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تهدف

المدتخمص

ذد ا الف ار دة إلددس د ار دة التظدؾر اددا االم داى العدام مدس التعمدديؼ ادا لي يدا ومقارمتددف قاام داى العدالسا وتقيدديؼ

يا ات اام اى العام ادا لي يدا و د ط تظدؾير قظداع التعمديؼ ادا لي يدات ديدي أ تسدف ادا ذد ا الف ار دة مدس السدشه
التاريخا والسشه الؾص ا التحميما.

وقددف أعهددرت متددار الف ار ددة أن لي يددا دققد

ع درة ك ي درة اددا تحقي د العف ددف مددؽ ا ذ دفا

الخاصددة يايددادة معددفالت

اال تيعاب وخ ض معفالت التهرب مؽ التعميؼ خالل العقؾد الساضية .و مس الرغؼ مؽ الايادة الك يرة اا اام اى
مس التعميؼ إال أن ذ ا اام اى عط ضئيط قالشد ة لجسمة الشات السحمدا ااجسدالا كسدا أعهدرت الشتدار إن أغمدب

اام اى مدس التعمديؼ ادا لي يدا كدان خدالل العقدؾد الساضدية مدس اام داى ااداري والتذدايما مسدا أضدع

قاام اى اال تثساري اا قظا ا التعميؼ والتفريب
وأوص

االذتسدام

الف ار ة يتظ ي مغام الجؾدة اا السفارس والجامعات لزسان ذ ا الجؾدة وصؾمها وا تس ارريتهات وإدراج

اام داى مدا التعمديؼت خاصدة التعمديؼ العدالات كأولؾيدة ادا دمؼ اام داى الحكدؾمات والعسدط مدس زيدادة اام داى
اال تثساري اا قظاع التعميؼ.

المقجمة:

ذشاك ات اى ام ييؽ االقتراد يؽ مس أذسية التعميؼ قالشد ة إلس االقتراد الؾطشات لسا لمتعميؼ مؽ دور اا

زيادة معفالت الشسؾ والتشسية االقتراديةت ديي ُيذفد االقتراد ؾن ومشهؼ ثيؾدور شؾلتات مس أذسية اال تثسار
اا اامدان لسا لف مؽ ك ير ا ثر اا الشسؾ االقتراديت و مس أن التعميؼ ذؾ الظري ا مثط لال تثسار اا رأس

السال ال ذري وتشسيتف .ااام اى مس التعميؼ يعف ا تثسا اًر ذا ؾارف ومكا ب مدتق مية و مؽ الخظاء أن معت ر
م قات التعميؼ ا تهالكاً اؾرياً ديي يعت ر اام اى مس التعميؼ أدف اال تثسارات ا ازط مف ا تثسار اا تشسية

اامدان ال ي مؽ خاللف تتحق ثسار التشسية االقترادية واالجتسا يةت وإن التعميؼ يأخ طاقع اال تثسار قعيف

السفى مثمف اا ذلػ مثط ا مذظة اال تثسارية ا خرى لمتشسيةت ديي أن ما يكتد ف ال ذر مؽ دخط أو تكؾيؽ
مسا رت ط قعالقة طردية وايجايية م اشرة مع مخرجات ذ ا التكؾيؽت وإن كط ارد مؽ أاراد السجتسع يسكشف أن
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لسا تؼ ا تثسارا اا تعميسفت يط إن اآلثار االيجايية له ا التعميؼ ؾ

لتشعكس مس السكتد ات السدتق مية لسختم

تستف وتتؾ ع داررتها

مياد ؽ التشسية لمسجتسعت وذلػ متيجة لسا يعر قسزا

مذكمة البحث:

تتسيا معغؼ الفول الشامية والتا مشها لي يا يهيسشة اام اى العام مس التعميؼ وذلػ لزع

اال تثسار.

