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 . على قانـون النظـام المالـي للدولـة والئحـة الميزانيـة والحسابـات والمخـــازن اإلطالع -

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

 .مسيحي، بشأن الخدمة المدنية وتعديالته والئحته التنفيذية  1976لسنة ) 55(القانون رقم  -

مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية  1981لسنة ) 15(القانون رقم  -
 .تراكية الليبية الشعبية االش

 . مسيحي، بشأن تنظيم التعليم العالي  1992لسنة ) 1(القانون رقم  -

 .ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والئحته التنفيذية .و 1369لسنـة ) 1(القانون رقـم   -

للجنة بشأن استحداث أمانة ا) مسيحي 2004(ر،.و 1372لسنة ) 11(قرار مؤتمر الشعب العام رقم  -
 .الشعبية العامة للتعليم العالي 

ر، بشأن اللجنة الشعبية العامة للتعليم .و 1372لسنـة ) 111(قرار أمانـة مؤتمر الشعب العام رقم  -
 .العالي وأمانتها 

مسيحي، بإصـدار الئحـة الدراسـات العليـا      1991لسنة ) 963(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  -
 . ية العظمى بجامعات الجماهير

بشأن إصدار الئحة اإليفـاد  ) مسيحي 2004(ر،.و 1372لسنة ) 97(قرر اللجنة الشعبية العامة رقم  -
 . للدراسة بالداخل الخارج 

المـؤرخ فـي   ) 04-127(ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامـة للتعلـيم العـالي بكتابـه رقـم       -
 .ر .و 09/12/1372

 .ر .و 1369شعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة ما قررته اللجنة ال -

ر، .و 1372ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السـابع والعشـرين لسـنة     -
 .ر.و 1373واجتماعها العادي الخامس لسنة 
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  .باللجنة أينما وردت في هذه الالئحة لجنة اإليفاد للدراسة العليا   −

باإليفاد للداخل إيفاد الطالب الذين تنطبق عليهم شروط الدراسات العليا على حسـاب المجتمـع    −
 .أو الدقيقة بإحدى الجامعات الليبية  للحصول على اإلجازة العالية

باإليفاد للخارج إيفاد الطالب الذين تنطبق عليهم شروط اإليفاد للحصول على اإلجازة الجامعية أو −
  .العالية أو الدقيقة على حساب المجتمع في الجامعات والتخصصات التي تحددها اللجنة 

א א
א  אא

)2(
من اإليفاد بالداخل والخارج هو القيام بدراسات وبحوث علمية أو فنية أو الحصول علـى مؤهـل   א

علمي وذلك لسد نقص أو لمواجهة حاجة تتطلبها مصلحة عامة أو يتطلبها العمل في إحدى الجامعات أو المراكـز  

  .  كمهاالبحثية أو الجهات العامة وما في ح
)3(

א א :א
أو " الماجستير" اإليفاد للدراسة بالداخل والخارج لغرض الحصول على درجة اإلجازة، العالية  )

ـ  " الدكتوراه" اإلجازة الدقيقة مـن   لأو ما يعادلها من الدرجات العليا ويجوز إيفاد الخـريجين األوائ
  .شهادة الجامعية الثانويات للحصول على ال

اإليفاد إال لدرجة علمية واحدة يعود بعدها الموفد إثر حصوله على الدرجـة الموفـد مـن      )
 أجلها، يشترط إلعادة اإليفاد صدور قرار بذلك من الجهة المختصة بعد حصوله على الدرجة العلمية 

جهة المختصة بتمديد اإليفـاد لتحضـير   التي أوفد للحصول عليها ويجوز بموافقة اللجنة أن يصدر قرار من ال
درجة علميـة أخـرى في الحاالت التي تستوجب فيها أنظمة الدراسة في بعض البلدان استمراره السـتكمال  
دراسة أو حالة إنهاء الموفد لدراسة بتفوق في الدرجة العلمية الموفد من أجلها في مـدة أقل من المدة المحددة 

ب التمديد خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، على أن يقتصر ذلك على أعضاء هيئة بهذه الالئحة وأن يتقدم بطل
  . وما في حكمها  التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز المهنية العليا والباحث من المراكز البحثية
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)4(  
د لجنـة اإليفـاد للدراسـة العليــا مـن أمنــاء اللجــان الشعبيــة للجامعــات وتحـد       

  ـ:اختصاصاتها فيما يلي
א )1   .االستراتيجية العامة والسياسات التنفيذية لغرض الدراسة بالداخل والخارج א

