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2012لعام ) (رقم قانون 

اللیبیةالجامعاتبشأن تنظیم 

.........باجةالد

الفصل األول 

.أحكام عامة

)1(مادة 
الكلیات التابعة لھا تعلق بالتعلیم الجامعي والعالي الذي تقوم بھعلمیة عامة تختص بكل ما یالجامعات ھیئات

مختلف فروع المعرفة مع تھیئتھم لیكونوا مواطنین صالحین قادرین وتعمل على تزوید البالد بالمختصین في
بإجراء البحوث العلمیة وتشجیعھا وتوجیھھا لخدمة اتالجامعكما تعنى. مة في صنع مستقبل الوطنعلى المساھ

اإلسالمیةوتھتم ببعث الحضارة العربیة واألخالقوتقدم العلوم والفنون اآلدابعمل على رقي المجتمع  وال
.األخرىوتوثیق الروابط الثقافیة والعلمیة مع الجھات والھیئات العلمیة 

)2(مادة 

جامعة على عدد من الكلیات ذات التخصصات المختلفة یصدر بشأنھا قرار من مجلس الوزراء  بناء تشتمل كل 
.للجامعات األعلىمن  مجلس الجامعة و موافقة المجلس على اقتراح 

)3(مادة 

األھلیةشخصیة اعتباریة عامة وتكون لھا عةجامكل لتكون 
أوالھبات أوالوصایا أوعن طریق الوقف إلیھا

.طبقا ألحكام ھذا القانونذلك والجامعة

)4(مادة 

ر من مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس ستقلة یعدھا مجلس الجامعة وتعتمد بقراجامعة میزانیة متكون لكل 
.للجامعاتاألعلى

)5(مادة 

اإلیراداتالوقف وتدرج في باب القانونیة للدولة ومسائل األحكامةبنفسھا مع مراعاأموالھاجامعة كل تدیر 
المنقولة والثابتة ورسومھا أموالھاة وكافة عتمادات المخصصة لھا بمیزانیة الدولالعادیة من میزانیتھا اإل

االستثماریةوعوائد المشاریع األخرىاإلیراداتذلك سائر كوللسنین الماضیة اإلیراداتوموفوراتواإلعانات
.لمصروفاتھااإلیراداتوتخصص كل تلك قانوناَ المعتمدة 

)6(مادة 

اللوائح والقواعد المالأموالھاإدارةجامعة في تتبع كل 
.وتخضع حساباتھا لمراجعة دیوان المحاسبةللجامعاتاألعلىمعة وموافقة المجلس من مجلس الجا
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)7( مادة

عضویة رؤساء وبرئاسة  وزیر التعلیم العالي والبحث العلميللجامعاتاألعلىیسمى المجلس ینشأ مجلس
من دوي الخبرة في أعضاءوثالثة بحث العلميللوكیل الوزارة تعلیم العالي ولللوزارة ال كیووالجامعات 

المجاالت ذات الصلة بالتعلیم الجامعي ویعینون بقرار من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي وذلك لمدة سنتین 
من مجلس الوزراء بناء ھ قرارصدر بشأن تكوینھ واختصاصاتوی.من الوزیرقابلة للتجدید وتحدد مكافأتھم بقرار

.على عرض وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

الفصل الثاني

إدارة الجامعــــــــــــــة

)8(مادة 
: الجامعةإدارةیتولى 
. ةــــــــرئیس الجامع-1
.ةـــــــمجلس الجامع-2

)9(مادة 

التعلیم العالي والبحث العلمي ویشترط وزیر لوزراء بناء على اقتراح من یعین رئیس الجامعة  بقرار من مجلس ا
ولھ خبرة بالتعلیم الجامعي وان یكون من الشخصیات أستاذیكون من الحاصلین على درجة الدكتوراه وبدرجة أن

واإلداریةشؤونھا العلمیة إدارةالجامعة ویتولى رئیس. سنواتأربعوذلك لمدة المعروفة بنشاطھا العلمي
.الغیرأمامم ھذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه كما یمثلھا والمالیة طبقا ألحكا

)10(مادة 

ببعض االختصاصات المخولة لھ بموجب ھذا القانون وغیره من القوانین یعھد من وقت آلخر أنلرئیس الجامعة 
ختصاصات رورة ببعض االیعھد عند الضأنولھ . وكالئھاأوعمداء الكلیاتأووكیل الجامعة إلىواللوائح 