دور القظاع الخاص

كعشرر مكسط لتسؾيط التعميؼت و ميف اإن التسؾيط الحكؾما تحسط لؾدفة مهسة تم ية طسؾدات التؾ ع والتظؾر
السظمؾب اا التعميؼ لسؾاك ة الثؾرة العمسية وااي اء قستظم ات الجؾدة.
ويعف اام اى ما التعميؼ مؽ أيرز القزايا التا تدعا الفول الستقفمة والشامية لتعغيؼ العارف مشفت إال أن الفول
الستقفمة دقق

تقفما ومعفالت مرت عة مؽ ارف اام اى مس التعميؼت ييف أن ا مر يختم

قالشد ة إلا الفول

الشامية التا تعاما مؽ امخ اض اا كط مؽ معفالت االسام قالقراءة والكتاقة ييؽ ال الايؽت وتفما جؾدة العسمية
التعميسية يهات وقف كام

الشتيجة ل لػ تؾاضع

ؾارف اام اى

مس التعميؼ اا تمػ الفول ومشها لي يات ذ ا

قااضااة إلا قرؾر الشغام التعميسا ؽ إمفاد ؾى العسط قالسهارات الزرورية الالزمةت وارت اع معفالت
ال ظالة ييؽ خريجا الجامعاتت وبالتالا يسكؽ صياغة مذكمة ال حي اا الدؤال الرريدا التالا:

ما مفى ك اءة االم اى العام اا لي يا مس التعميؼ اا ضؾء ثالثة معا ير وذا معيار الك اية ومعيار العفالة
ومعيار الك اءة؟

فخضية البحث:

تسيا اام اى العام مس التعميؼ اا لي يا قعفم الك اءة.

أىجاف البحث:

 -1د ار ة التظؾر اا االم اى العام مس التعميؼ اا لي يا ومقارمتف قاام اى العالسا.
 -2تقييؼ يا ات اام اى العام مس التعميؼ اا لي يا.
 -3د ار ة التؾجهات ا

ا ية لإلم اى العام مس التعميؼ اا لي يا.

أىمية البحث:

تش ع أذسية الف ار ة مؽ تحميط دور اام اى العام ما التعميؼ اا لي يا اا تحقي التشسية الذاممة السدتفامة ديي

يعف اام اى ما التعميؼ مؽ أيرز القزايا التا تدعا الفول الستقفمة والشامية لتعغيؼ العارف مشف.

منيجية البحث:
يعتسف التحميط اا ذ ا ال حي مس السشه التاريخا والسشه الؾص ا التحميما .

تقديم البحث:

الس حي ول :اال تثسار اا التعميؼ.
الس حي الثاما :واقع التعميؼ اا لي يا.
الس حي الثالي :التظؾر اا االم اى العام مس التعميؼ والتفريب اا لي يا.
الس حي الراقع :تقييؼ اام اى مس التعميؼ اا لي يا .
الس حي الخامس :الشتار والتؾصيات.

 -0االستثمار في التعميم:

لقف أشارت مشغسة ليؾمدكؾ اا يرمام ومياامية  2007قأن التعميؼ ذؾ سمية تعمؼ ت فأ مش الؾالدة لتأخ مكامها

اا العارمة والسجتسع وا كثر اا السفر ة أمف تعايا لمقيؼ والترر ومسط الحياة لجعط اامدان مؾاطشاً صالحاً.
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والتعميؼ سمية تعسط مس إر اء سميات أو أ اليب لمت كير الدميؼ السشظقات االتعميؼ مؽ شامف أن يسف اامدان
قسعمؾمات ت ديرية امة تدا ف مس مؾاجهتف السؾاق

ودط السذكالت( .مشرؾر أدسفت 1975ت ص)200

إذن االتعميؼ ذؾ اهؼ السعراة وت ديرذا وذؾ ي لػ ال يعظا إجاقات قاطعة ولكؽ يعسط مس تشسية ذذؽ مشظقا
رشيف يدتظيع أن يحفد العالقات ييؽ الستايرات التا ترت ط قعزها ال عض ويتسكؽ قالتالا مؽ اهؼ الغؾاذر

السختم ة.