א )2  . أو الخارج الموازنة الالزمة لتنمية وتطوير الكوادر العلمية المراد إيفادها بالداخلא
العددي والنوعي لمن يقترح إيفادهم للداخل أو الخارج لغرض الدراسة سنوياً وذلك على ضـوء  א )3

 .متطلبات الجهات العامة المختلفة وإمكانيات المؤسسات العلمية العليا بالجماهيرية العظمى 
عتماد مدة الحصول علـى الدرجـة   الجامعات التي يتم اإليفاد إليها بالداخل أو الخارج ومراجعة وا )4

العلمية في مختلف الجامعات واقتراح إبرام االتفاقيات مع الجامعات المناظرة الخارجية وفقاً للتشـريعات  
 .النافذة 

وتقويـم التقارير المعدة من إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني عن الموفدين للدراسة بالـداخل  א )5
ير الدورية التي ترد عنهم على أن يتضمن التقرير تقويماً وافياً عن الموفدين في والخارج من خالل التقار

كل مجال وإيضاح أعداد من أنهوا دراستهم بنجاح وكذلك من أنتهى إيفادهم ألي سـبب مـن األسـباب    
 .المنصوص عليها في هذه الالئحة 

א )6  .المعاملة المالية للموفدين بالداخل والخارج א
 

)5(  
  

اإليفاد والضم للدراسة العليا بالخارج بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناءاً على ما تعرضـه  
  .أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي من توصيات صادرة عن لجنة اإليفاد 

)6(  
  

  . شعبية العامة للتعليم العاليباإليفاد للدراسة بالداخل قرار من أمانة اللجنة ال
  

)7(
  

الترشيح لإليفاد لغرض الدراسة بالداخل والخارج من خالل الجامعات والمعاهـد العليـا والجهـات    מ
العامة وما في حكمها وتستكمل كافة إجراءات الموفدين من خالل إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفنـي بأمانـة   

  .بية العامة للتعليم العالي اللجنة الشع



 

)8(
  

  ـ:إدارة البعثـات الدراسيـة والتعاون الفني بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي ما  يلي

מ )1   .الترشيحات الوارده من الجامعات والمعاهد العليا والجهات العامة وما في حكمها א

 .  صوص عليها في هذه الالئحة في المرشحينمن توفر الشروط المنא )2
وإداره شـؤون الموفدين للدراسة بالتنسيق مع الجهات المكلفـة باإلشـراف علـى شـؤون      )3

 . الطالب
التقارير السنوية عن الموفدين للدراسة بالداخل أو الخارج من خالل التقارير الدورية التي ترد א )4

 .عنهم 
א א א

אא א  א

)9(  
  ـ:يلي في المرشح لإليفاد للدراسة بالداخل والخارج ما

 .يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى   )1

 .ته وتوجها ييكون ملتزماً ومؤمناً بمبادئ وأهداف المجتمع العربي الليب )2
 .يكون حسن السيرة والسلوك  )3

 . تتوفر فيه شروط اللياقة الصحية التي يقتضيها مجال الدراسة )4

جيـد  يكون حاصالً على المؤهل الدراسي والدرجة العلمية الالزمة للبعثة الدراسية وبتقـدير عـام   )5
طبيقية األساسية وجيد فما فوق في العلوم الت%) 70(على األقل في العلوم الطبية وجيد مرتفع %) 65(

فما فوق في العلوم االجتماعية واإلنسانية، وتعطى األولوية لـذوي التقـديرات األعلـى    %) 75(جداً 
 .ويكون اإليفاد في العلوم الطبية بعد موافقة مجلس التخصصات الطبية على الترشيح 

 .يكون اإليفاد في المجال الذي يتفق مع تخصصه وطبيعة عمله )6

باشر العمل في الجهة التي أوصت بترشيحه للبعثة إذا كان مرشحاً للحصول على درجـة  يكون قد  )7
اإلجازة العالية وعمل بها سنة على األقل إذا كان اإليفاد لغرض الحصول على درجة اإلجازة الدقيقـة  

 .بعد حصوله على درجة اإلجازة العالية

) 40(سنة لدرجـة اإلجـازة العاليـة و    خمسة وثالثين) 35(يزيد عمر المرشح عند الترشيح عن  )8
أربعون سنة بالنسبة لدرجة اإلجازة الدقيقة ويجوز االستثناء في هذا الشرط بقرار من أمانـة اللجنـة   

من السن المقررة بموجب هذه الفقرة للموفد مـن  %) 10(الشعبية العامة للتعليم العالي بما ال يزيد عن 
 . هد العليا وما في حكمها بعد موافقة الجهة المرشحةأعضاء هيئة التدريس من الجامعات والمعا