.وكالئھاأوات ـــــــعمداء الكلیإلىالمخولة لوكیلي الجامعة بموجب ھذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه 

)11(مادة 

االجتماعات  وینفذ قراراتھ ویشرف على تنفیذ قوانین الجامعة ىئیس الجامعة مجلس الجامعة ویدعوه إلیرأس ر
روع المیزانیة والحساب الختامي ویعرضھما على مجلس الجامعة ویصدر ویعد مشالقضاءأمامویمثلھا ولوائحھا
كما یقدم لوزیر التعلیم العالي والبحث العلمي في نھایة كل عام جامعي تقریرا . الخاصة بالمصروفاتاألوامر

.مفصال عن شؤون الجامعة ونشاطھا العلمي بعد عرضھ على مجلس الجامعة

)12(مادة 

بقرار من وزیر التعلیم العالي شؤون الجامعة ویكون تعیینھإدارةلمعاونة الرئیس في جامعة وكیل یكون لكل 
یكون من الحاصلین على درجة الدكتوراه  أنوالبحث العلمي بعد التشاور مع رئیس الجامعة  ویشترط في الوكیل 

وذلك لمدة خمس العلميولھ خبرة بالتعلیم الجامعي وان یكون من الشخصیات المعروفة بنشاطھا أستاذوبدرجة 
وتحدد الالئحة التنفیذیة العدد واالختصاصات وذلك وفق الشروط ین ،ویجوز تعیین وكالء مساعد،سنوات

.الواردة بھذه المادة
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)13(مادة

:مجلس الجامعة على الوجھ التاليیؤلف

رئیساَ ة    ــــــــــــــــــــــالجامعرئیس

عضواة ـــــــــــــــــــــــالجامعلوكی

أعضاءاتــــــــــــــــــــــعمداء الكلی

عضوارئیس اتحاد الطلبة بالجامعة

)14(مادة 

األ
لھ على وأمورھاوتصریف إدارتھالس الجامعة ویتولى مج. العامة للدولةاألھدافاجلھا وذلك في حدود 

: ما یأتي

.الجامعة واستثمارھا والتصرف فیھاأموالإدارة-1
.التصرفات القانونیةإجراءمن یقوم مقامھ في أوتفویض رئیس الجامعة -2
.على النظام العام في الجامعة وكلیاتھااإلشراف-3
.للجامعةالختاميلحسابفقة على مشروع المیزانیة واالموا-4
.الدراسیة بالجامعة بناء على اقتراح مجالس الكلیاتاألقسامإلغاءأودمج أوإنشاء-5
.ھیئة التدریس وترقیتھم ونقلھم من الجامعة وقبول استقاالتھمأعضاءترشیح إقرار-6
.مدة الدراسة ومدة العطلةاعتماد خطط الدراسة وتحدید-7
.ھذا القانون والئحتھ التنفیذیةأحكاملوائح الداخلیة للكلیات وذلك في حدود مشروعات الإعداد-8-8
.المباني الجدیدة وإنشاءجامعة الأبنیةعلى صیانة اإلشراف-9
.األخرىمنح  الدرجات العلمیة والشھادات -10
.منح الدرجات الفخریة-11
.ر ما یتعلق بالحیاة الجامعیةل الطالب بالكلیات ونظام تأدیبھم وسائوتحدید شروط قب-12
إلىیبلغ القرار فور صدورهأنوقف الدراسة بالكلیات على -13

.وعشرین ساعة لیقرر ما یراه  بشأنھأربععلى مجلس الوزراء خالل 
.من الجامعة والیھاوإعارتھمھیئة التدریس أعضاءندب إقرار-14
.التفرغ العلميوإجازاتالدراسیة اإلجازاتمنح-15
اإلعفاءوشروط أدائھاوضع النظام الخاص بالرسوم الجامعیة وكیفیة -16

.أنواعھاعلى اختالف 
الخدميوضع قواعد تنظیم الوحدات الصحیة والمزارع والورش وغیرھا من الوحدات  ذات الطابع-17

.الخاص التابعة للجامعة وكلیاتھاواالستثماري
18-

.للجامعاتاألعلىفي ھذه المادة بقرار من المجلس إلیھاوتصدر اللوائح المشار . وتنفیذھا ومراجعتھا
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)15( مادة