كسا يقرف قالتعميؼ إكداب الذخص السعراة والسهارة لتظؾير اداتف واتجاذاتف وذؾ االصظالح ال ي يذسط
ااطار العام لمسؾضؾع ( .ربا مات 2002ت ص.)108
ويداذؼ اا راع اامتاجية وراع اال تثسار واالدخار ويدا ف مس التايير التقشا والتكشؾلؾجات ويدهؼ قالتأثير
مس السهارات اادراكية ويدهؼ قالتأثير

مس الظسؾح الذخرا والتشاادا واايفاع وتكسمة أدوار السجالت

ا خرى اا سمية اامتاج كسا ؤثر مس قرار الهجرة وب لػ ايف اامتاجية ويدا ف مس تحديؽ تؾزيع الفخط
وتكااؤ ال رص وإيجاد ارص العسط اراد السجتسع جسيعاً.

والسقرؾد قاال تثسار ذؾ الايادة اا معفل تكؾيؽ رأس السال الساديت ولكؽ ذ ا الايادة اا رأس السال ال تؤتس

ث سارذا اا سمية التشسية االقترادية إذا لؼ تتؼ السعراة والخ رات ال ذرية قالسعفل م دف مس ا قطت ول ا اإن
الشغرية التقميفية لال تثسار يجب أن تتدع لتذسط االم اقات التا تداذؼ اا تحديؽ مؾ ية رأس السال ال ذري
وراع ك ا تف اامتاجية مثط االم اى مس الخفمات التعميسية والرحية.

ولمشهؾض قعسمية اال تثسار اا رأس السال ال ذري اإن شؾلتا يقترح االذتسام اا مجسؾ ة مؽ ا مذظة السترمة

يتشسية وتحديؽ مؾ ية رأس السال ال ذري ومؽ ييؽ ذ ا ا مذظة م كر (قكري كامطت 1986ت

ص.)320الخفمات الرحية ديي أمها تؤثر اا رأس السال ال ذري كسا ومؾ اً كسا ؽ طري تخ يض الؾايات
ومؾ ا ؽ طري التأثير اا مقاومة ا اراد لألمراض وزيادة ديؾية العشرر ال ذري ومؽ تؼ ك ا تف اامتاجية.
ويحتط اال تثسار اا التعميؼ مكامة ذامة ييؽ أولؾيات اال تثسار ويجب أن ؾجف ما يك ا لف مؽ مخررات اا
مياامية الفولة ويجب م ار اة فالة تؾزيع اال تثسار اا التعميؼ ييؽ مختم

ائات السجتسع.

ولقف أكفت تقارير اليؾمدكؾ ان ذشاك القة ذامة إيجايية ييؽ اال تثسار اا التعميؼ والشسؾ االقترادي اا جسيع

دول العالؼ وواقاً لتقرير ال شػ الفولا اإن التعميؼ يحق

ارفات أكثر أذسية لمسجتسعات اامدامية كسا ؤكف ال شػ

الفولا أن التعميؼ ذؾ أدف العؾامط الرريدية لتحقي الشسؾ السدتفام والف ار ات الحف ثة تذير إلس أن مد ة إضااتف

وادفة اا التعميؼ تحق

مسؾ اا الشات

السحما يشدة  %7وذ ا ؾضح أذسية اال تثسار اا التعميؼ قر ة

امة(.الالالةت2011تص)2

 - 8واقع التعميم في ليبيا:

إن التعميؼ والتفريب اا لي يا مر قسرادط كثيرة خالل اترة  45شة الساضية و شحاول اا ذ ا الس حي أن متكمؼ
قإيجاز ؽ واقع التعميؼ والتفريب اا لي يا وذلػ قدرد ل عض التحؾالت التا شهفذا ذ ا القظاع مش
ودتس وقتشا الحاضر امقف أول

شة 1970

الفولة شاية خاصة ققظاع التعميؼ والتفريب وال حي العمسا والذ اب مؽ شة

 1970وذلػ مؽ خالل خظط التحؾل االقترادي واالجتسا ا إذا ركات معغؼ خظط التشسية مس العشاية
قالشؾادا الكسية والكي ية وتؾاير اامكاميات السادية وال شية وال ذرية لمسؤ دات التعميسية والتفري ية.
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 0-8واقع التعميم األساسي في ليبيا:
لقف أول