 .يكون قد سبق إيفاده في بعثة دراسية وفشل فيها أو أخل بشرط من شروطها  )9



 

في المرشح من الجامعات والمعاهد العليا وما في حكمها أن يكون معيـداً أو عضـو هيئـة       )10
 .تدريس بها 

 .د إليها الطالب يشترط أن تكون الدراسة بلغة البلد الموف )11

)10(  
الطالب االلتحاق بمكان الدراسة بالداخل والخارج خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ صدور قـرار  

  .إيفاده وإال اعتبر قراره الغياً 
)11(  

فقة المجتمع فـي  ضم الطالب الدراسين على حسابهم الخاص بالخارج إلى الموفدين للدراسة على ن
  ـ:الحاالت اآلتية 

قبـل إنهـاء الطالـب    ) المكلف بالعمل أو الموفد للدراسة بالخارج( انتهاء فترة عمل أو دراسة ولي األمر )1
لدراسته الجامعية فقط على ان يكون ذلك بطلب أو بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة لالتصال الخـارجي  

أبناء العاملين بالخارج الذين يتم ضمهم للدراسة على نفقة المجتمع على  والتعاون الدولي ويتم تحميل نفقات
ميزانية قطاع االتصال الخارجي والتعاون الدولي وعلى القطاع المذكور إحالة مخصصاتهم الماليـة إلـى   

  .أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي 
قل عن نصف مدة الدراسة للحصـول علـى درجـة    إذا كان الطالب في المراحل النهائية لدراسته بما ال ي )2

وأن يكون منتظماً في دراسـته وتقـديره فـي    ) اإلجازة العالية أو الدقيقة أو التخصصية( المؤهل العلمي
الدراسة ال يقـل عن جيـد جداً وأن تؤكد الجهات المختصة أهمية مجـال الدراسـة المتخصـص فيهـا     

لى الدرجة المسجل بها أقل من سنة دراسية على أن تكـون  الطالب، وأال تكون المدة الالزمة للحصول ع
 .فترة الضم الستكمال درجة علمية واحدة 

א א
א א

 

)12(  
مدة الدراسة للدرجة العلمية الموفد إليها الطالب وفق نظام الدراسة في المؤسسة التعليمية التي قبـل  

لطالب بها، ويشترط تسجيله في الحد األدنى من المواد المقرر دراستها خالل السنة أو الفصل الدراسي وبمـا ال  ا
  ـ:يتجاوز المدد التالية 

 .ثالثون شهراً بعد اإلجازة الجامعية ) الماجستير( العاليةא )

 .ةثمانية وأربعون شهراً بعد اإلجازة العالي) الدكتوراه( الدقيقةא )



 

 . ستون شهراً بعد اإلجازة الجامعية)الدكتوراة( لدقيقةا א)

) .ج( الموفد لدرجة اإلجازة التخصصية والزمالة من حيث المدة وفقاً ألحكام الفقرة)
لعالي سـنة لدراسـة   إلى مـدة الدراسـة وبقـرار من أمين اللجنـة الشعبيـة العامـة للتعليم ا 

وذلك إذا كانت اللغة من غير اللغات التي درس الموفد بها في المرحلة السـابقة علـى   ) من غير اإلنجليزية( اللغة
الدرجة العلمية الموفد للحصول عليها ما لم تكن هناك إمكانية لدراسة اللغة بالداخل وفق المعايير التـي تتطلبهـا   

ال يشترط ان تكون الدراسة بلغة البلد الموفد إليها وال يجوز منح مدة إضافية الجامعات بالخارج وفي جميع األحو
لدراسة اللغة اإلنجليزية في البلدان الناطقة بها زيادة على المدد المحددة بالفقرات السابقة وال تحسـب مـن مـدة    

  ـ:الدراسة المدد التالية 
التي يدرس بها الطالب، إذا ترتب علـى ذلـك    تأخر جهة اإليفاد عن سداد النفقات التعليمية للمؤسسة  )1

  .وقف قيده أو خلل في سير دراسته 
عودة الموفد بناء على طلب من إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني إذا زادت مـدة العـودة عـن     )2

 .فصل دراسي واحد 

)13(  
  

طن حق له الرجوع إلى عمله األصلي بعد عجز الموفد عن االستمرار في دراسته وعاد إلى أرض الوא
إتمام اإلجراءات الالزمة من خالل إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني، وعلى جهة العمل تمكينـه مـن ذلـك    
ويصرف له راتبه اعتباراً من تاريخ االلتحاق بموجب خطاب من إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني ويوقـف  