علیھ في واإلشرافل دعمھ تتولى الجامعات االھتمام بالبحث العلمي في كافة مجاالت المعرفة وذلك من خال
مراكز بحثیة متخصصة وتتكامل مع المراكز البحثیة القطاعیة دعما تنشئأنولھا في ذلك ، جمیع الكلیات 
وفقا لما اإلنشاءر قرار دویص،و تعقد االتفاقیات مع الجامعات والمراكز البحثیة خارج لیبیا،قیة یللبحوث التطب
.)7(جاء في المادة

)16(ادةم

یدعوه لالجتماع أنشھر خالل السنة الجامعیة  ولرئیس الجامعة أكل ثالثة األقلیجتمع مجلس الجامعة مرة على 
وال تكون .المجلس بكتاب مسببأعضاءطلب ذلك ثلثي إذااالجتماع إلىكلما رأى ضرورة لذلك كما یدعوه 

دعي األولىعدد القانوني في الدعوة فإذا لم یكتمل ال. أعضائھبحضور ثلثي إالمداوالت المجلس صحیحة 
ویكون االنعقاد صحیحاَ في ھذه الحالة األولىمن التاریخ المحدد للجلسة أسبوعالمجلس مرة  ثانیة في ظرف 

تساوت فإذاراءقرارات المجلس بأغلبیة اآلوتصدر). المجلسأعضاءمن عدد 1% +50(باألغلبیة المطلقة
. وزیر التعلیم العالي والبحث العلميإلىتوصیاتھ بلغ وت. رجح الجانب الذي منھ الرئیس

)17(مادة

عام یعین بقرار من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح من رئیس الجامعةأمینیكون للجامعة 
سنة في الشؤون ةعشردرجة جامعیة وخبرة ال تقل عن خمسیكون حاصالَ على أنویشترط فیھ المختصة

ھ بھا العام للجامعة تنسیق العمل بین كلیات الجامعة والقیام باال عمال التي یكلفاألمینویتولي . والمالیةاریةاإلد
و غیرھا من االختصاصات التي تحددھا الالئحة التنفیذیة كما یكون للجامعة مسجل عام لالوكیوأرئیس الجامعة 

ة لھذا القانون ویصدر بشأن تعیینھما قرار من مجلس الالئحة التنفیذیومراقب مالي تحدد اختصاصاتھما في
الجامعة 

)18(مادة

بناء على عرض وزیر التعلیم العالي للجامعات األعلىمجلسالالتنفیذیة لھذا القانون بقرار من تصدر اللوائح
:وتتضمن تنظیم ما یأتيومجالس الكلیات الس الجامعات مجأخذ رأيوالبحث العلمي و

العام للجامعة والمراقب المالي واألمینئیس الجامعة ووكیلھا وعمداء الكلیات ووكالئھا اختصاصات ر1-
.والمسجل العام  وذلك في حدود ھذا القانون

والشروط العامة للقبول بھا ومدد الدراسة في كل كلیة والقواعد تمنحھا  الجامعات التيبیان الدرجات العلمیة-2
.التأدیبوالجامعیة والعلیاحانات العامة لنظام الدراسة واالمت

العاملین من كذلك والمتعاونین والزوار ونالقاریھیئة التدریس من أعضاءمھام واختصاصات وحقوق 3-
.ھذا القانونإطارمل ومن في حكمھم وغیرھا من اللوائح والنظم في االموظفین وفنیي المع
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الفصل الثالث
.یةالدراسوأقسامھاالكلیات إدارة

)19(مادة

الكلیة المختصة وموافقة عمید یكون لكل كلیة الئحة داخلیة تصدر بقرار من مجلس الجامعة بناء على عرض 
:بھا وتنظم ھذه الالئحة على وجھ الخصوص ما یلياألقساممجالس مجلس الكلیة وأخذ رأي 

.بالكلیةالعلمیة األقسام-1
.لحصول على الدرجات العلمیة الصادرة عنھاالشعب التخصصیة  والشروط التفصیلیة ل-2
.نظام الدراسة  بالكلیة-3
.المخصصة لكل منھاعاتاھا على مدة الدراسة وتحدید السعالمقررات الدراسیة وتوزی-4
.القواعد الخاصة باالمتحانات في الكلیة-5

)20(مادة
:الكلیةإدارةیتولى 

.ةـــــــــــــعمید الكلی1-
.ةـــــــــلیمجلس الك2-

)21(مادة

یكون لكل كلیة عمید یعین بقرار من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بناء على عرض من رئیس الجامعة 
مسئوالسنوات ویكون 4وتكون مدة تعینھ أستاذالمعنیة  ویكون من بین أعضاء ھیئة التدریس بھا وعلى درجة 

