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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي 2012لسنة ) 87( رقم

  باعتماد اهليكل التنظيمي واختصاصات
  وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها اإلداري

 

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري -
 والئحـة امليزانيـة واحلـسابات واملخـازن     ،وعلى قانون النظام املايل للدولـة    -

 .هاـوتعديالت
 ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات        2010لسنة  ) 12(وعلى القانون رقم     -

 .العمل والئحته التنفيذية
 مـيالدي، بـشأن،     2011لسنة  ) 174(وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 .حتديد هيكل احلكومة
مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184(وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 .احلكومة االنتقاليةاعتماد 
 مـيالدي، بتـسمية وكـالء       2011لسنة  ) 11(وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

  .ووكالء مساعدين للوزارات
 ميالدي، بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  ) 1(وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

  .وكالء الوزارات ومساعديهم
تعديل حكم بقراريه    ميالدي، ب  2012لسنة  ) 80(وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

 ميالدي، بتسمية وكالء ووكالء مساعدين للوزارات، 2011لسنة ) 11(رقم 
ة وتعديل بعض األحكام يف قراره رقم       اف ميالدي، بإض  2012لسنة  ) 3(ورقم  

 . ميالدي2011لسنة ) 11(
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 ميالدي، حبل مصلحيت العمـل  2012لسنة ) 86(وعلى قرار جملس الوزراء رقم    -
 .والوظيفة العامة

املـؤرخ يف   ) 173/ ت .ع(وبناء على ما عرضه وزير العمل والتأهيل بكتابه رقم           -
 . ميالدي30/01/2012

 . ميالدي2012وعلى ما قرره جملس الوزراء يف اجتماعه العادي اخلامس لسنة  -

 

1 

يعتمد اهليكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل ويتم تنظيم جهازها          
  .اري وفقاً ألحكام هذا القراراإلد

2 

تتوىل وزارة العمل والتأهيل اقتراح السياسات ووضع االستراتيجيات واخلطـط          
اذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ السياسة العامة يف جمال العمل واخلدمة          ـ واخت ،والربامج

  :ها على وجه اخلصوص ما يليـاملدنية وبناء القدرات ول
 القوانني واللوائح والسياسات واخلطط التنمويـة املتعلقـة         اقتراح مشروعات  -1

  .بنشاط الوزارة ومتابعة وتقييم تنفيذها بعد اعتمادها
 واقتراح ما يلزم مبـا      ،مراجعة التشريعات املنظمة لنشاط الوزارة أو املؤثرة فيه        -2

 .حيقق املستهدفات العامة للدولة
اخلاصة بعمل الوزارة واجلهـات     رارات واملنشورات والتعليمات    ـدار الق ـإص3- 

 .هاـالتابعة ل
تنفيذ املعاهدات واالتفاقيات الثنائية والدولية اليت تكـون ليبيـا طرفـاً فيهـا              4-

واملشاركة يف املؤمترات واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات العالقـة بنـشاط      
 .الوزارة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
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 .هاـيلزم بشأن  ومتابعتها واقتراح ما هلاةاإلشراف على اجلهات التابع -5
عرض برنامج عمل الوزارة لتنفيذ االختصاصات املسندة إليها وتقدمي تقـارير            -6

 .دورية على مستوى األداء
إعداد مشروع اهليكل التنظيمي والتنظيم الداخلي وتسمية مسؤويل الوظـائف           -7

 .ت النافذةالقيادية بالوزارة وفق املعايري املعتمدة والتشريعا
حتديد االحتياجات التدريبية ووضع مشروعات خطط تنفيذها وفقاً للمعايري اليت    -8

 .تضعها الوزارة
إعداد مشروع امليزانية العامة اخلاصة بالوزارة وفق األسس املتبعة يف هذا الشأن             -9

 .وإقفال احلساب اخلتامي ملصروفات الوزارة يف املواعيد احملددة لذلك
بدراسات وضعية األسرة والعمالة واألجور ووضع واقتراح اإلجراءات         القيام   -10

  .هاـالالزمة بشأن
تنظيم ومتابعة تشغيل واستخدام القوى العاملة الوطنية وغـري الوطنيـة وفقـاً              -11

  .للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية وإحالل العناصر الوطنية حمل غري الوطنية
 واسـتخراج املؤشـرات     ، عن القوى العاملـة     إجراء الدراسات والبحوث   -12

ها لالستفادة منها يف توظيف واستخدام وتنمية القوى        ـواالجتاهات املتعلقة ب  
  .العاملة الوطنية

ة الوطنية واألجنبية يف    ـل من األيدي العامل   ـات سوق العم  ـ دراسة احتياج  -13
  .كل ااالت

 واقتراح الرسوم   ،العملوضع النماذج واالستمارات وعقود العمل وبطاقات       -14
  .الالزمة وجبايتها

  . إصدار البطاقات املهنية واعتماد عقود العمل-15
  . إعداد وتطوير أدلة اإلجراءات ودليل التفتيش العمايل وغريها-16
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 فض املنازعات العمالية عن طريق التوفيق والتحكيم واملفاوضات اجلماعيـة           -17
  .افذة واالتفاقيات الدولية يف هذا الشأنطبقاً ألحكام القوانني والتشريعات الن

 إدارة قاعدة بيانات عن القوى العاملة الوطنية وغري الوطنيـة واسـتخراج              -18
املؤشرات منها كرصد البطالة من حيث أعدادها وأنواعها وتقدمي املقترحات          

  .يف شأن معاجلتها
، وذلك  وعاً اقتراح أساليب التوازن بني العرض والطلب لسوق العمل كماً ون          -19

  .على ضوء االحتياجات من األيدي العاملة
 واقتـراح   ، دراسة االتفاقيات العمالية الدولية ومتعددة األطراف والثنائيـة        -20

ها وكذلك إعـداد الـردود      ـاالنضمام إليها أو عقدها أو تقدمي الرأي بشأن       
ليمية والتقارير عنها والتعاون مع املؤسسات واهليئات واملنظمات العربية واإلق        

 واملـشاركة يف أعماهلـا      ،والدولية ذات العالقة مبجاالت العمل واالستخدام     
  .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 تنفيذ التشريعات املنظمة للخدمة املدنية، والعمل على اقتراح تطويرها واختاذ           -21
  .هاـما يلزم بشأن

كومي على تـبين     القيام بوضع برامج بناء القدرات لدعم قدرات القطاع احل         -22
احلكومة اإللكترونية وتطوير قواعد وأنظمة املعلومات بالتنسيق مع اجلهـات          

  .ذات العالقة
وضع اإلجراءات الكفيلة بزيادة معدالت األداء واستحداث نظام للحـوافز           -23

  .يربط اإلنتاجية بالعائد وحيقق عالقة متوازنة بني اهود واملردود
لسنوية للمالك الوظيفي باحلكومة والوحدات اإلدارية       إعداد مقترح املوازنة ا    -24

  .ها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقةـالتابعة ل
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 إعداد وعرض اخلطة الشاملة لتطوير األداء املؤسسي ومتابعة وتقييم تنفيذها           -25
  .بعد اعتمادها بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

الزمة لتحقيـق التطـوير اإلداري       العمل على اختاذ اإلجراءات والترتيبات ال      -26
  .للموظفني باحلكومة ووضع الضوابط الالزمة لتحسني األداء املؤسسي

 العمل على وضع املعايري الالزمة لتبسيط اإلجراءات اإلدارية بالتنسيق مـع            -27
  .اجلهات ذات العالقة

ايـة يف    اقتراح املعايري الالزمة لتسمية مسؤويل الوظائف القيادية مبا حيقق الكف          -28
االختيار وأن يكون الشخص املناسب يف املكان املناسب وإحالتـها لـس            

  .الوزراء لالعتماد
 تقييم واقتراح تسمية رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة للجهات التابعة للوزارة           -29

  .وإحالتها لس الوزراء
 إعداد وعرض اخلطة التدريبية علـى جملـس الـوزراء لكافـة الـوزارات              -30

ظيمات والوحدات اإلدارية العامة بالتنسيق مع تلك اجلهات، ومتابعـة          والتن
  .وتقييم تنفيذ اخلطة التدريبية العامة بعد اعتمادها

 وضع مقترح دليل االختصاصات واإلجراءات للوحدات احمللية بالتنسيق مع          -31
  .الوزارات املختصة

حلكوميـة وفقـاً     اعتماد مقترحات اهلياكل التنظيمية واملالكات للوحدات ا       -32
ها ـ وذلك مـن حيـث عـدد الوظـائف ومـسميات           ،للتشريعات النافذة 

  .ها الوظيفية وحتديد الدرجات الفعلية لشاغليها، ومتابعة تنفيذهاـوجمموعات
 تطبيق أنظمة تقييم أداء العاملني والعمل على تطويرهـا وحتـديثها لتحقيـق      -33

  .األهداف املرجوة منها
ني والترقية واإلشراف عليها واعتماد نتائجها وذلـك         تنظيم امتحانات التعي   -34

  .بالنسبة للموظفني باجلهاز اإلداري احلكومي
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  . وضع شروط وضوابط شغل الوظائف، وإجراء البحوث اإلدارية التطبيقية-35
  . وضع الضوابط واملعايري والشروط الالزمة ملزاولة نشاط التدريب-36
 مـع املنظمـات واهليئـات والـشركات       دراسة وعقد االتفاقيات التدريبية    -37

  .املتخصصة احمللية والدولية للتدريب بالداخل أو باخلارج حبسب األحوال
 العمل على بناء القدرات املؤسسية وتطوير طرق وأساليب العمـل وحمتـواه        -38

  .وأدواته وأمكنته وأزمنته طبقاً للمواصفات الدولية ونظم اجلودة
ف وترتيب الوظائف ودليل التـصنيف املهـين         العمل على تطوير نظام وص     - 39

  .الوطين، ومعدالت األداء
  . ممارسة االختصاصات املسندة للوزارة املقررة بالتشريعات النافذة-40

3 

يكون لديوان الوزارة وكيل وزارة أو أكثر ميارس املهام املقررة لوكالء الوزارات            
  .شراف الوزيراملقررة مبوجب التشريعات النافذة ويعمل حتت إ

4 

  :يتكون اهليكل التنظيمي لوزارة العمل والتأهيل من التقسيمات التنظيمية التالية
 

  .وكيل شؤون اخلدمة املدنية -1
 .وكيل شؤون العمل -2
 .وكيل شؤون بناء القدرات -3
 .مكتب العالقات العامة واإلعالم -4
 .مكتب الشؤون القانونية -5
 .مكتب أمانة سر شؤون الديوان -6



  559     رقم الصفحة                                                                                10 دعــدال

 .مكتب الوزير -7
 .مكتب املستشارين -8
 .مكتب املراجعة الداخلية -9

 

  .إدارة السياسات واالستراتيجيات -1
 .ةـإدارة املشاريع واملتابع -2
 .إلدارية واملاليةإدارة الشؤون ا -3
 .ةـإدارة املوارد البشري -4
 .إدارة املعلوماتية والدعم الفين -5
 .اتـإدارة التنظيم واملالك -6
 .إدارة شؤون املوظفني بالوحدات اإلدارية -7
 .يـإدارة التفتيش الوظيف -8
 .إدارة اإلحالة حتت تصرف اخلدمة -9

  . مكتب التعاون الفين والدويل-10
  .لـكي مكتب الو-11

 

  .لـإدارة التشغي -1
 .إدارة التفتيش العمايل والسالمة املهنية -2
 .دامـإدارة االستخ -3
 .إدارة متابعة مكاتب العمل والتأهيل -4
 .لـمكتب الوكي -5
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  . املوارد البشريةإدارة تنمية -1
 .اء قدرات املؤسساتـإدارة بن -2
 .ودة التدريبـإدارة ج -3
 .لـمكتب الوكي -4

5 

 

  .مركز ضمان اجلودة واملعايرة املهنية -1
 .املعهد الوطين لإلدارة -2
 .مركز املعلومات والتوثيق بالوزارة -3
 ).املركز اللييب الكوري رأس حسن(توسط للمهن امليكانيكية والكهربائية املعهد امل -4

6 

 

اقتراح السياسات العامة ووضع االستراتيجيات لتحقيق رؤية الوزارة ورسالتها          -1
  .هاـوقيمها وأهدافها وتنفيذ مهامها واختصاصات

 .والبحوث اليت تساهم يف تطوير جماالت العمل والتأهيلإجراء الدراسات  -2
االعتماد على األساليب العلمية والبحثية واالستعانة باإلحصاءات واالستبيانات         -3

وسرب اآلراء لوضع االقتراحات والسياسات الالزمة لتنفيـذ االختـصاصات          
 .واملهام

 .هاـيب أولوياتام الوزارة وترتهاف القضايا واملشاريع املتعلقة مباكتش -4
اتباع تنفيذ مؤشرات اجلودة وتقييم األداء على مستوى الوزارة واجلهات التابعة          5- 

 .وتكليف املختصني ملتابعة تطبيقها
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التنسيق والتعاون واملشاركة مـع إدارات الـسياسات واالسـتراتيجيات أو             6-
ـ             ة اإلدارات اليت تباشر ذات املهام يف الوزارات األخـرى واجلهـات املعني

بالسياسات واالستراتيجيات لصياغة السياسات ووضـع االسـتراتيجيات        
 .للحكومة واعتمادها من جملس الوزراء

التنسيق مع املراكز البحثية الوطنية والدولية واملعلوماتية للوزارات املختلفـة يف           7- 
 .جماالت الدراسات والبحوث

 .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -8
7 

 

املسامهة يف إعداد خطط املشاريع الوطنية لوزارة العمل والتأهيل وآليات املتابعة            -1
  .هاـوالتقييم املرتبطة ب

ل الوزارة وترتيـب    ـع املتعلقة بعم  ـاف القضايا واملشاري  ـاملشاركة يف اكتش   -2
 .هاـأولويات

 . لوزارة العمل والتأهيل ومتابعتهااإلشراف على املشاريع الوطنية -3
التنسيق والتعاون مع اجلهات املختصة بإدارة املشاريع مبجلس الوزراء فيما يتعلق 4- 

باملشاريع الوطنية املتعلقة بالعمل والتأهيل ذات الطبيعة املؤثرة على أكثر من           
 .وزارة أو قطاع أو أكثر من منطقة