  .في هذه الحالة إلى أن يتم إيفاد الطالب من جديد  تحويل التفويض المالي

)14(
  

الموفد أن يكمل دراسته خالل المدة المقررة للدرجة العلمية الموفد للحصول عليها وأن يواظب علـى  
د الدراسـة  حضور الدراسة والتدريب العلمي المكمل لدراسته األكاديمية، ويتولى المكتب الشعبي أو الجامعة في بل

  .أو إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني إعداد تقارير نصف سنوية عن األوضاع الدراسية للطلبة الموفدين  
  

)15(
من هذه الالئحة جاز وفي الضـرورة  ) 13(لم ينه الموفد دراسته في المدة المحددة طبقاً ألحكام المادةא

التي يطلبها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وبما ال يجـاوز سـتة    القصوى أن تمدد بعثته للمدة
اشهر للموافدين للحصول على اإلجازة العالية وثمانية أشهر للحصول على اإلجازة الدقيقة أو التخصصـية ومـدة   

  .سنة للموفد للحصول على األجازتين العالية والدقية معاً  

)16(
أن تسعى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي للحصول على أكبر عدد من المـنح والتسـهيالت   
التي تقدم من الدول والمؤسسات األجنبية أو المنظمات الدولية لالستفادة منها في البعثات الدراسية ويكـون إيفـاد   



 

أو بناء على شروط وضوابط أخرى يـتم االتفـاق    المرشحين للدراسة على منح دراسية وفقاً ألحكام هذه الالئحة
بشأنها بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي والجهة المانحة وفي كل األحوال يعامل الطـالب الحاصـلون   

  .   على منح دراسية وفق شرود المنحة دون تحميل إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني أية أعباء مالية إضافية
  

)17(
الموفد عقداً مع الجهة التي رشحته للدراسة بالخارج أو الداخل يلتزم فيه باالستمرار في العمل معها 
وذلك لمدة تعادل ضعف المدة التي أوفد لها على أال تقل المدة عن ثالث سنوات ويجوز تكليفه بالعمل في أية جهة 

موفد إلى الخارج أن يوقع عند وصوله ألول مرة إلى بلد الدراسـة مـع   أخرى بقرار من الجهة المختصة وعلى ال
المكتب الشعبي عقداً يلتزم بمقتضاه بالرجوع إلى الجماهيرية العظمى بعد حصوله على المؤهل أو انتهاء المنحـة  

  .الدراسية  

)18(
  ـ:لداخل أو الخارج في الحاالت التاليةالموفد برد كافة النفقات التي تصرف عليه أثناء إيفاده باמ

شريطة أن يكون مـدعما بالتقـارير    هاخفق في الدراسة ما لم يكن هذا اإلخفاق لعذر خارج عن إرادتא )1
الدالة على ذلك من الجهة المشرفة على الدراسة ومعتمداً من قبل الجامعة أو المكتب الشعبي ببلد الدراسة 

  .والجامعة التي يدرس بها 

 . أخل بأي حكم من أحكام هذه الالئحة والقرارات المنفذة لهاא )2
  

إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني إخطار جهة العمل التي يتبعها الموفد لتحصيل هذه النفقات  
  .بالطرق الودية أو القانونية المقررة ويعاد الموفد إلى عمله 

  

)19(
  

تستدعي أيا من مبعوثيها الدارسين بالداخل أو الخارج والموفدين على نفقة المجتمـع   ألية جهة أن
  .إال عن طريق إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني بأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي  

  

)20(
في غضون شهر من انتهاء دراسته لقفـل   الموفد أن يتقدم إلى إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني

ملفه فإذا كان من العاملين في الجهة العامة أحيل إلى الجهة التابع لها لتحديد الوظيفة التي يلتحق بها، وإن كان من 
غير هؤالء فيحال إلى الجهة المختصة لتنسيبه على وظيفة تتناسب ومجال الدراسة التي أوفد من أجلها وال يجـوز  

  .ن تمكن الموفد من العمل إال بعد إحضار ما يفيد أقفال ملفه من إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفنيألية جهة أ
  

)21(  
فـإذا   ألي موفد أن يتوقف عن متابعة دراسته قبل حصوله على الدرجة العلمية الموفد من أجلهـا 

رغب في عدم االستمرار في الدراسة تعين عليه أن يتقدم بطلب إلى الجامعة أو المكتب الشعبي في بلد الدراسـة  
ويسقط حقه في اإليفاد على نفقـة المجتمع مستقبالً، مع إلزامه برد النفقات التي صرفت عليه خالل مدة اإليفـاد،  

  )   .19(وذلك على النحو الوارد بالمادة 



 

  