القضاء كما یقدم لرئیس الجامعة مع نھایة كل سنة أمامیزانیة للكلیة وتمثیلھا الموإعدادعن تنفیذ القوانین واللوائح 
.تقریرا مفصال  عن شؤون الكلیة العلمیة والتعلیمیة وسائر نواحي النشاط بھا

)22(مادة

ھیئة التدریس وعلىأعضاءویقوم مقامھ عند غیابھ ویكون من بین عمالھأیعاون العمید في یكون لكل كلیة وكیل
یصدر بشان تعیینھ قرار من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بناء على عرض رئیس الجامعة أستاذدرجة 

.سنوات5وتكون مدة تعیینھ لفترة . وموافقة عمید الكلیةالمعنیة 

)23( مادة 

:مجلس الكلیة من ؤلفی

رئیسا.ةـــــــعمید الكلی-1
اعضو.ةــــــوكیل الكلی-2
أعضاء.امــاألقسرؤساء -3
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)24( مادة
یدیر مجلس الكلیة شؤون التعلیم واالمتحانات  والنظام في الكلیة وفقا ألحكام ھذا القانون واللوائح الصادرة 

:بمقتضاه ولھ على وجھ الخصوص ما یلي
. رسم السیاسة التعلیمیة للكلیة-1
.ة أعضاء ھیئة التدریسندب وإعارواقتراحوالمعیدین ھیئة التدریس أعضاءترشیح -2
.اقتراح مشروع الالئحة الداخلیة للكلیة-3
.اقتراح خطط الدراسة وشروط منح الدرجات العلمیة4-
.وضع مناھج الدراسة5-
.وضع نظام االمتحانات ومواعیدھا-6
.ة وتحقیق النظام بھااقتراح القواعد المتعلقة بقبول الطالب  وسائر ما یتصل بتسییر التعلیم في الكلی7-
.وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب ونظام الدروس والمحاضرات-8
.التي یختص بھا وفقا لھذا القانوناألخرىاألمور-9

أوأو
.في اختصاصاتھوالموضوعات التي تدخل 

)25( مادة

:الدراسیة فیھا ویدیر شؤون القسماألقسامتحدد الالئحة الداخلیة لكل كلیة 

.مـــــــــس القسیرئ1-

.مــــــــمجلس القس2-
)26( مادة

ھیئة التدریس أعضاءئیس من بین یكون لكل قسم ر
مشارك على أستاذویكون على درجة 

.بالقسم

)27( مادة
یتكون أنالكبیرة المكونة من شعب األقسامھیئة التدریس فیھ ویجوز في حالة أعضاءیتألف مجلس القسم من 

بالقسم ورئیس البرنامج الدراسي جنة الدراسة واالمتحاناتورئیس لمجلس القسم من رؤساء الشعب التخصصیة
ومنسق الدراسات العلیا بالقسم ویصدر في ذلك قرار من رئیس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلیة واقتراح بالقسم

.القسم المختص

)28( مادة
ذلك تحدید المراجع العلمیة العلمیة والدراسیة المتعلقة بنشاط القسم بما في األعمالیختص مجلس القسم بكافة 

على البحوث العلمیة وتوزیع اإلشرافوالمقررات الدراسیة ووضع نظام االمتحانات وبرامج الدراسات العلیا و 
ئر المشتغلین بالتدریس في القسم ھیئة التدریس والمعیدین  وساأعضاءالتدریبیة على األعمالالمحاضرات و 

.لھذا القانون ولوائحھیختص بھا وفقاَ التي األخرىواألمور
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الفصل الرابع

أعضاء ھیئة التدریس

)29( مادة

.ذةـــــــــــــــــــــــــاألسات1-

.ونــــــــالمشاركاألساتذة-2

.دونــــــــالمساعاألساتذة-3

.رونــــــــــــــــــالمحاض4-

.المحاضرون المساعدون5-

ھیئة التدریس بقراأعضاءیعین و
.التعیین بالتعاقد وتحدد النظم بنود العقد وشروطھ

)30( مادة
:یشترط فیمن یكون عضوا بھیئة التدریس  ما یلي

.یكون محمود السیرة وحسن السمعةأن1-
ما أومن الجامعات اللیبیة األقلوس بدرجة جید على البكالوریأویكون حاصال على درجة اللیسانس أن2-