املشاريع من أجل تبين وتطـوير واعتمـاد        التعاون مع اجلهات املختصة بإدارة       -5
منهجيات علمية حديثة إلدارة املشاريع واملشاركة يف إعداد املوارد البـشرية           

 .الالزمة لذلك
اتباع السياسات والنظم املتعلقة بإدارة مشروعات العمل والتأهيـل الوطنيـة            -6

 .وتقييم أدائها
ـ        7-  ل واملـسامهة يف وضـع      حتليل مؤشرات قياس األداء لوزارة العمـل والتأهي

 .االستراتيجيات والربامج الالزمة لتطويرها
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 .املشاركة يف وضع اخلطط الوطنية لتنفيذ برامج التطوير ومراقبة تنفيذها -8
املشاركة يف إعداد الدراسات والبحوث املتعلقة بتنمية جماالت العمل و التأهيل           9- 

 .العاملة عليه الوزارة وتنفيذ البنية التحتية
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -10

8 

 

  .حتديد احتياجات الشؤون اإلدارية من مستلزمات العمل -1
توفري اخلدمات اإلدارية املساعدة لكافة إدارات الوزارة ومكاتبها وتأمني الصيانة          2- 

 .الدورية واإلشراف عليها
 .اقبة مؤشرات املخاطر اإلدارية واملالية اليت تواجه الوزارة واقتراح معاجلتهامر -3

القيام بكافة أنواع اخلدمات املتعلقة بالسفر يف املهمات الرمسية وبرامج التدريب           4- 
 .واحلصول على التأشريات وتذاكر السفر وغريها

 .تقدمي كافة اخلدمات الالزمة للزوار والضيوف -5
لى خدمات صيانة مرافق الوزارة ومتابعة متطلبات التجهيز واألثاث         اإلشراف ع  -6

 .وتأمني هذه املتطلبات
ام خبدمات وسائل النقل والصيانة ومتابعة جتديد الوثائق واملستندات املتعلقة          ـالقي -7

 .هاـب
 .إعداد اخلطط والربامج الالزمة لتنفيذ السياسة العامة يف جمال الشؤون املالية -8

ات املالية واحملاسبية واحلصول على     ـة تطبيق إجراءات العملي   ـم ومتابع ـتنظي9- 
اري مبـا حيقـق أهـداف       ـم األداء املـايل واالستـش     ـرات لتقيي ـمؤش

 .واستراتيجيات الوزارة
  .القيام باألنشطة املتعلقة بشؤون احلسابات واإلشراف عليها ومتابعتها -10
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ها من ـ واللوائح والنظم املالية املعمول بمتابعة إجراءات التنفيذ طبقاً للقوانني  -11
  .مسك السجالت وإعداد املستندات

  .إعداد الدورة املستندية املالية بالوزارة واإلشراف عليها -12
إعداد مشروع امليزانية للوزارة بالتنسيق مع اإلدارات املختـصة واجلهـات            -13

  .التابعة للوزارة
صرف من امليزانيـة املعتمـدة وفقـاً        حفظ أموال الوزارة وإجراء عمليات ال     -14

  .ألحكام التشريعات النافذة
  .تقييم البيانات والتقارير الدورية عن املركز املايل للوزارة وموقف التمويل -15
  .إعداد قسائم حركة املرتبات ومسك السجالت املالية والدفاتر التحليلية -16
 وفق النظم احملاسبية وحتليلها     إعداد املوازنات وامليزانيات واحلسابات اخلتامية     -17

  .واستنتاج املؤشرات وإعداد تقارير األداء املايل
القيام بأعمال التحصيل والصرف ومراقبـة املخـزون وفـق الـسياسات             -18

  .واالستراتيجيات واخلطط املتعلقة بنشاط الوزارة املايل
  .تنظيم ومتابعة أعمال ختزين وحفظ ومراقبة املخزون -19
تياجات الوزارة من املواد واملستلزمات مبا يكفل اسـتمرار وجـود           تأمني اح  -20

  .األصناف واملواد باملخازن
 وإعداد القيودات احملاسبية، ،تنفيذ امليزانية ومسك السجالت الالزمة والدفاتر -21

واختاذ كافة اإلجراءات احملاسبية الالزمة لعمليات الصرف املختلفة يف حدود          
  .امليزانية املعتمدة املقررة يف اتاالعتماد

  . مسك حسابات العهد املالية وقفلها يف مواعيدها احملددة-22
إعداد مستندات صرف االستحقاقات املالية للجهات املختلفة مبـا يف ذلـك       -23

اشتراكات العاملني يف الضمان االجتماعي وأقـساط القـروض والـسلف           
  .وغريها، والعمل على تسديدها يف مواعيدها
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 ،لتقارير املالية الشهرية باملصروفات واالرتباطات وفقاً للقواعد احملددة       إعداد ا  -24
  .وكذلك احلساب اخلتامي السنوي للوزارة

  .حتصيل ما قد يكون للوزارة من إيرادات وإيداعات يف حساباا باملصارف -25
  .هاـإعداد الصكوك مبا يطابق االستمارات اخلاصة ب -26
السحب منها وتويل عمليات الصرف النقدي يف       ايداع الصكوك باملصارف و    -27

  .احلاالت اليت تستوجب ذلك
مسك سجالت اخلزينة، وقيد مجيع البيانات املتعلقة بالتحـصيل واإليـداع            -28

  .والصرف أوالً بأول
حفظ الصكوك واملستندات ذات القيمة، واإلشراف على حسابات الـوزارة           -29

  .هاـت الشهرية الالزمة للدى املصارف ومتابعتها، وإعداد التسويا
  . مباشرة مجيع األعمال املتعلقة باخلزينة وفقاً للتشريعات املنظمة لذلك-30
القيام بأعمال الشراء املباشر وفقاً ملتطلبات الوزارة ومتابعة إجـراءات جلـان         -31

  .هاـاملمارسة والعطاءات اليت تشكل ب
  .جردها اإلشراف على خمازن الوزارة وتأمينها وتفتيشها و-32
  .القيام بتخزين املواد والصرف منها وفقاً للنظم املقررة لذلك-33
 حصر املواد املتهالكة أو اليت يتم االستغناء عنها ومباشرة إجراءات التصرف            -34

  .فيها وفقاً لألسس املقررة لذلك
 مسك السجالت اخلاصة باملشتريات واملخازن وحفظ املستندات والوثـائق          -35

  .وفقاً للنظم والتشريعات النافذةها ـاملتعلقة ب
  . توفري كافة اإلحصائيات والبيانات اليت تطلب باخلصوص-36
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-37
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9 

 

  .تنفيذ السياسات واخلطط املعتمدة يف جمال املوارد البشرية اخلاصة بالوزارة -1
يق القوانني والنظم واللـوائح والتعليمـات املتعلقـة حبقـوق املـوظفني             تطب -2

 .همـوواجبات
إعداد املالك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف للوزارة مبا يليب حاجة العمل            -3

 .ويواكب احتياجاته
وضع الضوابط واآلليات املبنية على الشفافية وإتاحة الفـرص أمـام اجلميـع              4-

 .رات واملقابالت املتخصصة يف التوظيفواالعتماد على االختيا
القيام جبمع املعلومات وإعداد اإلحصائيات اخلاصة باملوارد البشرية وحتـديثها           5-

  .وتنظيمها وتوثيقها وإعداد الدورات املستندية
وضع مشروع خطط وبرامج التدريب بالتنسيق مع اإلدارات املختلفة ومتابعـة            6-

 .تنفيذها
 .ام ملراقبة عمليات التدريب وتأكيد جودااملشاركة يف وضع نظ -7
  . القيام مبهام تأكيد جودة برامج التدريب-8
 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-9

10 

 

  .تبين مشاريع نظم املعلومات بالوزارة وفق أحدث املعايري وجبودة عالية -1
مي الرأي الفين خبصوص السياسات املعتمدة يف جماالت تقنيات املعلومـات           تقد -2

 . واالتصاالت والقيام ما يوكل إليها من مهام يف تنفيذ هذه السياسات
 .القيام مبهام الدعم الفين يف جماالت تقنيات املعلومات واالتصاالت -3
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ـ          -4 ات املعلومـات   التنسيق مع إدارة املوارد البشرية خبصوص التدريب على تقني
 .واالتصاالت

وتقـدمي  " اإلنترنـت "القيام بأعمال إدارة ومتابعة مواقع الوزارة على شـبكة           -5
 .املقترحات الالزمة لتطويرها

 .القيام بالالزم حلماية املعلومات اإللكترونية لألفراد والوزارة واجلهات التابعة هلا 6-
حلاسوب اخلاصـة مبرافـق     القيام بأعمال التصميم والتركيب لربط شبكات ا       -7

 .وديوان الوزارة
القيام بأعمال الصيانة الالزمة لشبكات احلاسوب والربامج واملنظومات العامـة           8-

 .على هذه الشبكات
حتديد االحتياجات والربامج احلاسوبية الالزمـة لتقـدمي وتطـوير خـدمات             -9

 .الشبكات
لـشبكة الدوليـة   ربط الشبكات احلاسوبية ومكاتب ديوان الـوزارة مـع ا     -10

  ".اإلنترنت"للمعلومات 
  .توفري االحتياجات والسعات الالزمة لربط الشبكات -11
، "البوابـات اإللكترونيـة   (اإلشراف الفين على منظومات األمن والسالمة        -12

  .من حيث التشغيل والصيانة) وغريها ،"، البصمة"الكامريات 
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -13

11 

 

مراجعة وإبداء الرأي الفين يف مشروعات اهلياكل التنظيمية للوحدات اإلدارية           -1
ها قبل صدورها من رئاسة جملس الوزراء أو اجلهة املختصة          ـمبختلف مسميات 

  .بذلك قانوناً
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 .دات اإلدارية قبل صدورهاالدراسة وإبداء الرأي يف التنظيمات الداخلية للوح -2
ودراسة الضوابط اليت يتم مبوجبها التعديل يف الوحدات اإلداريـة سـواء        اقتراح  3- 

 .باإلنشاء أو اإللغاء أو الدمج أو اإلضافة أو نقل التبعية أو تغيري تنظيم هياكلها
املسامهة يف وضع األسس والقواعد النموذجيـة إلعـداد األدلـة التنظيميـة              -4

 .هاـإلدارية ومتابعة التقيد بللوحدات ا
املسامهة يف حتديد القواعد والضوابط واألسس املتعلقة بتوصـيف الوظـائف             -5

 .وترتيبها
دراسة ومراجعة املالكات الوظيفية الـسنوية مـن حيـث عـدد الوظـائف              6- 

 .ها ودرجاا املاليةـها وجمموعاتـومسميات
 باعتماد املالكـات الوظيفيـة      إعداد اإلجراءات التنفيذية للقرارات الصادرة     -7

 .للوحدات اإلدارية العامة
دراسة ومراجعة التعديالت اليت  تطلب اجلهات والوحدات اإلدارية إجراءهـا            -8

 .الكات الوظيفية املعتمدة وإبالغها للجهات املعنيةاملعلى 
 .تقدمي املشورة الفنية يف املسائل املتعلقة باملالكات الوظيفية -9

  .قارير الدورية عن عمل اإلدارةإعداد الت -10
12 

 

  .يف وضع وتنفيذ سياسات وآليات إدارة املوارد البشرية يف اخلدمة املدنيةاملسامهة  -1
 يجتميع البيانات واإلحصائيات عن األوضاع الوظيفية للعاملني باجلهـاز اإلدار   -2

 .ة يف إجراء الدراسات والبحوث باخلصوصواملسامه
ـ   ـمتابعة مواضيع االزدواج الوظيفي للعاملني باجله      -3 ة مـن   ـاز اإلداري للدول

خالل عمليات تسكني املوظفني على املالكات الوظيفية بالتنسيق مع اجلهات          
 .ذات العالقة
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 .احملددةوضع الضوابط واملواصفات والشروط املنظمة لشغل الوظائف وفقاً للنظم 4- 
الدراسة والبت يف طلبات التسكني على الوظائف الشاغرة باملالكات الوظيفية           -5

 .والتأكد من توفر شروط شغل الوظيفة
 .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -6

13 

 

وانني واللـوائح املتعلقـة   اقتراح النظم والتعليمات اليت تكفل سالمة تطبيق الق      -1
  .بشؤون اخلدمة املدنية

الرقابة على مدى تقيد والتزام الوحدات اإلدارية فيما يتعلق بتبسيط اإلجراءات      -2
  .وحتسني أساليب األداء الوظيفي

الكشف عن املخالفات اإلدارية يف شؤون اخلدمة املدنية وبيان أوجه القـصور             -3
  .فيها واقتراح أساليب معاجلتها

ـ    التفتيش على مدى التزام الوحدات اإلدارية يف ما        -4 ها ـيتعلق بتنفيذها ملالكات
  .الوظيفية املعتمدة مبا يف ذلك التقيد بنظام وصف وترتيب الوظائف

التفتيش على خمتلف الوحدات اإلدارية من حيث التزامها بالعمل بالبطاقـات            -5
  .املهنية التخصصية

  .ل اإلدارةإعداد التقارير الدورية عن عم -6
14 

 

هم اإلداريـة   ـحصر املوظفني الذين مت إلغاء أو دمج أو إعادة النظر يف وحدات            -1
وكذلك املوظفني الذين ألغيت وظائفهم بسبب إعادة النظـر يف املالكـات            

  .هم اإلداريةـالوظيفية لوحدات
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رية الالزمة بشأن إحالة قوائم بأمساء املوظفني الذين مل يتم          اختاذ اإلجراءات اإلدا   -2
  .تسكينهم باملالكات الوظيفية لوحدام اإلدارية

اقتراح برامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع اجلهات املختـصة للمـسامهة يف          -3
  .إعادة تأهيل احملالني حتت تصرف اخلدمة

ت تصرف اخلدمة إىل جهات غري ممولة       اقتراح إعادة تنسيب املوظفني احملالني حت      -4
  .من ميزانية الدولة وذلك بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة

لتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بشأن تشجيع احملالني حتت التصرف لالستفادة          ا -5
  .من املزايا املقررة للمحالني حتت تصرف اخلدمة

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -6
15 

 