)22(
  ـ:الموافقة على نقل بعثة الطالب من ساحة إلى ساحة أخرى في الحاالت التالية 

  .تعذر التحاق الطالب بالدراسة األكاديمية بعد مرور عام واحد من وصوله إلى بلد الدراسة א )1

سة شريطة أال ثبت أن هناك سبب أدى إلى عدم إمكانية استمرار الطالب في دراسته في بلد الدرا א )2
 .يكون راجعاً إلخفاقه في الدراسة 

 المدة التي قضاها الطالب في البلد المنتقل منه ضمن اإليفاد ، مهما كانت األسباب   )3
  

א א
א  א

)23(  
اريخ وصوله إلـى بلـد الدراسـة    الموفد للدراسة بالخارج وفقاً ألحكام هذه الالئحة اعتباراً من ت

المرفق بهذه الالئحة على أن يعامل مـن حيـث   ) 1(وطيلة مدة اإليفاد مكافأة مالية شهرية تحدد وفقاً للجدول رقم 
  .التحويل معاملة المكاتب الشعبية بالخارج من ناحية تصنيف الدول إلى مناطق وسعر الصرف 

ن عند الوصول إلى بلد الدراسة لمواجهة نفقـات تجهيـز   ما يعادل مكافأة شهري -مقدماً –الموفد 
السكن ، على أن تعتبر سلفه شخصية تخصم من مكافآته على أقساط شهرية ، ولمدة ال تجـاوز المـدة المقـررة    

  .للدراسة، كما تصرف له بعد التخرج مكافأة شهر وذلك إذا أنهى دراسته خالل المدة المحددة في هذه الالئحة 
  

)24(
في الجدول رقم  ةقيمة المكافأة الشهرية التي تصرف للموفد وفقاً لتقسيم الدول إلى الفئات الوارد )

  .المرفق ) 3(
المرفق، وتمنح هذه العالوة ) 2(الموفد للدراسة بالخارج عالوة بدل كتب وذلك وفقاً للجدول رقم  )

زة الدقيقة وأربع مرات للموفد لتحضـير الـدرجتين   مرتين للموفد لإلجازة العالية وثالث مرات لإلجا
 .العالية والدقيقة معاً 

من % 25كان الموفد إلى الخارج موظفاً يصرف له في الداخل طيلة مدة دراسته ما يعادل نسبة  א )
 . مرتبه األساسى

) 3000(أو الخارج بقيمة الموفد بالداخل بدل كتب وأدوات علمية وتجميع المعلومات من الداخل  )
 .ثالثة آالف دينار طلية مدة الدراسة للحصول على الدرجة العلمية 

 .كان الموفد إلى الداخل موظفاً صرف له كامل مرتبه طيلة مدة دراسته א )
  

)25(
عـة العلميـة   أن تكون الدراسة الحقلية داخل الجماهيرية العظمى إال في الحـاالت ذات الطبي  

  ـ:الخاصة وبمراعاة ما يلي 



 

صرف المكافأة الشهرية للموفد إلى الخارج متى ما استدعت مقتضيات دراسته القيام بدراسة حقلية  )
عن شهرين لإلجازة العالية وثالثة أشهر لإلجازة الدقيقـة   -بالجماهيرية العظمى بشرط أال تزيد هذه المدة

 .قة بالتنمية في الجماهيرية العظمى  شريطة أن يكون موضوعها له عال
موضوع الدراسة الحقلية ، بناء على توصية األستاذ المشرف ويعـرض علـى المكتـب الشـعبي     מ )

 .المختص وعلى إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني للموافقة عليه 
لمقـررة للحصـول علـى    المدة التي يستغرقها الموفد في الدراسة الحقلية من ضمن مدة الدراسة ا )

 .الدرجة العلمية الموفد إليها 
جميع األحوال يلتزم الموفد بتقديم تقرير عن دراسته الحقلية التي قام بها إلى إدارة البعثات الدراسـية   )

 .والتعاون الفني عن طريق الجامعة أو المكتب الشعبي في بلد الدراسة 
  

)26(  
د إلى مكان الدراسة إال بعد الحصول على قبول معترف به للتخصص الموفد إليـه  أن يسافر الموف

  .لدى إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني باإلضافة إلى الحصول على تأشيرة دخول إلى بلد الدراسة  
يوماً علـى   الموفد االلتحاق ببلد الدراسة الموفد إليها قبل الموعد المحدد لبدء الدراسة بخمسة عشرة 

  .األقل 

)27(
للجامعات بالداخل أو المكتب الشعبي أن يستقطع مبلغاً مالياً شهرياً ال يجاوز ربع المكافأة الشـهرية  