.المبینة في المواد التالیةاألخرىالشروط إلىوذلك باإلضافة . األجنبیةیعادلھا من الجامعات 
.ھیئة التدریسأعضاءاستیفاء الشروط الخاصة بتقییم عضو ھیئة التدریس  الواردة في الئحة -3

)31( مادة
:محاضرا مساعدا ما یليعیینیشترط فیمن ی

ثالث سنوات وان یكون قد حصل علیھا بتقدیر األولىالدرجة الجامعیة علىیكون قد مضى على حصولھ أن1-
.األقلعام جید على 

.معترف بھاأخرىجامعة إيمن أوالجامعات اللیبیة إحدىیكون حاصال على درجة الماجستیر من أن2-

)32( مادة

:محاضرا ما یليینعییشترط فیمن ی
.األقلسنوات على أربعاألولىیكون قد مضى على حصولھ على الدرجة الجامعیة أن1-
معترف أخرىجامعة إيأوالجامعات اللیبیة إحدىالماجستیر من أویكون حاصال على درجة الدكتوراه أن2-

ح من ذوي الخبرة في التدریس یكون المرشأنویشترط في تعیین الحاصلین على درجة الماجستیر فقط . بھا
.قلاألعلى بحث علمي قیمونشربإجراءالجامعي وقام 

)33( مادة
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:مساعدا ما یليأستاذاعیینییشترط فیمن 
.األقلست سنوات على األولىیكون قد مضى على حصولھ على الدرجة الجامعیة أن1-
.معترف بھاأخرىجامعة إيأوالجامعات اللیبیة إحدىیكون حاصال على درجة الدكتوراه من أن-2
للتدریس أھلیتھاثبت فیھا سنواتأربععن إحدى الكلیات المناظرة مدة التقلفي التدریس بأمضىیكون قد أن3-

.الجامعي
.یكون قد قام بإجراء  ونشر بحوث علمیة في مجال التخصصأن4-

مساعدین من بین الحاصلین على درجة أساتذةوراه تعیین ویجوز دون التقید بشرط الحصول على درجة الدكت
سنوات وقام أربعیكون المرشح من ذوي الخبرة في التدریس الجامعي مدة ال تقل عن إنالماجستیر بشرط 

.تخصصھمبتكرة في مجالتطبیقیة  أوإنشائیةمشروعات بإعدادآوعلمیة قیمة أبحاثونشر بإجراء 

)34( مادة

:مشاركا ما یليأستاذاً یمن یعین یشترط ف
.األقلعشر سنوات على األولىالدرجة الجامعیة علىیكون قد مضى على حصولھ أن1-
.األقلسنوات على أربعمساعد مدة أستاذیكون قد شغل وظیفة أن-2
.معترف بھاأخرىجامعة إيأوالجامعات اللیبیة إحدىیكون حاصال على درجة الدكتوراه من أن3-
. ممتازةتطبیقیةأو إنشائیةقام بأعمال وأیكون قد قام بإجراء ونشر بحوث علمیة مبتكرة أن4-

:توفرت فیھم الشروط التالیةإذامشاركین من خارج الجامعة أساتذةویجوز تعیین 
.عشر سنواتاألولىة الشھادة الجامعیة یكون قد مضى على حصولھم على درجأن1-
.األقلسنوات على أربععلى حصولھم على درجة الدكتوراه یكون قد مضى إن2-
قاموا في مجال تخصصھمأورسائل معتمدة واشرفوا علىعلمیة مبتكرةیكونوا قد اجروا ونشروا بحوثا إن3-

.ممتازةو تطبیقیة أإنشائیةبأعمال 
.تكون لھم خبرة في التدریس الجامعي مدة ال تقل عن خمس سنواتأن-4

)35( مادة

:ما یليأستاذاً عیینیشترط فیمن ی
.عشر سنةاثنتااألولىصولھ الدرجة الجامعیة یكون قد مضى على حأن1-
.األقلسنوات على أربعمشارك مدة ال تقل عن أستاذیكون قد شغل وظیفة أن2-
ةـــــــــــــإنشائیبأعمال مجال  تخصصھ قام في أویكون قد اجرى ونشر بحوثا علمیة مبتكرة ومحكمة أن3-

.شارك فیھ من رسائل وبحوث علمیةأوممتازة كما یؤخذ في االعتبار ما یكون قد اشرف علیھ تطبیقیة أو
:اآلتیةتوفرت فیھم الشروط إذامن خارج الجامعة أساتذةویجوز تعیین 