املشاركة يف تصنيف وتبويب البيانات واإلحصائيات املتعلقة بـسوق العمـل            -1
والقوى العاملة الوطنية مبا يـضمن االسـتفادة منـها يف إعـداد اخلطـط               

  .االستراتيجية والدراسات الالزمة
  .بيانات واإلحصائياتاملشاركة يف إعداد املسوح عن القوى العاملة الوطنية وإعداد ال -2
املشاركة يف دراسة التشريعات املنظمة لسوق العمل واقتراح تعديلها وتطويرها           -3

  .ملواكبة املتغريات واملستجدات احمللية واإلقليمية والدولية
التنفيذ والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة بشأن الربامج واخلطط الفعالة إلحالل  -4

ة األجنبية وفقاً لسياسات العمل والتشغيل املعتمدة       العمالة الوطنية حمل العمال   
  .ومتابعة تنفيذها

  .ونوعاً ماًكاقتراح أساليب التوازن بني العرض والطلب بسوق العمل  -5
املشاركة يف دراسة مؤشرات دوران القوى العاملة الوطنية يف خمتلـف املهـن              -6

  .هاـوالوظائف وحتديد احتياجات
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ووضع أنظمة العمل الداخلية بالشركات واملصانع وفقاً       ومتابعة  على  اإلشراف   -7
  .لألنظمة اليت يتم حتديدها

إدارة عملية توزيع فرص العمل املتاحة على الباحثني على العمـل مبـا حيقـق                -8
  .سياسات واستراتيجيات وقيم الوزارة

  .اإلشراف الفين على أقسام التشغيل مبكاتب العمل والتأهيل النوعية وباملناطق -9
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -10

16 

 

متابعة خمتلف جهات العمل للتأكد من تنفيذها للتنظيمات الـصادرة بالعمـل             -1
  .والسالمة املهنية

ادث وإصابات  متابعة خمتلف جهات العمل للتأكد من مدى التزامها بتسجيل احلو          -2
  .العمل واألمراض املهنية وغريها من البيانات اخلاصة بالسالمة املهنية

  .إعداد التقرير بشأن التزام جهات العمل بتنظيمات العمل والسالمة املهنية -3
املشاركة يف دراسة املخالفات اليت يتم اكتشافها يف جهات العمـل املختلفـة              -4

 املقترحات واحللول الكفيلـة مبعاجلتـها       ها وتقدمي ـوحتليلها وحتديد مسببات  
  .وتفادي تكرارها مستقبال

  .اكتشاف املخالفات واختاذ اإلجراءات الالزمة حياهلا وفقاً ملا مت إقراراه باخلصوص -5
  .هاـتلقي الشكاوى العمالية والبت فيها واختاذ ما يلزم من إجراءات حيال -6
ارة املوارد البشرية وفقاً للـضوابط  اقتراح تسمية مفتشي العمل بالتنسيق مع إد  -7

  .هاـوالشروط احملددة بالنظم املعمول ب
مباشرة االختصاصات املتعلقة بفض الرتاعات اليت حتدث بني العاملني وجهات           -8

  .العمل التابعني هلا بواسطة التوفيق والتحكيم واملفاوضات اجلماعية
ها وذلك بالتنسيق   ـ التحاقهم ب  متابعة متكني املنسبني للعمل باملواقع للتأكد من       -9

  .مع إدارة التشغيل
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ة املفتشني وذلك بالتنسيق مع     ياقتراح تطوير أساليب التفتيش العمايل ورفع كفا       -10
  .إدارة املوارد البشرية واجلهات التدريبية التابعة للوزارة أو غريها من اجلهات

 والـنظم املتعلقـة     تقدمي االقتراحات الالزمة ملعاجلة أي قصور يف القرارات        -11
  .بالعمل والسالمة املهنية

  .إعداد التقارير املتعلقة باملتابعة الدورية ألعمال التفتيش العمايل -12
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املشاركة يف تصنيف وتبويب البيانات واإلحصائيات املتعلقة بـسوق العمـل            -1
سـتفادة منـها يف إعـداد اخلطـط     والقوى العاملة األجنبية مبا يـضمن اال   

  .االستراتيجية والدراسات الالزمة
املشاركة يف إعداد املسوح عن القوى العاملـة األجنبيـة وإعـداد البيانـات           -2

  .واإلحصائيات
املشاركة يف دراسة التشريعات املنظمة لسوق العمل واقتراح تعديلها وتطويرها           -3

  .اإلقليمية والدوليةملواكبة املتغريات واملستجدات احمللية و
التنسيق مع اجلهات املختصة بشأن وضع الربامج واخلطط الفعالـة إلحـالل             -4

  .العمالة الوطنية حمل العمالة األجنبية وفقاً لسياسات العمل والتشغيل املعتمدة
  .اقتراح أساليب التوازن بني العرض والطلب بسوق العمل كماً ونوعاً -5
فاقيات العمالية الثنائية أو متعددة األطراف يف جماالت        اإلشراف على تنفيذ االت    -6

  .االستخدام
اإلشراف الفين على أقسام االستخدام مبكاتـب العمـل والتأهيـل النوعيـة              -7

  .وباملناطق
  .املسامهة يف مراجعة أنظمة العمل بالشركات واملصانع وفقاً لألنظمة اليت يتم حتديدها -8
ب للعمالة من جهات العمل املختلفة  والبت فيها         تلقي واستالم طلبات االستجال    -9

  .وإصدار اإلذن باالستخدام للعمالة األجنبية وفقاً لسياسات االستخدام املعتمدة
  . التقارير الدورية عن عمل اإلدارةدإعدا -10
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عمل والتأهيل املتعلقة بسري العمـل    متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة ال       -1
  .يف املكاتب

املساعدة يف جتميع البيانات واملعلومات املتعلقة بالقوى العاملة وتقدميها للجهات      -2
  .املختصة بالوزارة

القيام بالزيارات التفتيشية الدورية واملفاجئة على مجيع املكاتب واجلهات الـيت            -3
  .هاـ الالزمة بشأنتشرف عليها الوزارة وإعداد التقارير

  .تنظيم وحفظ البيانات املتعلقة بالعاملني مبكاتب العمل والتأهيل باملناطق -4
ها تفعيل الربامج اليت تقرها الوزارة فيما       ـمتابعة تنفيذ اإلجراءات اليت من شأن      -5

  .يتعلق بالعمالة الوطنية واألجنبية
  .ان الوزارةالتنسيق مابني مكاتب العمل والتأهيل باملناطق وديو -6
النظر يف الشكاوى والتظلمات املتعلقة بشؤون العمل والوظيفة العامة باملكاتب           -7

  .اليت تتبع اإلدارة بالتنسيق مع اإلدارات واملكاتب داخل ديوان الوزارة
متابعة تنظيم شؤون استخدام العمالة األجنبية وإصـدار التـصاريح الالزمـة             -8

  .الستقدامها والتعاقد معها
إلشراف على تنفيذ النظم والقواعد املوضوعة للتفتيش على مواقـع العمـل            ا -9

ها يف جمال التشغيل والوظيفة العامة      ـلضمان تنفيذ القوانني والنظم املعمول ب     
  .يف مكاتب العمل

متابعة الربامج التدريبية والتأهيلية للعمالة الوطنية يف مكاتب العمل وإعـداد            -10
حالتها للجهات املختصة بالوزارة مع إجراء التقيـيم        التقارير الدورية عنها وإ   

  .هاـالالزم بشأن



  573     رقم الصفحة                                                                                10 دعــدال

متابعة وضمان تدفق البيانات واملعلومات املختلفة من مكاتب العمل عن فرص  -11
  .العمل والباحثني عن العمل وإحالتها إىل اإلدارات املختصة بالوزارة

لعمل باملناطق وإحالتها   إعداد التقارير الدورية عن سري أعمال مكاتب متابعة ا         -12
  .للجهات ذات العالقة بديوان الوزارة
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املشاركة يف وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات إدارة املـوارد البـشرية يف             -1
  .اخلدمة املدنية

والتأهيـل يف   املسامهة يف اقتراح اخلطط لتوجيه سياسات التدريب والتطـوير           -2
  .جماالت العمل مبختلف جهات العمل

اقتراح وإعداد اآلليات اليت متكن من وضع النظم التدريبية اليت حتقق أهـداف              -3
  .التدريب وفق خمططات املسارات املهنية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

وضع املعايري الالزمة للترشيح للتدريب باخلارج مع التأكيـد علـى تـوطني              -4
  .لتدريب وتكوين قدرات حمليةا

  .املشاركة يف إعداد واقتراح نظم اإلحالل الوظيفي وآليات تنفيذه -5
وضع وتنفيذ الربامج واخلطط التدريبية لتأهيل العناصر الوطنية بالقطاعني العام           -6

  .واخلاص بالداخل واخلارج
  .اقتراح وضع املعايري والشروط الالزمة ملزاولة نشاط التدريب -7
التنسيق مع اجلهات التدريبية لتوجيهها إىل التدريب على املهن واملهارات الـيت       -8

  .حيتاجها سوق العمل احمللي
دراسة واقتراح عقد االتفاقيات التدريبية مع الدول واملنظمـات والـشركات            -9

  .املتخصصة احمللية والدولية للتدريب بالداخل واخلارج حسب احلاجة
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ؤهلني من الباحثني عن العمل من الليبيني على االلتحاق         حتفيز وتشجيع غري امل    -10
  .بربامج التدريب واكتساب املهارات املطلوبة لسوق العمل

  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -11
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  .ناء املؤسساتاملشاركة يف وضع سياسات واستراتيجيات التطوير اإلداري وب -1
حتليل الوضع احلايل وتقدمي األفكار واملقترحات واخلطط لتحـسني اخلـدمات            -2

  .املقدمة للمواطنني من قبل مؤسسات الدولة
إعداد وعرض اخلطة الشاملة لتطوير وإدارة األداء للمؤسسات ومتابعة تقيـيم            -3

  .تنفيذها بعد اعتمادها
ات إدارة املوارد البشرية باملؤسسات     ـات واستراتيجي ـة يف وضع سياس   ـاملسامه -4

  .ةـاحلكومي
اقتراح السياسات واالستراتيجيات يف جمال حوكمة املؤسـسات والتخطـيط           -5

  .االستراتيجي وإدارة األداء ونظم اجلودة واحلكومة اإللكترونية
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة -6
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  .وضع املعايري والشروط الالزمة ملزاولة نشاط التدريب -1
دراسة إجراءات منح التراخيص اخلاصة مبزاولة مهنة التدريب وفق الـشروط            -2

  .والضوابط املعتمدة
  .تقييم اجلهات التدريبية واملؤسسات العلمية لضمان جودة العائد التدرييب -3
  .يبية ومتابعة تنفيذهاوضع نظم إدارة اجلودة يف الربامج التدر -4
متابعة تطبيق املؤسسات التدريبية للمناهج التدريبية املعتمـدة ووضـع نظـم             -5

  .االختبارات والتقييم ومتابعة تنفيذها



  575     رقم الصفحة                                                                                10 دعــدال

املشاركة يف وضع املعايري الالزمة للترشيح للتدريب باخلارج مع التأكيد علـى             -6
  .توطني التدريب وتكوين قدرات حملية

  . الدورية عن عمل اإلدارةإعداد التقارير -7
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تنفيذ السياسة اإلعالمية للوزارة وتغطية أنشطتها يف الداخل واخلارج بالتنسيق           -1
  .مع اجلهات ذات العالقة

متابعة ما ينشر عن الوزارة يف وسائل اإلعالم املختلفـة وإحالتـها للجهـات               -2
   .ة لدراستها وإعداد الردود حوهلا كلما تطلب األمر ذلكاملختص

توثيق أخبار الوزارة ونشرها يف خمتلف وسائل اإلعـالم وإصـدار الـصحف              -3
  .واالت والنشرات والدوريات

  .تعميم التشريعات وتوفري وتوزيع املطبوعات والصحف على املختصني بالوزارة -4
اجلهات األخرى مـن خـالل النـشرات        دعم الصلة بني الوزارة وغريها من        -5

  .واملقاالت اإلعالمية مبا خيدم املصلحة العامة وأهداف الوزارة
متابعة متطلبات واحتياجات األجهزة والقنوات اإلعالمية احملالـة إىل الـوزارة            -6

  .واليت تقع يف صلب اختصاصها
  .هاـمتابعة أعمال العالقات العامة اليت ينوي الوزير القيام ب -7
  .استقبال وفود الوزارة -8
االتصال باجلهات احمللية والوحدات اإلدارية والشركات واملؤسسات املختلفـة         -9

  .على املستوى الوطين إليصال توجهات الوزارة يف رسم العالقة بني الطرفني
  .ترتيب الزيارات املتبادلة بني الوزير واألطراف األخرى -10
  .الصادرة عن الوزير بشأن العالقات العامةتسـليم الدعوات اخلاصة والعامة  -11
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ربط االتصال املباشر مع وزارة اخلارجية واملراسم يف شأن العالقة العامة مـع              -12
 وكذلك املنظمات واملؤسـسات     ،اجلهات والسفارات املمثلة للدول األجنبية    

  .الدولية املتواجدة يف ليبيا أو خارجها
  .هاـبأية أعمال أخرى يتم تكليف املكتب  -13
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -14
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  .إعداد املذكرات القانونية وتقدمي املشورة فيما حيال إليه من موضوعات -1
  .إعداد وصياغة اللوائح والقرارات املتعلقة بأنشطة الوزارة -2
ها توجيهات مـن    ـريع القرارات اليت تصدر ب    إعداد املراسالت والتقارير ومشا    -3

  .الوزير
  .دراسة العقود واالتفاقيات اليت تعتزم الوزارة إبرامها من الناحية القانونية -4
القيام بإعداد ومراجعة الشروط القانونية للعطـاءات واملمارسـات وأوامـر            -5

  .ها من وثائق ومستندات قانونيةـالتكليف والعقود وما يتعلق ب
تفاوض مع اجلهات اليت تعتزم الوزارة التعاقد معها يف سبيل حتقيـق أفـضل              ال -6

  .شروط تعاقدية
يلحقها مـن   إعداد مشاريع العقود واالتفاقات اليت تربمها الوزارة مع الغري وما       -7

  .اتفاقات تعديليه واملصادقة على الصياغة النهائية هلا
وإعداد املذكرات القانونية بـشأا  متابعة القضايا اليت ترفع من أو على الوزارة    -8