الفولة اذتسام ك ير قالتعميؼ ا

واا فادية وشهف التعميؼ ا

ا ا وجعم

جامعة السرقب

التعميؼ إلااميا لم كؾر وااماث اا السردمتيؽ االيتفارية

ا ا تظؾر ممحؾظ خالل العقؾد الداققة ديي زاد فد الظالب و فد ال رؾل

الف ار ية و فد السفر يؽ والسفر ات قذكط ك ير والجفول رقؼ ( )1ؾضح لشا فد التالمي و فد السعمسيؽ و فد
ا ا.

السفارس خالل اترات مختم ة لم ترة مؽ  2012 -1970لمتعميؼ ا
جفول رقؼ ()1

عجد التالميح وعجد المعممين وعجد المجارس خالل فتخات مختمفة لمفتخة
( )8108 -0971لمتعميم األساسي.

العام الدراسي

عدد التالميذ

عدد المدرسين

عدد المدارس

1970-1969

310146

9151

1224

1990-1989

1.174.586

850.58

-

2006-2005

1088120

333821

4589

2009-2008

1003794

146730

3798

2010-2009

1154045

445706

3831

2011-2010

1031263

-

3250

2012-2011

1003865

1635087

3269

المرجر:
-

إعداد مجموعة من االساتذة ،0991 ،التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية في ليبيا،0991-0999 ،
مصراته ،دار الجماهيرية للنشر والتوزيع.
تقارير ديوان المحاسبة ،أعداد مختلفة.

مؽ خالل اادراريات الداققة الؾاردة قالجفول رقؼ ( ) 1

فاد التالمي قسردمة التعميؼ ا

ا ا مالدع

الايادة الك يرة اا أ فاد التالمي والتا ترجع إلس زيادة فد الدكان ككط ديي كان فد التالمي ()310164
خالل العام  1970-1969ووصط اا العام الف ار ا  2012-2011إلس ( )1003865تمسي وتمسي كسا امشا
مالدع زيادة

فد السفر يؽ مؽ ( )9151مفرس ومفر ة اا

ومفر ة ام  2012-2011كسا تظؾر فد السفارس اا التعميؼ ا

ام  1970-1969إلس  163587مفرس
ا ا مؽ  1224مفر ة اا ام 1970

إلس  3269اا ام  2012ومؽ خالل الجفول مالدع أن فد السفارس امخ ض اا شة  2011مسا كان
ميف اا شة  2010وذلػ قد ب ا دفاث التا شهفتها ال الد اا شة  2011وأدى إلس تفمير فد مؽ

السفارس ومحؽ اقتررما اا ذ ا الجفول مس ذ ا الدشؾات اقط ن ذ ا ذؾ ال ي تؾار لشا مؽ إدراريات
قظاع التعميؼ مثمف مثط كثير مؽ القظا ات اا لي يا ال ؾجف لفيف أرشي

اه ا القظاع يسر قسردمف فم ا تقرار

اداري كسا أن و ازرة التعميؼ تؼ مقمها مؽ مكان إلس آخر كسا تؼ دمجها مع و ازرة أخرى اا قعض الدشؾات كسا امف
ال تؾجف لفيف إدراريات ق ط ام  2006وذؾ تاريخ تأ يس الؾ ازرة يهيكميتها وم شاذا الجف ف ؽ اما االدراريات
الس كؾرة ق ط ذلػ التاريخ اها مؽ مرادر مختم ة.
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 8-8التعميم الثانهي في ليبيا:

أما قالشد ة لمتعميؼ الثامؾي اهؾ اآلخر قف شهفا تقفم ذارط اا ا فاد الظم ة و ا فاد السفر يؽ قالفرجة ا ولس أما

قالشد ة لمسفارس امؼ تذهف ذلػ التظؾر الك ير ولؼ تؾاكب الايادة الك يرة اا فد الظالب اا ذ ا السردمة ويسكؽ

تؾضيح السرادط التا مر يها التعميؼ الثامؾي اا الجفول التالا.