.سنةعشراثنتااألولىم على الدرجة الجامعیة یكون قد مضى على حصولھأن-1
.قد مضى على حصولھم على درجة الدكتوراه مدة ال تقل عن ثماني سنواتیكونإن-2
.نشروا بحوثا علمیة مبتكرة في مجال تخصصھمأجرو ویكونوا قدإن3-
.سنواتدریس الجامعي مدة ال تقل عن خمستكون لھم خبرة في التأن-4
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)36( مادة

العلمي للمرشحین اإلنتاجیة القسم المختص لجنة لتقییم الكلیة وتوصیشكل رئیس الجامعة بناء على اقتراح عمید
المتخصصین ویجوز األساتذةیكونوا من نإھذه اللجنة أعضاءویشترط في . ھیئة التدریسأعضاءللترقیة من 

.المختصین من خارج الجامعةاألساتذةمن اً عند االقتضاء عددإلیھمیضم أن

)37( مادة

اَ تقریراالمتحانات ویقدمالنظام داخل قاعات المحاضرات والمعامل وصاالت ھیئة التدریس  حفظعضویتولى 
وفق إجراءاتبالنظام وما اتخذ  حیالھ من اإلخاللمن یقوم مقامھ عن كل حادث من شأنھ أولرئیس القسم 

.اللوائح المعتمدة

)38(مادة

ھیئة التدریس  أعضاءقسم المختص تكلیف یجوز بقرار من رئیس الجامعة  بعد اخذ رأي عمید الكلیة  وموافقة ال
عمال للقیام بأإعارتھمأوندبھم أوبالقیام بأعمال تتصل بتخصصاتھم كما یجوز بقرار من رئیس الجامعة  نقلھم 

.الجامعة والكلیة و القسم المختص ویكون الندب قابل للتجدید مرة واحدة فقطوظائف عامة بعد موافقة مجالس
.ھیئة التدریسوافقة عضویكون ذلك كلھ بمو

)39(مادة

أوقة مجلس الكلیة والقسم المختص تكلیفیجوز بعد مواف
.بعد اخذ موافقة عضو ھیئة التدریسیكون التكلیفأنكلیات الجامعة على 

)40(مادة

أوة عمل أخر یتعارض أيال یجوز لعضو ھیئة التدریس ممارسة 
دروس أو. أو

.األعمالوتحدد اللوائح التنفیذیة لھذا القانون ھذه . معملیة بمقابل

)41( مادة

أون ـــــــــــــــھذه السواالثامنة والستین التقاعد كما یجوز لمن بلغعند بلوغھم سنیجوز ألعضاء ھیئة التدریس
االستمرار في عملھم للقادرین علیھ وان یعاملوا بنفس الحقوق بالجامعاتللعملمن التقاعدأعیدواأوتجاوزه

أوم ـــــــعدھمرتباتھم التي یتقاضوھا عند تقاأساسوتسوى مرتباتھم التقاعدیة على . والواجبات لنظرائھم
.عودتھم للتقاعد

أعضاءمرتبات نظرائھم من أساسعلى المتقاعدین ھیئة التدریس أعضاءتسوي المرتبات الضمانیة لجمیع كما 
كما یستمر تعدیل المرتبات الضمانیة ألعضاء ھیئة التدریس المتقاعدین تمشیا . ھیئة التدریس العاملین بالجامعات

.عالواتأوة ـــــــــــــــمالیلھا مزایا أضیفتأون كلما رفعت ھذه المرتبات مع مرتبات نظرائھم العاملی

الفصل الخامس
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النظم التأدیبیة

)42( مادة

و إذاأعضاءعضو من أيتحقیق مع إجراءیطلب أنلرئیس الجامعة 
تتولى ھذا التحقیق لجنة مشكلة برئاسة احد أنبمقتضاه على ما یخل بأحكام ھذا القانون اللوائح الصادرة 

أعضاءالمشھود لھم بالنزاھة وعضویة احد 
حیل العضو یأنرئیس الجامعة ولرئیس الجامعة إلىوتقدم لجنة التحقیق تقریرھا . القضاء یندبھ لذلك وزیر العدل

.وافق مجلس الجامعة على ذلكإذامجلس التأدیب إلىالمحقق معھ  

)43(مادة

ق وال إذاعضو ھیئة تدریس عن العمل احتیاطیا أيیوقف أنلرئیس الجامعة 
أووقف صرف المرتب كلھ وال یجوز.  بقرار من مجلس التأدیبإالعلى ثالثة اشھر اإلیقافتزید مدة أنیجوز 