  .المقررة للموفد لسداد أي دين مثبت عليه بالوثائق الرسمية وتأخر عن سداده  

א א
א א מ א

 
)28(  

الرسوم الدراسية ورسوم االمتحانات المقررة على الموفدين بالداخل أو الخارج بموجب أحكام هـذه  
الالئحة وفقاً لنظام الجامعة، من ميزانية الدراسات العليا وفي حالة انسحاب الموفد من دراسة بعـض المـواد أو   

لجامعة أو المكتب الشعبي وتقبلـه إدارة البعثـات الدراسـية    عن أداء االمتحان فيها دون مبرر تقتنع به ا هامتناع
والتعاون الفني ، يتم استقطاع المبالغ المستحقة نظير المواد التي انسحب من دراستها أو امتنع عن أداء االمتحـان  

  .فيها من مكافآته 
  

)29(  
دراسة في البلد الذي يوفد إلى الدراسـة  رسوم الدراسة للمرافق وأبناء الموفد إلى الخارج لغرض ال

به من ميزانية الدراسات العليا، وينتهي دفع الرسوم الدراسية للمرافق واألبناء بنهاية دراسة الموفد ، وفـي حالـة   
  .عدم وجود مدرسة ليبية يحدد المكتب الشعبي المدارس التي يلتحق بها الطالب في بلد دراسة الموفد  

فد طبقاً ألحكام هذه الالئحة تعليم أبنائه تعليماً منزلياً وذلك طبقاً للقواعد المنصوص أن يتولى المو 
عليها في التشريعات المنظمة لذلك وفي هذه الحالة تلزم إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفنـي بالتنسـيق مـع    



 

تي يتطلبهـا التعلـيم فـي المرحلـة     المركز الوطني لتخطيط التعليـم بشـأن توفير الكتب والوسائـل التعليمية ال
  . المذكورة ، وذلك بالمجان

  
)30(

  .من قيمة المنحة لمواجهة التكاليف اإلضافية بسبب إعاقته %) 12(الموفد المعاق عالوة نسبتها 
  

)31(

جة السياحة لحضور المؤتمرات من ميزانية الدراسات العليا رسوم اشتراك وتذاكر السفر على الدر
العلمية والحلقات الدراسية ذات العالقة بالتخصص والتي يحتاجها الطالب في دراسته سواء كان موفداً بالـداخل أو  

  .الخارج متى كان ذلك ضرورياً بعد الحصول على موافقة من قبل إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني 
العليا تكلفة شراء األجهزة والمعدات واالدوات العلمية الضرورية التي تصرف من ميزانية الدراسات 

ألفي دينار ليبي ولمرة واحدة طيلة مـدة  ) 2000(ال يمكن للطالب استكمال دراسته بالخارج بدونها وبما ال يجاوز 
  .الدراسة الموفد لها 

)32(
ة البحث العلمي للموفد مرة واحدة وكذلك مصاريف من ميزانية الدراسات العليا تكاليف طبع مسود

الطباعة النهائية وتجليدها بما في ذلك نفقات تصوير ملحقات البحث المرفقة، على أن يعد البحث من عشرة نسـخ  
  ـ:كحد أقصى موزعة كاآلتي 

 .نسخ للمكتبة الوطنية   -

 نسخ للجامعة التي رشحت الباحث أو جهة عمله  -
  

 .البعثات الدراسية والتعاون الفني إلدارة  -

 ) .بالنسبة للموفد للدراسة بالخارج( للمكتب الشعبي  -

 .للطالب الدارس  -

من ذلك بعض الجامعات التي تشترط نسخ أكثر من ذلك بشـرط أال تتعـدى     -
  .ألف وخمسمائة دينار ليبي ) 1500(القيمة 

  

א א
א אא א  א

)33(  
من ميزانية الدراسات العليا تذاكر سفر بأقصر الطرق وبالدرجة السياحية للموفد وزوجته وأوالده 

  .ـ :المرافقين له إلى مكان دراسته في األحوال التالية



 

والمتـزوج غيـر   سفره ألول مرة مع وزن إضافي ال يجاوز عشرين كيلـو جرامـاً لألعـزب     )1
  .المصحوب بزوجته وأربعين كيلو جراماً للموفد وثالثين كيلو جراماً لكل فرد من أفراد عائلته 

توفي أحد الزوجين أو أحد والديهما أو أحد أبنائهما ، على أن يكون السفر والعودة لمقر الدراسـة  א )2
ن تاريخ الوفـاة للموفـد إلـى    خالل شهر واحد من تاريخ الوفاة للموفد إلى الخارج وخالل أسبوع م

 . الدراسة بالداخل
 . اقتضت دراسة الموفد القيام بدراسة حقلية بالجماهيرية العظمىא )3