ججول رقم ( ) 8

يبين أعجاد الطالب والمعممين والمجارس بمخحمة التعميم الثانهي في ليبيا
عذد الوذارس
عذد الوذرصٍي
عذد الطالة
العبم الذراصً
218
712
34261
0861-0858
6556
70558
0881-0878
62218
222180
1114-1113
741
42621
116360
1118-1117
772
11055
0163640
1101-1118
651
23631
111151
1100-1101
674
42868
112512
1101-1100
المرجر:
-

إعداد مجموعة من االساتذة ،0991 ،التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية في ليبيا،0991-0999 ،
مصراته ،دار الجماهيرية للنشر والتوزيع.
تقارير ديوان المحاسبة ،أعداد مختلفة.

قالشغر إلس الجفول رقؼ (  ) 2مالدع أن ذشاك كثير مؽ الدشؾات غير م كؾرة ويرجع ذلػ كسا

وأن ذكرما

إلس فم اال تقرار ااداري ال ي أدى إلس ضياع الكثير مؽ السدتشفات السهسة قد ب تشقالت امامة التعميؼ

ودمجها مع قعض الؾ ازرات اا قعض الدشؾات.
ومؽ خالل ال يامات الداققة اا الجفول رقؼ (  ) 2مالدع أن ذشاك زيادة اا فد الظم ة وبذكط ك ير خالل
االربعة العقؾد الداققة اسؽ ( )45372طالب وطال ة اا شة  1969إلس ( )223623طالب وطال ة اا العام
الف ار ا .2012/2011كسا أن فد السفر يؽ زاد قذكط ك ير ا ا العام الف ار ا  1969كان فدذؼ ()803
مفرس ومفر ة و أص ح اا العام الجامعا  )7667( 1990-1989مفرس ومفر ة ثؼ تزا

العفد وبذكط

ك ير اا العام الف ار ا  2005وأص ح ( )73329مفرس ومفر ة ثؼ امخ ض اا العام الف ار ا 2009-2008
ليرط إلس ( )53730وذلػ قد ب إصفار قرار مؽ المجشة الذع ية العامة لمتعميؼ رقؼ ( )4لدشة  2007قذان
ضؾاقط تدكيؽ العامميؽ قسؤ دات التعميؼ ا

ا ا والستؾ ط واشتراط القرار أن ال يدكؽ اا مهشة التعميؼ إال

مؽ يحسط مؤذال تربؾياً معتسف .أما قالشد ة لعفد السفارس امؼ شسؾ قذكط ك ير ولؼ ؾاكب زيادتها زيادة فد
الظالب كسا أن ا دفاث التا وقع

اا  2011أدت الس دمار وتؾق

قعض السفارس و أص ح

غير مؤذمة

لمعسمية التعميسية.

ذ ا ذؾ واقع التعميؼ اال ا ا والثامؾى اا لي يا اا الؾق

أذسها ما ما:

 -1امعفام ال يئة التعميسية اا قعض السفارس قسختم

الراذؽ ويؾاجف ذ ا القظاع العف ف مؽ التحفيات مؽ

السشاط التا ال شظ

ميها السعا ير التربؾية المعفام

الريامة ايها وخظؾرة قعض م اميها مس دياة الظالب و فم صالدية فد ك ير مشها داء مهامها التربؾية
الاتقادذا لسعامط الحف ثة وااتقار العف ف مشها

قدط الؾ ارط التعميسية الحف ثة اا السجاالت العمسية

والتكشؾلؾجية.
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 -2تشؾع مؤذالت السعمسيؽ اا التعميؼ ما ييؽ الحاصط مس الذهادة اا فادية والسؤذالت الستؾ ظة والجامعية
وذؾ يعشس أن مذكمة السعمؼ ليد

الكؼ وإمسا ذا مذكمة كي

ومؾ ية ا

فاد ومفرة السفر يؽ اا قعض

التخررات و فم خزؾع السفر يؽ إلس دورة تفريب ق ط العسط وأثشاء العسط مسا ؤثر مس قفرات السعمؼ
و سمف اهؾ ال تظمع إلس جف ف اا مجال سمف.
 -3تخم

قعض السشاذ الف ار ية وذيسشة طرى التفريس القارسة مس الح ع والتمقيؽ قسا يعؾى تشسية السهارات

 -4ضع

تظ ي مغؼ ولؾارح تشغيؼ العسط ودقؾى السعمؼ والتمسي .