أووإذاإال
.یدفع لھ مرتبھ الذي كان قد تقرر وقف صرفھاإلنذارعوقب بعقوبة أوالدعوى ضده 

)44(مادة

وبصورة من تقریر إلیھتأدیب ببیان التھم  الموجھة مجلس الإلىیعلن رئیس الجامعة عضو ھیئة التدریس المحال 
على ابعلم الوصول قبل الجلسة المعینة للمحاكمة بعشرین یوماً لجنة التحقیق  وذلك بكتاب موصى علیھ مصحوب

.األقل

)45( مادة

األیامفي یھإلبیانات خاصة بھ وبالتھم الموجھة أیةمجلس التأدیب االطالع على إلىلعضو ھیئة التدریس المحال 
.التي یعینھا لھ رئیس الجامعة

)46( مادة

مجلس الـتأدیب ألعضاء ھیئة التدریس برئاسة احد وكیلي الجامعة وعضویة مستشار من محكمة یشكل
وعند غیاب وكیلي الجامعة . بالجامعة یختاره مجلس الجامعة سنویاوأستاذاالستئناف المدنیة یندبھ وزیر العدل 

وتكون جلسات مجلس التأدیب سریة  . الكلیات یختاره رئیس الجامعةإحدىھما یقوم مقامھما عمید قیام مانع بأو
یقدم دفاعھ أنالمجلس ولھ أمامو یحضر عضو ھیئة التدریس بشخصھ األصواتوتصدر القرارات بأغلبیة 

حضور العضو بنفسھ فإذا وللمجلس طلب . ھیئة التدریس بالجامعة للدفاع عنھأعضاءیختار احد أنكتابة كما لھ 
.إعالمھامتنع عن الحضور جاز الحكم في غیابھ بعد التحقق من 

)47(مادة

:ھیئة التدریس ھيأعضاءالعقوبات التأدیبیة التي یجوز توقیعھا على 

.ذارـــــــــاإلن-1
.ومــــــــــــالل-2
.اللوم مع تأجیل العالوة السنویة لمدة سنة واحدة-3
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أواش أوالعزل مع الحرمان من كل أوالمكافأة أوحفظ الحق في المعاش العزل من الوظیفة مع-4
أن

إعالأنوللمحكوم علیھ . قبل النطق بالقراراألسباب
.بكتاب مسجل بعلم الوصول

)48( مادة
الستئنافيایكون االستئناف بتقریر یودعھ المحكوم علیھ لدى مجلس التأدیب  ویعین رئیس مجلس التأدیب  
. بعلم الوصولاً موعد انعقاد المجلس ویعلن المحكوم علیھ بالموعد المحدد للجلسة بكتاب موصى علیھ مصحوب

.نائي نھائیاستئن ویكون عندھا حكم المجلس االاإلعاللسة بعد شھر من  تاریخ كتاب ویحدد موعد الج

)49(مادة
عضو من المجلس یشكل مجلس التأدیب االستثنائي برئاسة رئیس الجامعة وعضویة مستشار من المحكمة العلیا و

.لإلفتاءاألعلى
)50(مادة

. تقضي الدعوة التأدیبیة باستقالة عضو ھیئة التدری
.الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة الناشئتین عن نفس الواقعة

)51( مادة
أوھیئة التدریس الذین یخلون بواجباتھم ویكون التنبیھ شفھیا أعضاءإلىیوجھ تنبیھا أنلعمید الكلیة 

.ھیئة التدریسعضوأقوالبعد سماع 

الفصل السادس

غیر المتفرغینواألساتذةھیئة التدریس غیر اللیبیین أعضاء

)52(مادة

ى
سمن رئیس الجامعة بعد موافقة مجالتؤھلھم لذلك ویكون التعاقد بقرار 

معامالتھم المالیة وغیر ذلك من شؤونھم الوظیفیة بالئحة یصدرھا وزیر التعلیم العالي وأحكامشروط استخدامھم 
.للجامعاتاألعلىوالبحث العلمي بعد موافقة المجلس 

)53( مادة

أخرىالمعارون من جامعات ھیئة التدریس أعضاءالمادة السابقة یحتفظ أحكاممع مراعاة 
ال و. 

