــــ

 طارق الجهمي
 2012902903م
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