العقمية العميا السدا فة مس التعميؼ ال اتا واايفاع وايتعادذا ؽ التجارب العمسية.

 -5فم وجؾد الحؾااا لمسعمسيؽ وامخ اض الرواتب اا ذ ا القظاع لف أثر م ا مس السعمؼ.

 -6فم اال تقرار مس السشاذ وتايير مغام التعميؼ الستؾ ط كسا دفث اا التعميؼ الثامؾي اسؽ الثامؾية العامة
إلس الثامؾية التخررية ثؼ ثامؾية امة مؽ جف ف ذ ا كمف لف أثار م ية مس قظاع التعميؼ.
 3-8واقع قطاع التعميم العالي في ليبيا:

أما قالشد ة لقظاع التعميؼ العالا والتفريب اإن القظاع يزؼ  14جامعة إضااة إلس ( )100معهف اا مختم

إلس

أرجاء ال الد أص ح الكثير مشها يسشح درجة ال كالؾريؾس قعف ( )4أ ؾام والفيمؾم قعف ( )3أ ؾام كسا يزا

ذ ا الكميات والسعاذف أكاديسية الف ار ات العميا قظرايمس والتا تسشح درجة الساجدتير كسا ان ذشاك قعض الكميات
ججول رقم 3

أىم البيانات األساسية حهل التعميم العالي في ليبيا
د

الجٍبى

العذد أو الٌضجخ الوئىٌخ

0
1
2
3
4
5
6
7
8
01
00
01
02
03
04
05
06

عذد الجبهعبد
عذد الكلٍبد
عذد األقضبم الزخصصٍخ
إجوبلً عذد الطالة.
الٌضجخ الوئىٌخ لطالة الزعلٍن الجبهعً إلى عذد الضكبى ( )5هلٍىى.
عذد أعضبء هٍئخ الزذرٌش القبرٌي
عذد أعضبء هٍئخ الزذرٌش الوغزرثٍي
عذد أعضبء هٍئخ الزذرٌش الوزعبوًٍي
عذد الوعٍذٌي
عذد الىافذٌي للذراصبد العلٍب
عذد الوىظفٍي ثبلجبهعبد
هزىصظ عذد الطالة للقبعخ أو الوذرج الىاحذ.
عذد قبعبد االًزرًذ
عذد الطالة لقبعخ االًزرًذ الىاحذح
عذد الوعبهل والوخزجراد العبهلخ
عذد الفٌٍٍي والوهٌذصٍي العبهلٍي ثبلوعبهل والوخزجراد
هزىصظ عذد الفٌٍٍي والوهٌذصٍي للوعول الىاحذ

03
087
0145
231684
%4.6
8414
0616
4083
3003
4837
07516
 002لكل قبعخ
83
 2536طبلت
0365
1225
0.5

المرجر :تقخيخ المجنة المذكمة من قبل وزارة التعميم العالي.8108 ،

والجامعات يها كميات تسشح درجة الساجدتير والفكتؾراا .ويؾضح لشا الجفول رقؼ (  ) 3أذؼ ال يامات ا

ا ية

دؾل التعميؼ العالا اا لي يا.
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مالدع مؽ الجفول الداي أن ذشاك خمالً واضحاً اا مشغؾمة التعميؼ العالا يفاية مؽ الشد ة الستفمية لظالب

التعميؼ العالا مد ة إلس فد الدكان خاصة وإن لي يا يذكط الذ اب ايها الاال ية العغسس مؽ تركي تها الدكشية

ك لػ مالدع مؽ الجفول ارت اع فد الظم ة السؾاف ؽ الس الخارج دون إ فاد يرام واضحة لال ت ادة مؽ الظم ة
السؾاف ؽ إلس الخارج قعف ؾدتهؼ.