.رفضھم اال بموافقة تلك الجامعةأوالعمل بإحدى الجامعات اللیبیة 

)54( مادة

تدریسھا إلیھمفي بحوثھم وخبرتھم بالمواد التي یعھد تمیزینالعلماء المساتذة غیر متفرغین منبأیجوز االستعانة
. بناء على طلب عمید الكلیة المعنیة وموافقة مجلس القسم المختص األساتذةویكلف رئیس الجامعة ھؤالء 

مكافأة وتحدد. الجمع بین التدریس في الجامعة وبین الوظیفة الحكومیة او اي عمل آخراألعضاءویجوز لھؤالء 
.غیر المتفرغ في قرار تكلیفھاألستاذ
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الفصل السابع

المعــیـــــــدون

)55( مادة

:معیداَ ما یلي)یعین(یشترط فیمن 

.یكون مواطناَ لیبیاَ أن-1
.عن جید جداَ یكون معیداَ فیھأنوفي مجال التخصص الذي یرغب , ل تقدیره العام عن جیدیقأال-2
.امتحان كتابي ومقابلة شخصیةیخضع المتقدم الجتیازأن-3
.التنفیذیةفي الالئحةالتي تحددو السن تتوفر فیھ اللیاقة الصحیة للعمل بالقسم ومواصلة الدراسةأن-4
. یكون  متحلیاَ  باألخالق الفاضلة ومؤمناَ بالقیم الخالدة لإلسالمأن-5

عن المجال الشاغر بالوسائل المعتماإلعالنویكون قبول المعید بعد 
) ( .

األمریعترض على ترشیحات مجلس الكلیة وفي ھذه الحالة یعرض أنالجامعة 
.مجلس القسم المختصید لمدة سنة قابلة للتجدید بعد أخذ رأيالمع) عیین ت(كما یكون . القرار نھائیاَ 

)56( مادة

ھا في الئحة الدراسات العلیا الدكتوراه خالل المدة المنصوص علیأولم یحصل المعید على درجة الماجستیر إذا
خدمة المعید إنھاءاء المدة ویجوز قبل انتھ.  إرادتھسباب خارجة عن ألتأخره یكون إالعقده شریطة إنھاءیتم 

مجلسي الكلیة رأيالذي یفشل في دراستھ العلیا وذلك بقرار من رئیس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واخذ 
.والقسم

الفصل الثامن

واإلداریونالفنیون 

)57( مادة

. للجامعاتاألعلىالمجلس 

)58( مادة

ین واإلداري
العاملین في

.للجامعاتاألعلى
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الفصل التاسع

ـــیةختامــــحــــــكامأ

)59( مادة 

فیما لم یرد بشأنھ نص في ھذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه
اتلمعیدین والفنیین وا

.منفذة لھم اللوائح البشأنھم  تشریعات الضمان االجتماعي  والتقاعد وقانون عالقات العمل و

)60(مادة

يھذا القانون تكون لرئیس الجامعة سلطة الوزیر فأحكاممع مراعاة 
) (. واللوائح الصادرة بمقتضاه

.)دمة المدنیةالخإدارة(اختصاصات 

)61( مادة

والفنی
. ھذا القانون الالئحة التنفیذیة ل
.األكادیمیةالمخصص لدرجتھم الشھري من الراتب % 10مقطوعة قدرھا 

)62( مادة

ذات ئب 
و ب واألجھزةالمستلزمات التعلیمیة والبحثیة كالمعامل والمختبرات والورش 

.وغیرھا من المواد  المستخدمة في العملیة التعلیمیة والبحثیةالدوریات العلمیة 

)63( مادة 

كأھیئة التدریسأعضاءیعفى 
.ذات الصلة بتخصصاتھماألخرىاالستشاریة األعمالوكذلك وبراءة االختراع وما في حكمھا

)64( مادة

ألكل جامعة عطلة جامعیة 
 .

. والفنیین ومن في حكمھم وتستثنى من ذلك الكلیات ذات الطبیعة الخاصة

)65( مادة

أن
.على اقتراح القسم المختص وموافقة مجلس الكلیةبناءأجنبیة
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)66( مادة

 )31,30,32,33,34, (
تصدر

البشريبكلیات الطببالمرحلة السریریةالخبرة بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس
.ممتحنینوأكأساتذة زوار األجانببنظرائھمأسوةوإداریاً مالیا اللیبیینالتدریس 

)67( مادة

2010لسنة18یلغى القانون رقم 
أحكامتصدر اللوائح الالزمة لتنفیذ أنوالى 
.انون القصدور اللوائح المنفذة لھذا حینإلىوذلك 

)68(مادة 

.میةقانون من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسیعمل بھذا ال

رئاسة مجلس الوزراء