  .بالتنسيق مع إدارة قضايا احلكومة واجلهات ذات العالقة
  .متابعة ما يصدر من قوانني ولوائح وقرارات حملية ودولية ذات عالقة بنشاط الوزارة -9

املشاركة يف جلان التحقيق وأية جلان تتطلب الرؤية القانونية إلجنـاز املهـام              -10
  .املسندة إليها
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  .تقييم ومراجعة اللوائح واهليكلية والواجبات واالختصاصات الوظيفية -11
  .ها ومتابعتهاـالعمل على تطوير اللوائح والسياسات املعمول ب -12
  .ختم وتسجيل وإحالة قرارات وتعليمات الوزير والوكالء ومتابعة تنفيذها -13
فذة وإحالتها إىل املكاتب    توفري املراجع والدراسات القانونية والتشريعات النا      -14

  .واإلدارات لتطبيقها
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -15
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  .إدارة سر شؤون ديوان الوزارة مبا خيلق إطاراً تنظيمياً فاعالً بني مجيع األطراف -1
ة العمل والتأهيل االعتيادية والطارئة     إجراء الترتيبات الالزمة الجتماعات وزار     -2

  .وإعداد حماضرها ومتابعة إصدار القرارات
  .املشاركة يف إدارة ورش العمل والندوات واملؤمترات اليت تنظمها الوزارة -3
التنسيق بني مكونات اإلدارة العليا بديوان الوزارة مبا خيلـق إطـاراً فعـاالً يف          -4

  .اتالتواصل الداخلي بني هذه املكون
متابعة حماضر اجتماعات جملس الوزراء احملالة إىل الوزارة واختـاذ مـا يلـزم               -5

  .هاـبشأن
  .ما تكلف به من أعمال تتناسب مع طبيعة اختصاصاا -6
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -7
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  .تنظيم مواعيد ومقابالت الوزير -1
  . جدول أعمال واجتماعات الوزيرمتابعة -2
  . التأكد من جتهيز قاعات االجتماعات وتوفري املتطلبات الالزمة لالجتماعات -3
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حضور االجتماعات حسبما يقرره الوزير وتدوين احملاضر وتوثيقها ومتابعة اختاذ  -4
  .اإلجراءات التنفيذية

  .فتح امللفات الالزمة لشئون وأعمال الوزير -5
  .ها من توجيهاتـراسالت الصادرة والواردة وتنفيذ ما يصدر بشأنتنظيم امل -6
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إبداء الرأي واملشاركة يف إعداد النظم واللوائح اليت تقوم الوزارة على إعدادها             -1
  .وفقاً لالختصاصات املمنوحة هلا والقوانني والتشريعات الصادرة باخلصوص

  .هاـ سبل تشجيع االستثمار يف الوزارة واجلهات التابعة لاقتراح -2
  .هاـاملشاركة يف إعداد اخلطط الوطنية للوزارة واجلهات التابعة ل -3
  .املشاركة يف إعداد خمتلف الدراسات -4
  .املسامهة يف حتديد الضوابط اخلاصة بتحديد أسعار اخلدمات -5
  .املسامهة يف النهوض مبجال تقدمي اخلدمة -6
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -7
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  .واإلجراءات املالية واحملاسبية واإلدارية

قوانني واللـوائح    ومتابعة تنفيذ ال   ،وضع أنظمة املراجعة والضبط املايل الداخلي      -2
  .هاـاملالية املعمول ب

مراجعة اإلجراءات املالية بالوزارة والتأكد من عدم تعارضـها مـع القـوانني              -3
والقرارات املنظمة للعمل املايل ومراجعة الدفاتر والـسجالت والبطاقـات          

  .للتأكد من القيود ومتابعة ااميع واألرصدة
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 واإليرادات والتحقق مـن عـدم جتـاوز         املراجعة الداخلية جلميع املصروفات    -4
  .املخصصات املقررة بامليزانية

فحص ومراجعة مشروع امليزانية واحلسابات اخلتامية وتقدمي تقارير عامـة إىل            -5
  .اجلهات املختصة بالوزارة

مراجعة مجيع أذونات الصرف والتأكد من استيفائها للمستندات املؤيدة لعملية           -6
  .لية والنظم احملاسبية بالوزارةالصرف حسب اللوائح املا

مراجعة التوجيه احملاسيب طبقا للوائح املالية والنظم احملاسبية املعتمدة مع التأكد            -7
  .من سالمة االرتباط واخلصم على البند املخصص

ها تتمشى مع طبيعة    ـاالطالع على السجالت والدفاتر احملاسبية للتأكد من أن        -8
  .هالعمل وتضمن حسن سري انتظام

إجراء التفتيش املفاجئ على اخلزائن واملخازن واإلشراف على عمليات اجلـرد            -9
  .يلزم من إجراءات باخلصوص  وعلى تسليم العهد واختاذ ما،السنوي

اقتراح التعديالت يف السجالت والدفاتر والنماذج احملاسبية بالتنـسيق مـع            -10
  .اإلدارات املختصة

سارات واملالحظات اليت تبديها جهات الرقابـة       املشاركة يف الرد على االستف     -11
  .املالية اخلارجية حول فحص ومراجعة احلسابات اخلتامية وامليزانيات العمومية

إعداد تقارير دورية عن الوضع املايل بالوزارة والتنبيه على أوجـه القـصور              -12
  .يراه مناسبا بشأا واالحنراف ورفع التقارير إىل الوزير الختاذ ما

  .احملافظة على األصول الثابتة واملنقولة -13
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -14

28 

 

  .دراسة املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف جمال عمل الوزارة -1
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رة بالتنسيق مـع    متثيل الدولة يف احملافل واملؤمترات الدولية يف جمال عمل الوزا          -2
 .اجلهات ذات العالقة

يصدر من قرارات وتوصيات بشأن العالقات والتعاون الدويل      دراسة ومتابعة ما   -3
 .يف جمال العمل والتأهيل

ة علـى املعاهـدات     ـام واملـصادق  ـة باالنضم ـة اإلجراءات املتعلق  ـمتابع -4
 .واالتفاقيات الدولية

 .يف املنظمات واملؤمترات الدوليةمتابعة املسامهات املالية للوزارة  -5
 .تنظيم عملية متثيل الوزارة دولياً وإقليمياً وااللتزام بتعهداته الدولية واإلقليمية -6

 .على بناء وإجياد شراكة عاملية وإقليمية لتطوير جماالت العمل والتأهيل يف ليبياالعمل 7- 
إلقليميـة والدوليـة    اإلعداد والتجهيز للمشاركة يف اجتماعات املنظمـات ا        -8

 .واالحتادات واللجان املتخصصة يف جمال العمل والتأهيل
إعداد التقارير عن االجتماعات اليت تعقدها املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة             9-

 .واالحتادات واللجان وتصنيفها وإحالتها إىل اجلهة املختصة
  . إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب-10

29 

 

  .تنظيم املواعيد واملقابالت للوكيل -1
  .إعداد جدول االجتماعات للوكيل -2
  .جتهيز قاعة االجتماعات وتوفري املتطلبات الالزمة لالجتماعات -3
  .فتح امللفات الالزمة وحفظ حماضر االجتماعات -4
ها مـن تعليمـات     ـيتخذ بشأن  تنظيم املراسالت الصادرة والواردة وتنفيذ ما      -5

  .وتوجيهات
حضور االجتماعات حسبما يراه الوكيل وتدوين احملاضر وتوثيقهـا ومتابعـة            -6

  .اإلجراءات التنفيذية املطلوبة
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  .إحالة قرارات وتعليمات الوكيل إىل اجلهات املعنية ومتابعة تنفيذها -7
  .إعداد التقارير الدورية عن عمل املكتب -8

30 

 

أ وفقاً لالحتياجات الفعلية مكاتب للعمل والتأهيل باملناطق تـؤول إليهـا            ـتنش
أصول وموجودات وأرصدة املكاتب واجلهات اخلاصة بالعمل والوظيفـة العامـة           

 تتوىل تنفيذ سياسة واستراتيجية الوزارة يف جمـال العمـل           ،باملناطق واملوظفني فيها  
واملناطق املختلفة وكذلك يف بعض القطاعات النوعية       والتأهيل واخلدمة املدنية باملدن     

ها بشكل نوعي مبا خيدم احتياجات سوق العمـل يف كـل          ـويتم حتديد اختصاصات  
منطقة وقطاع بشكل خاص ويصدر بقرار مـن وزيـر العمـل والتأهيـل املهـام       

 مبا يتوافق مـع     ،واالختصاصات النوعية هلذه املكاتب وآلية تنفيذ أحكام هذه املادة        
  .لتشريعات النافذة باخلصوصا

31 

يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير العمل والتأهيل وذلـك مبـا ال              
  .خيالف أحكام هذا القرار

32 

  .تشكل جلنة أو أكثر بقرارات من وزير العمل والتأهيل لتنفيذ أحكام هذا القرار
33 

هذا القرار من تاريخ صدور    ـعمل ب ي لغى كل حكم خيالف أحكامه    ه، وي، نشر  وي
  .يف اجلريدة الرمسية

 

  .هجري1433/ربيع اآلخر/11صدر يف 
  .ميالدي04/03/2012املوافق 
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 94(رقم 

  حبل اللجنة الوطنية للجامعات
 

  . بعد االطـالع على اإلعـالن الدستـوري-
ة، والئحـة امليزانية واحلسابات واملخازن ـوعلى قانـون النظـام املـايل للدول   -

  .هاـوتعديالت
 ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات        2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .العمل والئحته التنفيذية
  . ميالدي، بشـأن تنظيم التعليم العـايل2010لسنة ) 18( وعلى القانون رقم -
 بشأن حتديد هيكـل  2011لسنة ) 174(قرار الس الوطين االنتقايل رقم       وعلى   -

  .احلكومة االنتقالية
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

  .اعتماد احلكومة االنتقالية
 ميالدي، بتحديد اختـصاصات     2012لسنة  ) 1( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

  .وزارات ومساعديهموكالء ال
 مـيالدي،   2007لـسنة   ) 654(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بإنشاء اهليئة الوطنية للبحث العلمي
 2009لـسنة   ) 246(رقـم   " سابقا" وعلى قـرار اللجنـة الشعبيـة العامـة       -

  .ميالدي، بتشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للجامعات
ـ   -  2010لـسنة   ) 501(رقـم   " سابقا"ة الشعبيـة العامـة     وعلى قـرار اللجن

  .ميالدي، بشأن إصدار الئحة تنظيم التعليم العايل
لـسنة  ) 519(رقـم   " سـابقا " وعلى قرار اللجنــة الـشعبيـة العامــة          -

  .هيئة الوطنية للتعليم التقين والفينـميالدي، بإنشاء ال2010
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  .علمي وعلى ما عرضه وزير التعليم العايل والبحث ال-
  .ميالدي2012 وعلى ما قرره جملس الوزراء يف اجتماعه العادي اخلامس لسنة -

 

1 

ـ  ـها وموجودات ـتحل اللجنة الوطنية للجامعات وتؤول أصول      ها ـها وأرصدت
  .ن فيها لوزارة التعليم العايل والبحث العلميوواملوظف

2 

 جلنة لتنفيـذ   قرار بتشكيل  العلمي ي والبحث ـر التعليم العال  ـدر من وزي  ـيص
  .أحكام هذا القرار

3 

هذا القـرار من تاريـخ صدوره، ويلغى كل حكم خيالفه، وعلـى           ـيعمـل ب 
  .اجلهات املعنية تنفيذه، وينشر يف اجلريدة الرمسية

  
 

  . هجري1433/ربيع اآلخر/12صدر يف 
  . ميالدي05/03/2012: املوافق
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  لس الوزراءقرار جم
   ميالدي2012لسنة ) 95( رقم

  بإنشاء الس األعلى
  للتعليم العايل والبحث العلمي

 

  . بعد االطـالع على اإلعـالن الدستـوري-
 وعلى قانـون النظـام املايل للدولـة، والئحة امليزانية واحلـسابات واملخـازن     -

  .وتعديالتـها
 ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات        2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

  .العمل والئحته التنفيذية
  . ميالدي، بشـأن تنظيـم التعليم العايل2010لسنة ) 18( وعلى القانون رقـم -
 بشأن حتديـد    2001لسنة  ) 174(  وعلى قـرار الس الوطين االنتقـايل رقم         -

  .هيكل احلكومة االنتقالية
 ميالدي، بـشأن    2011لسنة  ) 184(االنتقايل رقم    وعلى قـرار الس الوطين      -

  .اعتماد احلكومة االنتقالية
 مـيالدي، بتحديـد   2012لـسنة  ) 1( وعلى قـرار جملس الــوزراء رقـم    -

  .اختصاصات وكالء الوزارات ومساعديهم
 مـيالدي،   2007لـسنة   ) 654(رقم  " سابقا" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  . للبحث العلميبإنشاء اهليئة الوطنية
 مـيالدي،   2010لـسنة   ) 501(رقم  " سابقاً" وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة       -

  .بشأن إصدار الئحة تنظيم التعليم العايل
 2010لـسنة   ) 519(رقم  " سابقـا" وعلى قـرار اللجنـة الشعبيـة العامـة       -

  .ميالدي، بإنشاء اهليئة الوطنية للتعليم التقين والفين
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  .رضه وزير التعليم العايل والبحث العلمي وعلى ما ع-
  .ميـالدي2012 وعلى ما قرره جملس الوزراء يف اجتماعه العادي اخلامس لسنة -

 

1 

 األعلـى للتعلـيم العـايل    سال(ينشأ مبوجب أحكام هذا القرار جملس يسمى      
 تشكيله وممارسـة    يتبع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ويتم      ) والبحث العلمي 

  .اختصاصاته وفقاً ألحكام هذا القرار
2 

يرأس الس األعلى للتعليم العايل والبحث العلمي وزير التعليم العايل والبحث           
  :العلمي وبعضوية كل من

  . وكيل شؤون التعليم العايل-1
  . وكيل شؤون البحث العلمي-2
  . رئيس اهليئة الوطنية للبحث العلمي-3
  .س اهليئة الوطنية للتعليم التقين والفين رئي-4
  . رؤساء اجلامعات احلكومية-5
  . اثنني من رؤساء اجلامعات اخلاصة املعتمدة بالتناوب-6
 وكالء الوزارات ذات العالقة بالتعليم والبحث العلمي وفقاً للتنسيق الذي يتم            -7