ك لػ تعاما أغمب الجامعات مؽ ضع

تجهيا السعامط والسخت رات و فم وجؾد السؾاد الالزمة لتذايط ذ ا

السعامط والسخت رات كسا أن أغمب ذ ا السعامط تعاما مؽ مذكمة االكتغاظ قالظم ة قد ب قمتها و فم إضااة
معامط جف فة ل لػ مجف أن الجامب العمسا اا كثير مؽ الجامعات ايف الكثير مؽ التقرير وجط الف ار ة تعتسف
مس الجامب الشغري اقط.

كسا أن السشاذ التا تفرس وطرى التفريس التا تدتخفم تعاما الكثير مؽ القرؾر والزع

وك لػ فم

اال تساد مس السراجع والسشاذ الرريدية واال تساد مس السمخرات الؾرقية.
ويؾاجف قظاع التعميؼ العالا اا لي يا اا الؾق

الحالا العف ف مؽ التحفيات مؽ أذسها ما ما:

أوال :ازدياد أ فاد الظالب السشد يؽ لمكميات يفرجات ت ؾى الدعات اال تيعايية قكثير.

ثاميا :قرؾر الس شس التعميسا ااداري و فم تؾار السعا ير السظمؾبة ايف.

ثالثا :قرؾر قعض السشاذ الف ار ية مؽ ديي مؾاك تها لستظم ات الجؾدة والتظؾرات العمسية وادتياجات الدؾى.
راقعا :القرؾر اا التجهياات السعسمية والسدتمامات التعميسية.
خامدا :القرؾر الؾاضح اا تجهياات السكت ات مؽ ديي الكتب السشهجية والفورات العمسية والتجهياات التقشية

والسعمؾماتية.
اد ا :ضع

اقعا :ضع
ضع

ا تخفامات تقشية ا لسعمؾمات واالتراالت اا السجاالت التعميسية واادارية.
ال شية التحتية والقرؾر اا الخفمات العامة.

التسؾيط ومحفودية صالديات سفاء الكميات ورؤ اء ا قدام خاصة اا االم اى مس ا مؾر التذايمية

والتدييرية والريامة ال ديظة العاجمة والظاررة.

ثامشا :السذكط ا مشا الحاضر ققؾة ديي أن الجامعات أص ح

تعاما الكثير مؽ االختراقات ا مشية وامتذار

السخفرات وامتذار سميات الدرقة والشهب اا الجامعات.
تا عا :اذط الجامعات والسعاذف الخاصة و فم إلتاامها قأداء تعميسا الا ومشحها الذهادات قالسقايط السادي

دون الشغر إلس العسمية التعميسة كسا أن الكثير مشها ليس معتسف لفى إدارة الجؾدة قسؤ دات التعميؼ العالا.
اش اًر :االمتذار ا اقا والعذؾارا لمجامعات والسعاذف دون ارت اط ذلػ قأذفا
أو ثقااية معيشة أو ادتياجات اقتراد الؾطؽ.
الحادي عذخ :عذهائية ق اخرات االيفاد إلى الخارج.

تعميسية أو خرارص ديسؾغرااية

الثاما ذر :االاتقار إلس التخظيط التعميسا ال ي يحق التكامط ديي مخرجات التعميؼ ا
مخرجات التعميؼ العالا وادتياجات السعاذف العميا والجامعات اا السعراة ا

ا ا والثامؾي وبيؽ

ا ية التا ش اا تؾارذا اا

الظالب ق ط الفخؾل إلس السردمة الجامعية.
الثالي ذر -ت ذا الاش اا جسيع مرادط التعميؼ مسا ؤدي إلس زيادة ارت اع مد ة السق ؾليؽ اا الجامعات.
الراقع

ذر :ارت اع معفل التدرب والر ؾب اا السؤ دات التعميسية العميا خاصة اا الجامعات والسعاذف

الرريدية و فم تظ ي المؾارح الستعمقة قظرد وامفار الظم ة ال ار يؽ أو الستأخريؽ اا العسمية التعميسية.
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الخامس ذر :دالة فم اال تقرار الديا ا واالمقدام ييؽ الذرى والارب كان لف دور ك ير اا التأثير مس

قظاع التعميؼ قذكط ام.