مضي سنتين دراسيتين كاملتين للموفد إلى الدراسة بالخارج على أن تتم الزيارة خـالل العطلـة     )4
 .الدراسية

 .رجة الموفد من أجلها نهاية فترة دراسته بحصوله أو عدم حصوله على الد )5
 .نهاية كل عام دراسي للموفد إلى الدراسة بالداخل  )6
استدعته الجهة المرشحة من خالل إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفنـي فـي الحـاالت التـي     א )7

 .تستوجب حضوره شخصياً لعمل رسمي وبشرط أال يؤثر هذا االستدعاء على برنامجه الدراسي 
ر بالطائرة بأقصر الطرق والدرجة السياحة للموفد بالـداخل أو بالخـارج بمفـرده إذا    تذاكر سف )8

 .اقتضت دراسته حضور مؤتمرات علمية 
الموفد للدراسة بالداخل تذكرة سفر بالطائرة متى استدعت مقتضيات دراسته القيام بدراسة حقلية   )9

 . بالجماهيرية العظمى خارج الجامعة التي يدرس بها 
  
  

)34(  
نظام التأمين الطبي في البلد الذي يوفد إليه الطالب وتغطى مصاريف التأمين من ميزانية الدراسات 
العلياً وفي الدول التي ال تطبق هذا النظام يتولى المكتب الشعبي تسديد نفقات العالج من ميزانية الدراسات العليـا  

ج للطلبة بعد موافقة إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني واالتفاق معهـا  للجهات الرسمية التي تقدم خدمات العال
  .على آلية العالج ، وفي جميع األحوال ال يجوز تسليم رسوم العالج للموفد مباشرة مهما كانت األسباب  

  

א א
א

 
)35(  

  .ـ :هرية للموفد في الحاالت اآلتية صرف المكافأة الش

غير المعهد أو الكلية أو الجامعة أو التخصص دون موافقة جهة الترشـيح واعتمـاد إدارة البعثـات    א )1
  .الدراسية والتعاون الفني 

امتنع عن تزويد الجامعة أو المكتب الشعبي في بلد الدراسة بالتقارير الدراسية المطلوبة أو المقـررة   א )2
 .امتحان خالل مدة ال تتجاوز شهراً من تاريخ إعالنه بنتيجة االمتحان  عقب كل



 

امتنع عن التسجيل واالستمرار في الدراسة في الحد األدنى للمواد الدراسـية المقـررة وفقـا للـوائح     א )3
 .الدراسية المعمول بها في جهة الدراسة 

الجامعة أو المكتب الشعبي المخـتص  تغيب عن الدراسة لمدة خمسة عشرة يوما بدون إذن مسبق من  א )4
ويثبت الغياب بموجب تقرير مسجل الدراسات العليا بالجامعة أو المكتب الشعبي مدعماً بما يؤيد ذلك مـن  

 .المؤسسة العلمية التي يدرس بها الطالب 
 غادر الدولة التي يدرس بها أو الجامعة دون إذن من المشرف الطالبي المختص أو الجهة المرشـحة  א )5

  .وإشعار إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني بالخصوص 
جميع األحوال السابقة ال تصرف للموفد مكافآته الشهرية عن الفترة التي أخـل فيهـا بااللتزامـات     

  . المقرره ويعاد صرفها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه بالتقيد بهذه االلتزامات

א א
 א

)36(  
من هذه الالئحة تنتهي مدة اإليفاد ويكلف الموفد بالعودة إلى أرض الـوطن  ) 16(مراعاة أحكام المادة

  .ـ :عن طريق إدارة البعثات الدراسية والتعاون الفني في الحاالت التالية 
  .البعثات الدراسية والتعاون الفني إذا غير مجال دراسته أو تخصصه بدون موافقة إدارة  )1
إذا تقررت عودته وامتنع عن العودة في الموعد المحدد دون مبرر تقبلـه إدارة البعثـات الدراسـية     )2

 .والتعاون الفني
 .إذا فصل من الكلية أو المعهد ألسباب علمية أو تأديبية  )3
 .من اجلها  إذا استنفد المدة األصلية واإلضافية المقررة للدرجة العلمية الموفد )4
إذا أصبحت حالته الصحية ال تسمح له بمواصلة الدراسة وفقاً لخطاب مدعماً بالتقارير الطبية صـادر   )5

 .عن المكتب الشعبي المختص أو الجامعة 
 .إذا ارتكب ما يسئ إلى سمعة وطنه بأية صورة من الصور  )6