  .بني وزير التعليم العايل والبحث العلمي والوزير املختص
  . عدد من األعضاء من ذوي اخلربة واالختصاص لالستعانة م حسب احلاجة-8

 

 وضع اخلطط والسياسات العامة لتطوير التعليم العايل والبحث العلمـي علـى        -1
  .مستوى ليبيا
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  . إعداد الربامج اخلاصة بتمويل التعليم العايل والبحث العلمي-2
تعلقة بقبول الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل واإلطـار          وضع األسس العامة امل    -3

  .العام ملعادلة الدرجات العلمية
 اقتراح التشريعات املنظمة للشؤون األكادميية واملالية واإلدارية املتعلقة بالتعليم          -4

  .العايل والبحث العلمي
وضع  حتديد ضوابط إنشاء مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي وبراجمها و          -5

الشروط واملعايري الالزمة بالترخيص ملؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي         
  .مبختلف أنواعها

 الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العايل اخلاصة يف إطار اخلطة العامة للتعلـيم       -6
  .العايل وفقاً لضوابط التراخيص اليت يضعها الس

م العايل يف ضوء تطـور الـسياسات         حبث واقتراح تعديل قوانني وأنظمة التعلي      -7
  .العامة يف ليبيا

 إعـداد األطر العامة لترقية أعضاء هيئة التدريس وخطـط اإليفـاد وتأهيـل        -8
  .الكوادر العلمية

 متابعة وتقييم أداء مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي ورصد تطوره على            -9
  .املستوى الداخلي واخلارجي

ـ       دراسة التقارير السنو   -10 ايل والبحـث   ـية اليت تصدرها مؤسسات التعليم الع
العلمي واجلهات احلكومية املختصة حول أداء مؤسـسات التعلـيم العـايل            

  .ات املناسبة بشأن تقومي هذا األداء وتطويرهـوالبحث العلمي واختاذ التوصي
 إعداد تقارير سنوية لس الوزراء عن أوضاع التعليم العايل والبحث العلمي،         -11

  .تقدمي التوصيات املناسبة يف هذا الشأنو
 التنسيق بني هيئات ومؤسسات التعليم العايل ومؤسسات التعلـيم التابعـة            -12

  .لتحقيق التكامل بينها. لوزارة التربية والتعليم
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 النظر فيما يواجه التعليم العايل ومراكز البحث العلمي من صعوبات واقتراح            -13
  .الوسائل الكفيلة بتذليلها

  .ستراتيجية للتعليم العايل والبحث العلمي إقرار اخلطة اال-14
 إعداد السياسات اخلاصة باالستثمار يف جمال التعليم العايل والبحث العلمـي            -15

  .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
 إبداء الرأي يف املسائل اليت يعرضها عليه وزير التعليم العايل والبحث العلمي             -16

  .تأو إحدى اجلامعا
3 

يكون للمجلس الئحة عمل داخلية حتدد آلية عمله وكيفية عقـد اجتماعاتـه             
  .وغريها من األحكام تصدر بقرار من وزير التعليم العايل والبحث العلمي

4 

لغى كل حكم خيالفـه، وعلـى       هذا القـرار من تاريـخ صدوره، وي     ـيعمل ب 
  .ة الرمسيةاجلهات املعنية تنفيذه، وينشر يف اجلريد

 

 

  . هجري1433/ربيع األول/12صدر يف 
  . ميالدي05/03/2012: املوافق
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  قرار جملس الوزراء
   ميالدي2012لسنة ) 96(رقم 

  باعتماد اهليكل التنظيمي
  واختصاصات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  وتنظيم جهازها اإلداري
 

  .الن الدستوري بعد االطالع على اإلع-
ة، والئحة امليزانية واحلسابات واملخـازن  ـايل للدولـام املـون النظـ وعلى قان  -

 .هاـوتعديالت
 ميالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات        2010لسنة  ) 12( وعلى القانون رقم     -

 .العمل والئحته التنفيذية
 .مـأن التعليـ ميالدي، بش2010لسنة ) 18( وعلى القانون رقم -
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 174(ى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        وعل -

 . حتديد هيكل احلكومة االنتقالية
 مـيالدي، بـشأن     2011لسنة  ) 184( وعلى قرار الس الوطين االنتقايل رقم        -

 .اعتماد احلكومة االنتقالية
ات  ميالدي، بتحديد اختـصاص    2012لسنة  ) 1( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

  .وكالء الوزارات ومساعديهم
 ميالدي، حبل اللجنة الوطنيـة      2012لسنة  ) 94( وعلى قرار جملس الوزراء رقم       -

  .للجامعات
 ميالدي، بإنشاء الـس     2012لسنة  ) 95(وزراء رقم   ـرار جملس ال  ـ وعلى ق  -

  .األعلى للتعليم العايل والبحث العلمي
 2007لـسنة   ) 654(رقـم   " بقاًسا"ة  ـة العام ـة الشعبي ـرار اللجن ـ وعلى ق  -

  .ميالدي، بإنشاء اهليئة الوطنية للبحث العلمي



  589     رقم الصفحة                                                                                10 دعــدال

 2010لـسنة   ) 501(رقـم   " سابقاً"ة  ـة العام ـة الشعبي ـرار اللجن ـ وعلى ق  -
  .ميالدي، بشأن إصدار الئحة تنظيم التعليم العايل

 2010لـسنة   ) 519(رقـم   " سابقاً"ة  ـة العام ـة الشعبي ـرار اللجن ـ وعلى ق  -
  .هيئة الوطنية للتعليم التقين والفينـي، بإنشاء الميالد

  . وعلى ما عرضه وزير التعليم العايل والبحث العلمي-
  .ميالدي2012وعلى ما قرره جملس الوزراء يف اجتماعه العادي اخلامس لسنة  -

 

1 

يعتمد اهليكل التنظيمي واختصاصات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ويتم          
  .تنظيم جهازها اإلداري على النحو املبني ذا القرار

2 

تتوىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وضع الـربامج الالزمـة لتنفيـذ             
السياسات واخلطط والتشريعات اليت تصدر يف جمال التعلـيم العـايل والبحـث             

  : التاليةاالختصاصاتالعلمي، وهلا يف سبيل حتقيق ذلك ممارسة 
ستراتيجيات والسياسات واخلطط التطويرية يف جمال التعلـيم العـايل          وضع اال  -1

  .والبحث العلمي مبا يتفق مع سياسة الدولة
ورات والتعليمات اخلاصة بعمل الوزارة واجلهات      ـدار القرارات واملنش  ـإص -2

 .هاـالتابعة ل
ا يف  االت وتوظيفه ـات واالتص ـورات يف تكنولوجيا املعلوم   ـة التط ـ مواكب -3

ة من حيث احملتـوى وأسـاليب التـدريس         ـاإلدارة ويف الربامج األكادميي   
 .والتقومي

 إدخال مفاهيم ضبط اجلودة والنوعية وتطبيق املعايري الدولية ذات العالقـة يف             -4
 .خمتلف مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي
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ين وتطوير قواعـد     القيام بأعمال الدعم املعلومايت واألرشفة والتوثيق اإللكترو       -5
 .البيانات وأنظمة املعلومات املتعلقة بعمل الوزارة

ة املتعلقة مبجال التعلـيم     ـت الثنائية والدولي  ـادات واالتفاقي ـذ املعاه ـ تنفي -6
ـ     ـالعايل والبحث العلمي اليت تك     ة يف  ـا واملـشارك  ـون ليبيا طرفـاً فيه

وزارة اخلارجية والتعاون   املؤمترات واملنظمات اإلقليمية والدولية بالتنسيق مع       
 .الدويل

 القوانني والتشريعات ذات العالقة بالتعليم العـايل والبحـث العلمـي            اقتراح -7
 .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 . السياسات واخلطط التنموية املتعلقة بعمل الوزارة ومتابعة تنفيذهااقتراح -8
 .مي وسياسات القبول والدعم وضع سياسات متويل التعليم العايل والبحث العل-9

 . وضع اخلطط العامة للبعثات الدراسية-10
 . تنسيق ومتابعة التعاون الدويل يف جمايل التعليم العايل والبحث العلمي-11
 . تطوير هيكلة مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمياقتراح -12
وير أهـداف    االهتمام بربامج البحث العلمي، وتشجيع الباحثني من أجل تط         -13

 .وسياسات البحث العلمي
 . املشاركة يف وضع سياسات التعليم العايل اخلاص-14
 . اعتماد مؤسسات التعليم العايل العام واخلاص-15
 . تشجيع البحث العلمي وفقاً ملتطلبات التنمية يف اتمع-16

3 

 

  . وكيل شؤون التعليم العايل-1
 . وكيل شؤون البحث العلمي-2

 املقررة لوكالء الوزارات بالتشريعات النافذة،      االختصاصاتوميارس كل منهما    
  : ما يلي-كل فيما خيصه–وهلما على وجه اخلصوص 
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ات اإلدارية التابعة له وله يف سبيل ذلك إصدار        ممارسة صالحياته يف إطار الوحد     -1
  .القرارات والتعليمات الالزمة يف إطار التشريعات النافذة

 اإلشراف اإلداري والفين على اهليئات واإلدارات والوحدات اإلدارية يف جمال           -2
ها ـاختصاصه وله التنسيق يف أعماهلا مبا يضمن حسن أدائها، وتنظيم عالقات          

 .ة عاليةيت الوزارة على النحو الذي حيقق أهدافها بكفامع بقية مكونا
 دراسة الصعوبات واملشاكل اليت تعترض سري العمل يف الوحـدات اإلداريـة             -3

 .املرتبطة به، والعمل على تذليلها وحلها
 اخلاصة بتطوير العمل يف الوحدات اإلداريـة املرتبطـة بـه،     االقتراحات تلقي   -4

 .ودراستها وإقرارها
ها الوحدات اإلدارية املرتبطـة  ـاد تقارير دورية عن النشاطات اليت تقوم ب     إعد -5

 .به، ورفعها إىل الوزير
هيئة ـ دراسة اخلطط والربامج والقواعد املقدمة من إدارة شؤون اجلامعات وال          -6

ها، وإقرارها ـالوطنية للتعليم  التقين والفين وغريها يف املسائل املنظمة ألعمال         
 .ت املخولة لهوفقاً للصالحيا

 حتقيق املستوى الالزم من التنسيق بني وزارة التعليم العايل واجلامعات وغريهـا             -7
من األجهزة ذات العالقة بالتعليم فيما خيص املسائل املشتركة املتعلقة بشئون           

 .التعليم العايل
 دراسة جداول األعمال واملوضوعات املطروحة يف الندوات الـيت يقتـرح أن             -8

لوزارة أو تشارك فيها واختاذ قرار بذلك يف ضوء سياسـة الـوزارة             تنظمها ا 
 .وحسب الصالحيات املخولة أو املفوضة له

 السياسات العامة إليفاد الطالب واملتدربني مـن الطـالب واملـوظفني       اقتراح -9
باجلامعات واملعاهد العليا إىل اخلارج وفقاً لألسس اليت يضعها الس األعلى           

 . والبحث العلميللتعليم العايل
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 متثيل الوزارة يف املؤمترات والندوات احمللية واإلقليمية والدولية اليت تعقـد يف          -10
 .جمال اختصاصه بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 مبؤسسات التعلـيم العـايل األجنبيـة        باالعتراف إصدار اإلجراءات اخلاصة     -11
 حتدد مبقتـضى نظـام      ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسس ومعايري      

 .يصدر هلذه الغاية
 . اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية مؤسسات التعليم العايل-12

  

 ممارسة صالحياته يف إطار الوحدات اإلدارية التابعة له وله يف سبيل ذلك إصدار            -1
 .لتشريعات النافذةالقرارات والتعليمات الالزمة يف إطار ا

 اإلشراف اإلداري على الوحدات اإلدارية واهليئات املرتبطة به ومدى تطبيقهـا      -2
لألنظمة واللوائح والتعليمات املعتمدة والتنسيق فيما بينها مبا يضمن التكامل          

 .هاـبني نشاطات
 . اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية قطاع البحث العلمي يف الوزارة-3
طط التدريب من خمتلف اإلدارات واملكاتب وإعدادها يف خطة واحدة           جتميع خ  -4

 .واعتمادها من اجلهات املختصة ومتابعة تنفيذها
 التعاون يف جمال البحث العلمي بني حكومة ليبيا وحكومـات           اتفاقيات اقتراح -5

الدول العربية واألجنبية واملنظمات اإلقليمية والدولية بالتنـسيق مـع وزارة         
 . والتعاون الدويلاخلارجية

هيئات العلمية البحثيـة  ـ العمل على تعزيز متويل البحث العلمي والتطوير يف ال -6
واقتراح تشكيل فرق استشارية متعددة القطاعات لتحديد أولويات متويـل          

 .البحث العلمي
 مساعدة اهليئات العلمية البحثية على توثيق روابطها مع اهليئات املماثلة العربية            -7

 . التعاوناتفاقيات اقتراحنبية وتعميق الشراكة فيما بينها مبا يف تلك واألج
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 التعاون مع اهليئات واملراكز البحثية العلمية على حتسني أدائهـا يف مـشاريع              -8
 .البحث والتطوير

 األسس واملعايري والقواعد اليت يتم مبوجبها توزيـع املوازنـة الداعمـة           اقتراح -9
 .ورياللبحث العلمي ومراجعتها د

 مساعدة اهليئات العلمية البحثية وتشجيعها على التحول بشكل متزايـد إىل            -10
 .مؤسسات قادرة على التمويل الذايت

 . تقدمي الدراسات حول استحداث املراكز واهليئات العلمية البحثية اجلديدة-11
 املساعدة على تنمية رأس املال الفكري يف املؤسسات العلمية البحثيـة مـن              -12

 .خالل مشاريع البحث والتطوير
 . وضع األسس والقواعد الكفيلة بتعزيز أخالقيات البحث العلمي-13
 التقرير السنوي عن البحث العلمي والتقرير السنوي عن الوضع املايل           اعتماد -14

 .واإلداري للهيئة الوطنية للبحث العلمي
 العاملني خارج ليبيا     وضع األسس والقواعد الالزمة لتشجيع الباحثني الليبيني       -15

 .على العمل فيها أو تقدمي خربام هلا باألساليب املناسبة
 . السياسات العامة إليفاد الباحثني واملوظفني إىل اخلارجاقتراح -16

4 

يتكون اهليكل التنظيمي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي من التقـسيمات           
  :التنظيمية اآلتية

  .ملعلومات إدارة تقنية ا-1
 . إدارة الدراسات العليا-2
 . إدارة شؤون اجلامعات-3
 . إدارة التعليم العايل اخلاص-4
 . ومعادلة الشهاداتاالعتراف إدارة -5
 . إدارة التخطيط والتطوير-6
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 . إدارة املشروعات-7
 . إدارة الشؤون اإلدارية واملالية-8
 . إدارة التدريب والتطوير الوظيفي-9

 .بعثات إدارة ال-10
 . إدارة امللحقيات الثقافية-11
 . مكتب شؤون الوزارة-12
 . مكتب التعاون الدويل-13
 . مكتب الشؤون القانونية-14
 . مكتب املراجعة الداخلية-15
 . مكتب املتابعة والتفتيش-16
 . مكتب املستشارين-17
 . مكاتب الوكالء-18

5 

 

  . اهليئة الوطنية للبحث العلمي-أ
 . اهليئة الوطنية للتعليم التقين والفين-ب
 . الس األعلى للتعليم العايل والبحث العلمي-ج
 . اجلامعات احلكومية-د
 . مركز ضمان اجلودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل-ه
 . أكادميية الدراسات العليا-و

6 

 

 السياسات واخلطط بتقنية املعلومات املرتبطة بعمل الوزارة، واإلشراف         اقتراح -1
  .اعتمادهاعلى تنفيذها بعد 
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 املشاركة يف اللجان املعنية بتقنية املعلومات داخل الوزارة ورفع التقارير الدورية            -2
 .عنها للوزير

معلومات بالوزارة، من خالل تـوفري       العمل على إجياد نظام شامل ومتكامل لل       -3
املعلومات واإلحصاءات والبيانات ذات العالقة بـالتعليم العـايل والبحـث       
العلمي وتيسري تدفق املعلومات للمسئولني واملهتمني بشأن التعلـيم العـايل           

 .داخل الوزارة وخارجها
كل ما له  بناء وتطوير قواعد املعلومات واإلحصاءات والبيانات اليت حتتوي على -4

 باملؤسـسات التعليميـة     تعزيز التكامل بينها وربطها آليـا     عالقة بالوزارة و  
رتبـاط  احلكومية واخلاصة وامللحقيات الثقافية ومصادر املعلومات بليبيا واال       

بقواعد املعلومات احمللية واإلقليمية والدولية ذات العالقة بـالتعليم العـايل           
املعلومات من مصادرها األساسـية     والبحث العلمي، من أجل احلصول على       
  .أوالً بأول والتنسيق فيما بني هذه اجلهات

 حفظ وإدارة وثائق وحمفوظات الوزارة بشكل إلكتروين داخل منظومة األرشيف -5
اإللكتروين وتيسري تداوهلا والرجوع إليها داخل وخارج الـوزارة، وتطـوير      

 املعلومـات وحتـديثها     الربامج والنظم التطبيقية املتعلقة حبفظ واسـترجاع      
للموظفني يف الوزارة خاصة ذات العالقة بشؤون التعليم العـايل والبحـث            
العلمي، واإلشراف على ترحيل الوثائق واحملفوظات وفقاً لألسس املقـررة يف         

  .هذا الشأن
تـصاالت   دراسة تطوير األنظمـة والربامج وقواعد املعلومات وشـبكات اال         -6

تصاالت والشبكات لتوفري شبكة متكاملة     ني نظم اال  الداخلية واخلارجية، وتأم  
  .ومتطورة للحـاسب اآليل بالوزارة، بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة

 اإلشراف املباشر على املوقع اإللكتروين اخلاص بالوزارة وعلى شبكة خطـوط            -7
ـ نترنت والعمل على تـشغيلها بكفا     تصاالت وخدمات اإل  اال ة وتطويرهـا   ي
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دوري وتوفري مراكز معلومات واسعة حملية وعامليـة لـربط        وحتديثها بشكل   
الوزارة بامللحقيات الثقافية والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة فيمـا يتعلـق            
بتبادل املعلومات وزيادة عدد املستفيدين من اخلدمات وتوفري الدعم الفـين           

  .وفق اخلطط املوضوعة لذلك
وامللحقيات الثقافية فيما يتعلـق      إعداد دراسات اجلدوى واحتياجات الوزارة       -8

 واقتراح  االحتياجاتبتقنية املعلومات واملواصفات الفنية الالزمة لتأمني تلك        
  .امليزانيات الالزمة لذلك

 إعداد القواعد واألسس واإلجراءات واملعايري اخلاصة بشراء أجهزة احلاسـوب   -9
ها مـن قبـل     ـبوما يرتبط بأمن املعلومات، والتأكيد على االلتزام والعمل         

  .القطاعات والوحدات اإلدارية بالوزارة
 ربط الوحدات اإلدارية بالوزارة بشبكة معلومات متطورة، وتـوفري الـدعم            -10

الفين يف جمال احلاسب اآليل لكافة القطاعات والوحدات اإلداريـة بـالوزارة     
  .وحل مجيع املشاكل اليت تواجههم يف هذا اال

ؤمترات والندوات احمللية واإلقليمية والعربية والدولية اليت        متثيل الوزارة يف امل    -11
  .تعقد يف جمال تقنية املعلومات

 تقدمي الرأي واملشورة واملساعدة جلميع املكونات والوحدات اإلدارية بالوزارة        -12
  .يف املسائل املتعلقة بنشاط املعلومات وتقنية املعلومات

7 

 

ـ           -1 ها، ـ اإلشراف اإلداري والفين على الوحدات اإلدارية بالوزارة املرتبطـة ب
  .وتنسيق أعماهلا ومتابعة أدائها وتطويرها

 السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها، وتنسيقها يف مجيع مؤسسات اقتراح -2
 .التعليم العايل بليبيا ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها
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 اللوائح الداخلية بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العايل فيما يتعلق بتنظيم           اقتراح -3
 .الدراسات العليا

 امليزانية الكفيلة بإجناح برامج الدراسات العليا بالداخل بالتنـسيق مـع         اقتراح -4
 .اجلهات ذات العالقة

 . اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها واإلشراف عليها-5
 بإجازة الربامج املستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبني الـربامج            التوصية -6

 .القائمة
 التوصية باملوافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على الربامج            -7

 .من تعديل أو تبديل
جنليزية بناء على توصية     التوصية مبسميات الشهادات العليا باللغتني العربية واإل       -8

 .عاتاجلام
 والتأكد من توفر الـشروط      ، قوائم املرشحني للدراسة العليا بالداخل     استقبال -9

 .هاـالالزمة واختاذ اإلجراءات لغرض إصدار قرارات بشأن
 لوائح املعيدين، وإمتام اإلجراءات الالزمة إليفادهم للدراسة بالـداخل    اقتراح -10

 .وباخلارج
 .اد السنوي للبعثات املشاركة يف إعداد خطط ومعايري اإليف-11
 . وضع ضوابط لربامج اإلشراف املشترك للطالب الدارسني بالداخل-12
 تقومي برامج الدراسات العليا يف مؤسسات التعليم العايل بصفة دورية بواسطة            -13

 .جلان أو هيئات متخصصة من الداخل أو من اخلارج
  العلمي ووكيال  والبحث النظر فيما حييله رئيس الس األعلى للتعليم العايل          -14

 .الوزارة
 إجراء التوثيق اإللكتروين للمعلومات اإلحصائية ذات الداللة علـى طـالب      -15

 .الدراسات العليا بالداخل
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8 

 

ـ           -1 ها، ـ اإلشراف اإلداري والفين على الوحدات اإلدارية بالوزارة املرتبطـة ب
  .متابعة أدائها وتطويرهاها وـوتنسيق أعمال

 متابعة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملعيدين الوطنيني باجلامعات يف كـل مـا           -2
يتعلق بضوابط تعيينهم ونقلهم وإعارم وتأديبهم واستقالتهم بالتنسيق مـع          

 .اجلهات ذات العالقة وفق ما تنص عليه التشريعات النافذة
دريس غري الوطنيني، واقتراح تعديلها      مشروعات عقود أعضاء هيئة الت     اقتراح -3

مبا يناسب إمكانيات اتمع وحاجة اجلامعات التابعة ومتابعتها بالتنسيق مـع           
 .اجلهات املختصة

 إعداد الدراسات والتقارير املتعلقة مبعدالت أداء أعضاء هيئة التـدريس مبـا             -4
 .ميكنهم من مواكبة املستجدات العلمية احلديثة

لة بتطوير وتأهيل أعضاء هيئة التدريس باجلامعات واقتراح كل  وضع برامج كفي-5
 .ها من ضوابط ومعايريـما يتعلق ب

 اإلشراف على إجازات التفرغ العلمي ألعضاء هيئـة التـدريس باجلامعـات             -6
 .ها من ضوابط ومعايريـواقتراح كل ما يتعلق ب

التـدريس يف    إعداد التقارير السنوية عن حاجات اجلامعات من أعضاء هيئـة            -7
 .التخصصات املختلفة

 متابعة شؤون الطلبة باجلامعات ومؤمترام الطالبية وتلقي شكواهم وفحـصها           -8
 .ودراستها

 اإلشراف على املناشط الطالبية بالتنسيق مع اجلامعات واجلهات ذات العالقـة            -9
 .وتذليل الصعوبات اليت تواجه تنفيذها وإعداد السياسات الكفيلة بتطويرها

 حبث املشاكل الطالبية باجلامعات ودراستها والعمل على حلها مبا يضمن توفري -10
 .املناخ املالئم للتحصيل العلمي
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 املسامهة يف اقتراح السياسة العامة للبعثات واملنح الدراسية ومتابعة تنفيـذها            -11
 .وتنظيم شؤون الوافدين

 . إقرار الضوابط املنظمة ملنح الدرجات الفخرية-12
 . النظم اخلاصة بالرسوم اجلامعية وكيفية أدائها وشروط اإلعفاء منهااقتراح -13
 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-14

9 

 

ـ           -1 ها، ـ اإلشراف اإلداري والفين على الوحدات اإلدارية بالوزارة املرتبطـة ب
  .ة أدائها وتطويرهاوتنسيق أعماهلا ومتابع

ذ سياسة اتمع وتوجهاته يف التعليم العايل اخلاص مبا يـضمن التطبيـق             ـتنفي -2
 .األمثل هلا

 اخلطط الدراسية واملقررات العلمية والربامج التدريبية ملؤسسات التعليم         اقتراح -3
 .عتمادالعايل األهلي وعرضها على وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لال

متابعة تنفيذ اخلطط الدراسية واملقررات العلمية والربامج التدريبيـة املعتمـدة            -4
 .ملؤسسات التعليم العايل اخلاص

 مؤسسات التعليم العايل اخلاص على وزارة التعليم العايل        امتحانات عرض نتائج    -5
 . والعمل على توثيقهالالعتمادوالبحث العلمي 

 .ة مؤسسات التعليم العايل اخلاصيكفا وضع التقارير العلمية املتعلقة ب-6
 وضع الشروط والضوابط الالزمة ملنح التراخيص مبزاولة نشاط التعليم العـايل            -7

 .اخلاص واقتراح النظم واللوائح املنظمة له
 . تقومي مؤسسات التعليم العايل اخلاص واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها-8
 .ؤسسات التعليم العايل اخلاص متابعة إجراءات التقومي والقياس يف م-9
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 متابعة اإلجراءات اخلاصة باعتماد مؤسسات التعليم العايل اخلاص وتقوميهـا           -10
 .وفقاً للقرارات الصادرة باخلصوص

 .لالعتماد مؤسسات التعليم العايل اخلاص وعرضها اعتماد إعداد شهادات -11
 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-12

10 

 

 أسس ومعايري وشروط املعادلة واقتراح تعديلـها وتطويرهـا يف ضـوء          اقتراح-1
السياسة العامة للتعليم وحسب التطورات العلمية، والتقنية ذات التأثري على          

  .املؤسسات التعليمية املختلفة
العايل األجنبية ومعادلة الشهادات  مبؤسسات التعليم االعتراف إجراءات   اقتراح -2

 .الصادرة عنها وفق أسس ومعايري حمددة
 اإلجراءات الالزمة بالتنسيق مع مركز ضمان اجلودة واعتماد مؤسسات          اختاذ -3

التعليم العايل ملعادلة الشهادات العلمية األجنبية بناء على توصية جلنة املعادلة           
 والبحث العلمـي، والـيت تـضم        اليت تشكل بقرار من وزير التعليم العايل      

التخصصات املختلفة بناء على عرض من وكيل الوزارة لـشؤون البحـث            
 .العلمي

 . ضوابط التصديق على الشهادات العلمية الوطنيةاقتراح -4
 . إنشاء نظام موحد للمعادلة يلزم مجيع املؤسسات التعليميةاقتراح -5
بية واألجنبيـة يف سـبيل تطـوير     أسس التعاون مع هيئات املعادلة العر اقتراح -6

وحتديث نظم املعادلة اليت تطبق على الشهادات، والربامج العلمية واقتـراح           
 . املتبادلاالعترافهدف ـ املشتركة باالتفاقياتإبرام 

 توفري األدلة اإلرشادية واملساعدات التقنية والتدريبية املتعلقة باملعادلة بالتنسيق          -7
 .مع اجلهات ذات العالقة

 . إعداد التقارير الدورية عن عمل اإلدارة-8
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11 

 

ـ           -1 ها، ـ اإلشراف اإلداري والفين على الوحدات اإلدارية بالوزارة املرتبطـة ب
  .وتنسيق أعماهلا ومتابعة أدائها وتطويرها

ألهـداف   اإلشراف على إعداد اخلطط ذات العالقـة بـالتخطيط يف إطـار ا             -2
ـ          ها ـوالسياسات العامة للوزارة، بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية املرتبطة ب

والوحدات اإلدارية املعنية بالوزارة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومتابعـة          
 .وتقومي تلك اخلطط بصفة مستمرة