א א
 מ

)37(  
  

اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي اتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق مستهدفات اإليفاد للدراسة العليـا  
  .من هذه الالئحة وبما ال يتعارض وأحكام هذه الالئحة ) 2(بالداخل والخارج المنصوص عليها في المادة 

  

)38(



 

مسيحي، بإصدار  الئحـة الدراسـات    1991لسنة ) 963(الشعبية العامة رقم  أحكام قرار اللجنة
  .العليا بجامعات الجماهيرية العظمى على الموفدين للدراسة بالداخل فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة 

  

)39(
اليفاد للدراسة بالـداخل أو  ر، بإصدار الئحة ا.و 1372لسنة ) 97(قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

  .الخارج المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذه الالئحة 
  

)40(
א א ، א א א ، א א .א

  اللجنة الشعبية العامة      
  
  
  
  
  
  

מ25:
)2005(.05/03/1373:א

א א )./(א
 
 



 



 

  املرفق بالئحة اإليفاد للدراسة بالداخل واخلارج) 1(اجلدول رقم                  
  بشأن حتديد قيمة املكافأة الشهرية التي تصرف للمبعوث للدراسة باخلارج     

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  .يتم حتويل القيمة املعادلة بالدينار اللييب حسب سعر الصرف عند إحالة التفويض املايل  ـ:مالحظة
  
 
 
 

אא
  א

א  א
  

א
  

  يورو  إسترليين  دوالر  يورو  إسترليين  دوالر  يورو  إسترليين  دوالر  يورو  إسترليين  دوالر 
 1640  1169  1640 1560 1112 1560 1400  998 1400 1200 855 1200 االوىل

 1760  1255  1760 1680 1198 1680 1520  1084 1520 1320 940 1320 انيةالث

 1880  1340  1880 1800 1283 1800 1640  1169 1640 1440 1026 1440 الثالثة

 2000  1426  2000 1920 1369 1920 1760  1255 1760 1560 1111 1560 الرابعة

 2120  1512  2120 2040 1455 2040 1880  1341 1880 1680 1196 1680 اخلامسة



 

  املرفق بالئحة اإليفاد للدراسة بالداخل واخلارج) 3(جدول رقم 
  بشأن توزيع املناطق

  

  البيــــــــــــــــــــــــــان  املنطقة
 -مالطا -البانيا -بلغاريا   -رومانيا -التشيك-الباكستان-اجلزائر-سوريا-املغرب-مصر - تونس  األوىل

  .العراق -الربتغال -قربص

 -ار -يوغسالفيا  -نيبال -اندونسيا - ماليزيا-الصني-كوريا الشمالية-كمبوديا-عمان -لبنان  الثانية
 -اوكرانيا -استراليا - اسبانيا -اليونان - اكولومبي - بنما - املكسيك -روسيا االحتادية -بولندا

 -قزقيزيا -مولدافيا -اذربيجان - جورجيا -اوزباكستان - روسيا البيضاء -بيلوروسيا - كازخستان
  .مقدونيا  -البوسنة واهلرسك -سلوفينيا - لتوانيا - التفيا -استونيا -تركمستان - ارمينيا -طاجاكستان

 -ايطاليا-هولندا -فرتويال-سورينام -قطر-مارات العربية املتحدةاال-الكويت-اليمن -السعودية  الثالثة
  .االردن  - فنلندا - النمسا -املانيا -بريطانيا - فرنسا - بلجيكا - السويد

 -النيجر -تشاد -بورندي -بتسوانا -السودان-كندا-جرين الند-الربازيل-فانواتو-إفغانستان  الرابعة
 -موريتانيا - سيشل -نيكارجوا - كينيا - التوجو -قيا الوسطىافري -مورشيوس - سرياليون - رواندا

 -اثيوبيا - كوبا - غويانا - بنغالديش -غامبيا -ماىل -بركينا فاسو -السينغال -مدغشقر -الكمرون
 -زمبابوي - موزمبيق -جرينادا -الكونغو الشعبية - اوغندا - وكوباجو -توينيداد -بنني - ترتانيا
ساوتومى  - غينيا بيساو -غينيا االستوائية -غينيا كوناكرى -ل الذيبحم -جزر القمر - اجلابون -جيبويت

 -مالوى - ناميبيا -ليربيا ساحل العاج - غانا -االرجنتني -نيجرييا - ايران - الصومال - زائري -وبرنسيب
كوريا الدميقراطية  - اهلند -فيتنام - كرواتيا -البحرين -تركيا - جنوب افريقيا -الكنغو برازفيل - اجنوال

  .لدمنارك ا –
  . صربيا-سوسريا--اليابان-الواليات املتحدة االمريكية  اخلامسة

 
 
 
 