 اإلشراف على تنفيذ اخلطط الوطنية اليت تعدها الوزارة أو تشارك فيهـا مـع               -3
 .ت األخرى بالتنسيق مع الوحدات ذات العالقة يف الوزارةاجلها

 التنسيق مع اجلهات املختصة يف إعداد امليزانية التقديرية للوزارة وذلك لضمان            -4
 . اخلطة السنوية بامليزانية التقديريةارتباط

 املشاركة يف اللجان املعنية بأنشطة وأعمال التخطيط بالوزارة، ومتابعة اللجـان      -5
هاء أعماهلا يف الوقت احملـدد، ورفـع التقـارير          ـة واملؤقتة لضمان إن   الدائم

 .الدورية عنها للوزير
 األمثـل   واالستثمارهدف ترشيد التكاليف    ـ تطبيق ومتابعة عمليات اجلودة ب     -6

 .للموارد وحتقيق مطالب اجلهات املستفيدة
 والتنـسيق   هاـ ب واالتصال توحيد اخلطط املقترحة للوحدات اإلدارية بالوزارة        -7

ها يف إعداد خططها وبراجمها التطويرية، وإعادة صـياغتها         ـمعها ومساعدت 
 .وإخراجها يف شكلها النهائي، واختاذ اخلطوات الالزمة العتمادها

 ضمن خطط الدولـة القـصرية       اعتمادها اإلشراف على خطط الوزارة اليت مت        -8
 والوحدات اإلدارية   والطويلة األمد ومتابعة تعميمها وتنفيذها على القطاعات      

 .املختلفة بالوزارة للعمل مبقتضاها
ات العامة املتعلقة بنشاط التخطيط، واإلشراف على تنفيـذها         ـ السياس اقتراح -9

 .اعتمادهابعد 
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 متثيل الوزارة يف املؤمترات والندوات احمللية واإلقليمية والعربية والدولية اليت            -10
رى ذات العالقة بالتنسيق مع اجلهـات  تعقد يف جمال التخطيط وااالت األخ 

 .ذات العالقة
 تقدمي الرأي واملشورة واملساعدة جلميع القطاعـات والوحـدات اإلداريـة            -11

 .بالوزارة يف املسائل املتعلقة بنشاط التخطيط وااالت األخرى ذات العالقة
قيـق   التنسيق مع مجيع مكونات الوزارة واهليئات األخرى التابعة هلا علـى حت    -12

أهداف الوزارة يف جمال التخطيط والتعرف على ما قد يعيق ذلك وتوفري كل             
 .الوسائل الالزمة لتحقيق هذا اهلدف

 الثنائية واجلماعية وخصوصاً ما يتعلـق منـها         االتفاقيات آلية تفعيل    اقتراح -13
 .بالتعليم اجلامعي وبرامج الدراسات العليا والتدريب والبحث العلمي

ارير سري العمل اخلاصة خبطط الوزارة وتقارير اإلجنازات اإلحصائية          إعداد تق  -14
السنوية وتقرير متابعة ميزانية التحول بالتنسيق مع القطاعـات والوحـدات           

 .املعنية بالوزارة، حسب النماذج اليت تقدمها الوزارات املختصة

12 

 

ـ       اإلشراف اإلداري والفين     -1 ها، ـعلى الوحدات اإلدارية بالوزارة املرتبطـة ب
  .وتنسيق أعماهلا ومتابعة أدائها وتطويرها

جنازها يف الوقـت    إاإلشراف اإلداري والفين على املشاريع بالشكل الذي حيقق          -2
احملدد، ودراسة الصعوبات واملشكالت اليت تعترض سري العمل والعمل على          

 .تذليلها وحلها
 . اخلاصة بتطوير العمل يف املشاريع ودراستها وإقرارهاتقتراحااال تلقي -3
عـداد التـصاميم وتزويـدها      إ عند   ستشاريةاال التنسيق مع املكاتب اهلندسية      -4

 .باملعلومات واملتطلبات الالزمة
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 اإلدارية باإلدارة عن طريق إدخـاهلم     تطوير ورفع مستوى الكوادر اهلندسية و      -5
 .بدورات متخصصة

اء الدراسات والبحوث يف خمتلـف      املؤمترات العلمية من خالل إجر    املسامهة يف    -6
 .ختصاصاتاال

إعداد املواصفات الفنية ملشاريع اإلنشاءات والصيانات والتجهيزات املعمليـة          -7
باجلامعات والكليات التقنية واملعاهد العليا واعتمادها وتقومي اجلهات املنفذة         

 .واملوردة هلا
نشاءات والتطوير والتجهيزات العلمية باجلامعات والكليـات       متابعة تنفيذ عقود اإل    -8

 .التقنية واملعاهد العليا والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية احمللية والعاملية
متابعة تنفيذ املشروعات اخلاصة بالوزارة بالتنسيق مع اجلهـات ذات العالقـة             -9

 .والتأكد من مطابقتها للمواصفات احمللية والعاملية
 .املشاركة يف إعداد خطط وإنشاء وتطوير املشروعات واملرافق التابعة للوزارة -10
متابعة إعداد املقايسات واملواصفات الفنية الالزمة لتنفيذ املشروعات املدرجة          -11

 .خبطة التحول يف جماالت الوزارة
 .إعداد تقارير املتابعة حول سري العمل باملشروعات التابعة للوزارة -12

13 

 

 اإلشراف اإلداري والفين على األقسام والوحدات اإلدارية التابعة هلا والتنسيق           -1
  .بني أعماهلا مبا يضمن حسن أدائها

 اإلشراف على تنفيذ الربامج اإلدارية واملالية يف ضوء اخلطة العامـة للـوزارة              -2
 .ائح املوضوعة يف هذا الشأنووفقاً للنظم واللو

 اإلشراف على تطبيق كافة األنظمة واللوائح اإلدارية واملالية اخلاصة بـالوزارة،      -3
 .ة وفعاليةيوالتأكد من أن ذلك يتم بكفا
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 تقومي برامج العمل املختلفة يف الوزارة يف اجلوانب املتعلقة بالنواحي اإلداريـة             -4
 .واملالية

من التنسيق بني الوزارة واجلهات احلكومية األخـرى يف          حتقيق املستوى الالزم     -5
املسائل املشتركة فيما يتعلق بالشؤون اإلداريـة واملاليـة كـوزارة العمـل             

 . ووزارة التخطيطاالقتصادوالتأهيل، ووزارة املالية، ووزارة 
 الوزارة من القوى العاملة واألجهزة واملـواد ومتابعـة          اتـاحتياجد  ـ حتدي -6

ويرها بشكل مستمر، بالتنسيق مع القطاعات والوحدات اإلدارية        توفريها وتط 
 .املختلفة بالوزارة

 دراسة طلبات التعيني والنقل والندب والترقية وغريها من الشؤون الوظيفيـة            -7
 .وإحالتها إىل اجلهات املختصة للبت فيها مشفوعة برأي اإلدارة

فيما يتعلق بـاألمور اإلداريـة       التنسيق الفين مع اإلدارات املختلفة يف الوزارة         -8
واملالية، وتوجيه هذه اإلدارات مبا ميكنها من تأدية أعماهلـا طبقـاً للـنظم              

 .واإلجراءات املقررة
 . اإلشراف العام على إعداد مشروع ميزانية الوزارة-9

ات الالزمة عن إدارة الـشؤون اإلداريـة        ـراف على إعداد املعلوم   ـاإلش -10
دات إدارية واملتعلقة مبقترحـات امليزانيـة       ـها من وح  واملالية وما يتفرع عن   

ات اإلدارية واملالية وتقدميها إىل القائمني على إعداد مشروع         ـاخلاصة باخلدم 
 . ميزانية الوزارة

 اإلجراءات اخلاصة بإدارة الشؤون اإلدارية واملالية وما يتفرع عنها من      اقتراح -11
ر اإلداري، لدراستها والعمل على     وحدات إدارية، وتقدميها إىل وحدة التطوي     

 . خطوة تطويرية يف هذا االةاعتمادها واقتراح أي
 . إعداد التقارير الدورية عن أعمال ونشاطات اإلدارة-12
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14 

 

لتنسيق مع  دراسة وحتديد االحتياجات التدريبية للموظفني يف الوزارة بالتعاون وا     -1
  .اجلهات ذات االختصاص

 اخلطط والربامج الالزمة إلتاحة فرص التدريب للموظفني يف الوزارة يف           اقتراح -2
 االحتياجاتضوء األنظمة واللوائح والقرارات اخلاصة ذا الشأن ويف ضوء          

 .اعتمادهابعد ها التدريبية الفعلية، والعمل على تنفيذ
ا للجهات املعنية، ومتابعة املتدربني أثناء التدريب        تلقي طلبات الترشيح وإرساهل    -3

 .وتلقي النتائج وإبالغها للجهات املعنية
 . التنسيق مع جهات التدريب فيما يتعلق بشؤون املرشحني للتدريب-4
 دراسة تطوير أساليب وإجراءات العمل يف الوزارة والعمـل علـى تطويرهـا            -5

 .بالتعاون والتنسيق مع اإلدارات املختصة
 . التقنيات والتجهيزات املكتبية يف الوزارة والعمل على تطويرهااستخدام متابعة -6
 متابعة تقييم أداء املوظفني يف الوزارة، وإعداد التقارير عنها وتقدميها إىل جهات             -7

 .االختصاص
 معاجلة املشكالت واملعوقات اليت تواجه نـشاطات اإلدارة والنظـر يف كافـة            -8

 . يف هذا اخلصوصاملسائل اليت ترد
 حتديث وتنظيم السجالت والبيانات واإلحصاءات املتعلقة بنـشاطات اإلدارة          -9

 . من اإلمكانات التقنية يف معاجلتهاواالستفادةوحفظها 
 اإلدارة من القوى العاملة والتجهيزات واملواد والعمل على         احتياجات حتديد   -10

 .توفريها
ها واقتراحـات تطـوير     ـدارة وإجنازات إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإل      -11

 .األداء فيها
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15 

 

 إعداد خطط ومعايري اإليفاد السنوي للبعثات وعرضها على الوكيل املـساعد            -1
  .للبعثات والعالقات الثقافية إلقرارها ومتابعة تنفيذها

 والتعليمية واجلهات الرمسيـة   التنسيق وتبادل اخلربات مع املؤسسات األكادميية -2
 .األخرى خبصوص نظام البعثات والتشاور مع هذه اجلهات

 . املوفدين والتخصصات الدراسيةاختيار تقدمي الدراسات لتحديد معايري وأسس -3
 عرب االختصاص العمل على التنسيق والتعاون مع املؤسسات واجلامعات يف جمال -4

 .القنوات الرمسية املعتمدة
نسيق والتعاون مع إدارة امللحقيات الثقافية يف كل شؤون وأمـور الطلبـة              الت -5

 .املوفدين
 دراسة املالحظات واآلراء الواردة من إدارة امللحقيات الثقافية حـول الئحـة             -6

البعثات وإدخال التعديالت الالزمة عليها وحتديثها باسـتمرار مبـا يتوافـق            
 .واألوضاع والظروف السائدة

 .همـطلبة واملوظفني املرشحني لإليفاد والرد على استفسارات الاستقبال -7
 توجيه وإرشاد الطلبة املوفدين يف كل ما يهمهم يف الـدول املوفـدين إليهـا                -8

 .وتزويدهم باملعلومات الالزمة عن ظروف تلك الدول
 القـدرات   واختبـار  التنسيق مع مراكز اللغات فيما يتعلق بامتحانات القبول          -9

 االمتحانـات  وشروطها وأماكن    االمتحاناتري هلا ومواعيد    خبصوص التحض 
 . ونتائجها وغريها من األمور ذات العالقة

 ملعاجلة أمور الطلبة واقتراح اللـوائح       االختصاص يف اللجان ذات     االشتراك -10
 .هاـواألسس واملعايري اخلاصة ب

 مـع    وضع دليل حديث شامل للوائح وأنظمة البعثات بالتنسيق والتعـاون          -11
 .اجلهات املعنية بالوزارة
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 عقد ندوة إرشادية للطالب احلاصلني على قـرارات إيفـاد حـول نظـم               -12
 .وإجراءات الربنامج

 . الوثائق املطلوبة وتقدمي اإلرشاد للطلبة واملوظفني املرشحني للبعثاتاستكمال -13
نـشاء   توثيق املعلومات الالزمة عن الطلبة املوفدين يف البعثات من خـالل إ            -14

منظومة متكاملة خاصة بالطلبة واملوظفني املوفدين تتضمن كل ما يتعلق باملوفد  
 .من النواحي األكادميية والشخصية واملالية

 متابعة مسرية املوفدين ورعاية شؤوم الدراسية واملالية وحىت حصوهلم علـى        -15
 .الدرجة العلمية

ادميي للطلبة املوفدين بالتعاون مع  املساعدة يف توفري قبول اللغة أو القبول األك        -16
 .إدارة امللحقيات الثقافية

 .هاء إجراءات املوفدينـ التنسيق مع الدوائر واجلهات ذات العالقة إلن-17
 . إعداد الدراسات واإلحصائيات املتعلقة بالبعثات واملوفدين-18
 . إعداد امليزانية السنوية لربنامج البعثات-19
 .املخصصات واملدفوعات املالية تنظيم إجراءات صرف -20
 إعداد خطط ومعايري اإليفاد السنوي للبعثات وعرضها على الوزير إلقرارها           -21

 .ومتابعة تنفيذها
 التنسيق يف تبادل اخلربات مع املؤسسات األكادميية والتعليميـة واجلهـات            -22

الرمسية األخرى خبصوص نظام البعثات والتشاور مع هذه اجلهات يف جمـال            
 . عرب اجلهات الرمسية املعتمدةختصاصاال

 القيام بإجراءات توزيع البعثات والزماالت واملنح الدراسـية الـواردة مـن             -23
اجلهات احلكومية املاحنة واملنظمات الدولية على مـستحقيها وفقـاً ملعـايري            

 .هاـ ما يلزم بشأنالختاذاإليفاد، وعرضها على الوزير 
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 اعتماداًتدرج ألولويات اإليفاد للدراسة باخلارج       املشاركة والتنسيق يف وضع      -24
 البالد من الدراسات يف اخلارج بالتنسيق مع اجلهات املعنيـة           احتياجاتعلى  

 .واقتراح الضوابط املتعلقة باإليفاد يف البعثات والعمل على حتديثها
 عرض الدراسات واإلحصائيات املتعلقة بالبعثات واملوفدين علـى الـوزير،           -25

 .ح الربامج التطويرية لربامج اإليفاد ومتابعتها وإخراجها حليز التنفيذواقترا
 اإلشراف على إعداد امليزانية السنوية لربنامج البعثات، ومتابعـة إجـراءات            -26

 .صرف املخصصات واملدفوعات املالية وفق التشريعات النافذة
 .على تداركها إعداد تقارير دورية ورفعها للوزير وتلقي املالحظات والعمل -27

16 

 

 القيام بأعمال اإلشراف واملتابعة لكل ما يتعلق بـاألمور املاليـة واإلداريـة يف          -1
ـ   ،امللحقيات الثقافية اخلاصة بالطالب    ها ومتابعـة أدائهـا     ـ وتنسيق أعمال

باألعمـال   معينة وصالحيات حمددة والقيـام       اختصاصاتوتطويرها ضمن   
  .األخرى ذات العالقة

 . إعداد تقارير دورية عن اجلامعات اخلارجية ومستوياا-2
 تنسيق عملية تبادل اخلربات واألساتذة الزائرين بني املؤسسات التعليمية يف ليبيا         -3

 .والدول الشقيقة والصديقة
 دورية مع امللحقني للمسامهة يف تـذليل مجيـع الـصعوبات            اجتماعات عقد   -4

 .العقبات وحل املشكالت اليت تواجههمو
 متابعة امللحقيات الثقافية فيما يتعلق باملتابعة واإلشراف على الطالب املوفـدين            -5

 .من حيث إجراءات دراستهم وحتصيلهم العلمي واحتياجام األكادميية
 دراسة الصعوبات واملشكالت اليت تعترض دراسة املوفدين والعمل على تذليلها           -6

 .ون مع امللحقيات الثقافيةبالتعا
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 إعداد تقارير دورية عن امللحقيات الثقافية اخلاصة بالطالب وإجنازاا وأعماهلا           -7
 .ورفعها للمسئولني وتلقي املالحظات والعمل على تداركها

 . تنظيم الزيارات الدورية إىل جهات اإلشراف يف اخلارج-8
 .لحقيات الثقافية إعداد البحوث والدراسات املتعلقة بتطوير امل-9

 اإلشراف األديب على الطلبة الذين يدرسون على نفقتهم اخلاصـة واقتـراح             -10
 . الشروط عليهمانطباقضمهم إىل نظام البعثات بعد 

ها من قبل مكونات الوزارة األخرى      ـام األخرى اليت تكلف ب    ـام بامله ـ القي -11
 .يف جمال ختصصها

17 

 

راف اإلداري على الوحدات اإلدارية املرتبطـة بـه ومـدى تطبيقهـا      ـ اإلش -1
للتعليمات والتنسيق فيما بينها وبني الوحدات األخرى بالوزارة مبا يـضمن           

  .هاـالتكامل بني نشاطات
 تلقي املوضوعات اليت تعرض على وزارة التعليم العايل والبحـث العلمـي أو              -2

 .هاـنات الالزمة عنها وتنفيذ التعليمات بشأنوزيرها واستيفاء البيا
 وزارة التعليم العـايل والبحـث       اجتماعات إعداد مشروعات جدول أعمال      -3

 .هاـها ومتابعة توصياتـ وتدوين قراراتاـهاجتماعاتالعلمي وحترير حماضر 
 ضبط الربيد الوارد وغريه من الوثائق وتسجيلها وتوزيعها، سواء على شـكل             -4

 .بريد إلكتروين للوزيرأوراق، أو 
هم الوزارة، سواء نشأت    ـ الوزير، وتلقي تعليماته حول القضايا اليت ت       استشارة -5

 .هذه القضايا من داخل الوزارة أو من خارجها
 إصدار تعليمات حمددة، وخمتصرة، ومالحظات شفوية حسب مقتضيات العمل          -6

 .ووفق طلب الوزير
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 . العايل والبحث العلمي وزارة التعليمالجتماعات اإلعداد -7
 . ترتيب خدمات الترمجة للوزير عند احلاجة-8
 . عمل الترتيبات الالزمة ملساعدة الوكيل يف عمله-9

 . تنظيم مقابالت وزير التعليم العايل والبحث العلمي واتصاالته-10
 تسجيل قرارات ومنشورات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتعميمهـا           -11

رات واملكاتب واجلامعات واملعاهد العليا ومجيع اهليئـات التابعـة          على اإلدا 
 .للوزارة أو اليت تشرف عليها

 فحص الشكاوى اليت ترد إىل وزير التعليم العايل والبحث العلمي وإحالتها إىل    -12
 .هاـاإلدارات املختصة للرد عليها وإعداد التقارير بشأن

 .زير وفقاً للتشريعات النافذةها من قبل الوـ مهام أخرى يكلف بة أي-13
18 

 

 الترتيب والتنسيق لزيارات الوزير الرمسية للدول العربية واألجنبية من إجراءات       -1
طلب املوافقة هلذه الزيارة واستكمال إمتامها مع جهات االختصاص يف ليبيـا            

  .وخارجها، ورفع تقرير بذلك
 داخل وخـارج الـوزارة وإعـداد        االختصاص والتنسيق مع جهات     لااالتص -2

 .االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوزارات بالدول األخرى
هيئات اإلقليمية والدولية فيما يتعلق بأعمال الوزارة       ـات وال ـ باملنظم لااالتص -3

 املختلفـة   واالجتماعـات ة والندوات واملـؤمترات     ـج التدريبي ـمن الربام 
 . الدوليةواملعارض

 اإلشراف على مشاركة ليبيا يف معارض الكتاب اخلارجية، من خالل التنـسيق             -4
مع امللحقيات الثقافية وسفارات ليبيا ومع اجلهات الدائمة املشاركة يف تلـك       

 .املعارض
 اإلشراف على مشاركة ليبيا يف األنشطة الثقافية املصاحبة ملعـارض الكتـاب             -5

 .الدولية
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ات واهليئات اإلقليمية   ـات واجلمعي ـة ليبيا يف عضوية املنظم    ـ مشارك اقتراح -6
ات الـوزارة واختـاذ كافـة    ـة ذات العالقة بنـشاط    ـوالدولية واإلسالمي 
ـ     ـة للمسامهة يف نشاطات   ـاإلجراءات الالزم  دات ـها، بالتنسيق مـع الوح

 .اإلدارية املعنية بالوزارة
عربية املتعلقة بأعمال الوزارة واليت     متابعة أعمال املنظمات الدولية واإلقليمية وال      -7

تشترك ليبيا يف عضويتها وما يستجد لديها من أعمال وأنظمـة وقـرارات             
 .وإعداد تقارير دورية بذلك، بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية املعنية بالوزارة

 التوصية بالتوقيع على برامج التعاون الدويل إذا ثبت جدواها، بالتنـسيق مـع           -8
 .دارية املعنية بالوزارةالوحدات اإل

 املنح الدراسية املتبادلة واقتراح اإلجراءات الالزمة       اتفاقيات التنسيق خبصوص    -9
 . منهالالستفادة

اون الدولية والثنائية   ـج التع ـة مع خرباء برام   ـ الدوري تااالجتماعد  ـ عق -10
ا وإعداد تقـارير    ـات اليت تعترضه  ـا وتذليل العقب  ـان حسن سريه  ـلضم

 .بذلك
 الـوزارة مـن     احتياجـات ة يف إجراء الدراسات املتعلقة بتحديد       ـ املشارك -11

 .اخلربات الدولية
 األنظمة والتعليمات املعتمدة يف جمال أعمال املكتب، ومتابعة تطبيقها          اقتراح -12

 .اعتمادهابعد 
 التنسيق مع الوحدات اإلدارية املعنية بالوزارة فيما يتصل بإعـداد وتنفيـذ             -13

 .اعتمادهاوامليزانية السنوية يف جمال نشاط املكتب ومتابعة تنفيذها بعد اخلطط 
ارض واملؤمترات والندوات األجنبية املقامة باملؤسسات      ـراف على املع  ـ اإلش -14

 .واجلهات التابعة للوزارة وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
ت ومتابعة توفريهـا     املكتب من األجهزة واملعدات واألدوا     احتياجات حتديد   -15

 .وتطويرها
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  . إبداء الرأي واملشورة القانونية يف املسائل اليت تعرض عليه-1
 املسامهة يف إعداد مشاريع القوانني ذات الصلة بوزارة التعليم العايل والبحـث             -2

 . تطويرهااقتراح العلمي ومراجعة التشريعات النافذة مبا يؤدي إىل
 متابعة القضايا اليت ترفع على وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وجمالـسها             -3

 .ووزيرها ووكيليها
 اليت تكون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي طرفاً         واالتفاقيات إعداد العقود    -4

 .فيها ومراجعتها
 .هاـ إجراء التحقيقات وحبث الشكاوى اليت يكلف ب-5
 صياغة قرارات وزارة التعليم العايل والبحث العلمـي وجمالـسها ووزيرهـا             -6

 .ووكيليها
 . صياغة املذكرات اليت يرى الوزير عرضها-7
 وضع دليل مفهرس للقرارات الصادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي    -8

 .ووزيرها ووكيليها للرجوع إليها عند احلاجة
لصادرة عن وزير التعليم العايل والبحـث العلمـي          ختم وتسجيل القرارات ا    -9

 .والس والوكيلني على اجلهات ذات العالقة ذه القرارات
 . ما يكلف به من قبل الوزير يف اال القانوين-10

20 

 

صها والتأكد   املرتبات واألجور واملكافآت وما يف حكمها لفح       استمارات تلقي   -1
  .من مطابقتها للقوانني، واللوائح، ومراجعة قيدها ببطاقات املرتبات
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 . فحص الكشوفات اخلاصة باملصروفات-2
ة العقود املربمة بني اجلهاز اإلداري للوزارة واملوردين وفحص شروطها          ـ دراس -3

 .اهـاملالية للتأكد من مطابقتها للقوانني والنظم واللوائح املالية املعمول ب
 ومراجعة إجراءات احلصول على خطابات الـضمان املقدمـة مـن            استكمال -4

 .املتعاقدين مع اجلهاز اإلداري للوزارة
 فتح ملف خاص لكل عقد، وعمل ملخص ألهم الشروط املالية الواردة به مع              -5

 .حفظ العقود يف خزائن خاصة
ـ            -6 رفها،  فحص الدفعات املقرر صرفها من أصل كل عقد، واملوافقـة علـى ص

 اخلطوات املتطلبـة قانونـاً      استكمالال مبلغها من قيمة العقد بعد       نـزواست
 .خبصوص املراقبة املسبقة قبل الصرف

 التحقق من عدم وجود تنازالت للمصارف أو موانع قانونية أخرى قبل صرف             -7
 .مستحقات للمتعهدين واملقاولني

ن القيد حلساب املـستفيد     عداد إستمارات أذون الدفع املصريف، وأ     ا التأكد من    -8
 .قد مت إدراجه يف حسابه باملصرف

 اإلشراف على مسك سجالت مفصلة عـن خمصـصات امليزانيـة اإلداريـة              -9
 .ومشروعات التحول

د من قيد كل ما يصرف على مشروعات التحول أوالً بأول من واقع             ـ التأك -10
عتمـدة  ات والتعديالت اليت قد تطرأ على املخصصات امل       ـات احلساب ـبيان

 .لكل مشروع
 التحقق من أن اإلنفاق من ميزانية التحول يتمشى مـع الـنظم والقواعـد               -11

القانونية واألحكام اخلاصة بإدارة حساب التحول، ومتابعة ما قد يقـع مـن            
 .خمالفات مالية أو خروج على تلك النظم والقواعد
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مائية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي وإعداد التقارير        ـخلطط اإلن  متابعة ا  -1
  .هاـبشأن

 . متابعة األداء اإلداري بديوان الوزارة-2
 . متابعة األداء اإلداري ملؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي-3
 متابعة تنفيذ مشاريع التحول مبؤسسات التعليم العايل واإلشـراف والتفتـيش            -4

 .ا من النواحي اإلدارية واملاليةعليه
 متابعة ما تضعه الوزارة من خطط وبرامج لتنفيذ القرارات والتوجيهات يف جمال          -5

 .التعليم العايل والبحث العلمي
 منـها يف    االسـتفادة  متابعة نتائج املؤمترات العلمية احمللية وتعميمها مبا يضمن          -6

 .تطوير التعليم العايل
ى املالحظات حول سري عمل الوزارة واقتـراح التقريـر          داد الردود عل  ـ إع -7

 .هاـالسنوي ل
 متابعة تنفيذ التشريعات والنظم واللوائح املتعلقة بالتعليم العايل والبحث العلمي           -8

 .ها واقتراح اإلجراءات املناسبة لضمان تنفيذهاـوإعداد التقارير بشأن
لمي الصادرة عن الوزارة واللجان  متابعة تقارير وزارة التعليم العايل والبحث الع     -9

الفنية املشكلة لدراسة املوضوعات واملـسائل ذات العالقـة مبـستوى أداء            
 .مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي
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  .هاـا وتقدمي التقارير الدورية حولهـمنجزات
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ها ذات العالقة بعمل الـوزارة وتقـدمي       ـ دراسة وحتليل احلاالت اليت يكلف ب      -2
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 تلقي املراسالت الواردة للوكيل وعرضها عليه وإحالتها للتقـسيم التنظيمـي            -1
  .املختص

 واملذكرات املوقعة من الوكيل للمحفوظات والتقسيم التنظيمي  إحالة املراسالت-2
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يصدر بالتنظيم الداخلي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي قرار من الـوزير            
  .ومبا ال يتعارض مع هذا القرار والتشريعات النافذة
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تشكل جلنة أو أكثر بقرارات تصدر من وزير التعليم العايل والبحـث العلمـي              
  .سيق مع اجلهات ذات العالقةلتنفيذ أحكام هذا القرار، بالتن

26 

ـعمل ب ي     لغى كل حكم خيالفه، وعلى اجلهـات    هذا القرار من تاريخ صدوره، وي
نشر يف اجلريدة الرمسيةاملعنية تنفيذه، وي  .  
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