 -3التطهر في االنفاق العام عمى التعميم والتجريب في ليبيا:

شتكمؼ اا ذ ا الس حي ؽ التظؾر اا االم اى مس التعميؼ والتفريب اا لي يا وتحميط أذؼ التحؾالت والتظؾرات

التا شاذفا ذ ا القظاع خالل اترة ا ربعة العقؾد الساضية.
إن االم اى مس التعميؼ والتفريب يعت ر مؤش اًر مس ا ذسية التا تؾليها الفولة لعسمية يشاء رأس السال ال ذري.

كسا أن د ار ة وتحميط أذؼ التظؾرات والتحؾالت التا طرأت مس االم اى مس التعميؼ والتفريب يسكؽ أن يحفد لشا

مفى مداذسة يشاء رأس السال ال ذري اا

سمية التشسية وتم ية متظم ات

ؾى العسط مؽ القفرات العمسية

والسهشية وال شية والسهارات اايفا ية.
 0-3حجم اإلنفاق عمى التعميم والتجريب في ليبيا:

مؽ خالل ا تعراض لألرقام والشدب التالية لإلم اى مس التعميؼ والتفريب خالل الدشؾات الساضية مالدع أن
اام اى ال عما لقظاع التعميؼ والتفريب قف مر قعفة مرادط مختم ة ددب الؾضع الديا ا واالقترادي ال ي
مرت قف لي يا اا العقؾد الداققة ادشجف اا قعض الدشؾات كان اام اى مس ذ ؽ القظا يؽ تستع ققفر ك ير

مؽ السخررات السالية اا السياامية العامة لمفولة اا ديؽ أن ذشاك شؾات شهفت امخ اض ك ير اا اام اى
مس ذ ؽ القظا يؽ وتؼ إيقا

العف ف مؽ السذاريع التعميسية والتفري ية.
جفول رقؼ ()4

اام اى ال عما لقظا ا التعميؼ والتفريب اا لي يا خالل ال ترة  2010-1970مميؾن د شار لي ا
الفزرح

اإلًفبق على الزعلٍن

اإلًفبق على الزذرٌت

0863-0861
0871-0864
0877-0870
0888-0878
1101-1111
1101-0861

18.4
82.8
000.0
46.5
511.7
067.47

2.1
7.1
01.4
04.1
51.0
08.25

المرجر :فالح الخبيعي

مؽ خالل الجفول مالدع أمف اا ال ترة السستفة مؽ 1974-1970يمغ إجسال اام اى ال عما

والتفريب ما يقارب  32.700.000مميؾن د شار لي ا.

مس التعميؼ

كان مريب اام اى مس التعميؼ ما يقارب  29.5مميؾن د شار اا ديؽ كان مريب اام اى مس التفريب

3.200مميؾن د شار لي ا وكان ذ ا اام اى يذسط زيادة فد ال رؾل الف ار ية ال ي كان متفميا ولقف يمغ فد
ال رؾل اا يفاية الد عيشات مؽ القرن الساضا ( )11.628أل

الشحؾ التالا:

( )11.110أل

ارط لمتعميؼ ا

ارط مقدسة مس مرادط التعميؼ العام مس

ا ا و ( )281ارط لمتعميؼ الثامؾي العام و ( )61ارط لمتعميؼ ال شا و

( )176ارط لسعاذف السعمسيؽ والسعمسات.
وذ ا الايادة اا فد ال رؾل تتظمب زيادة اا فد السفر يؽ ولقف يمغ فد السفر يؽ اا ذ ا ال ترة اا جسيع

مرادط التعميؼ العام اا لي يا ( )97.938مفرس ومفر ة مقدسة مس الشحؾ التالا )85.058( :مفر اً ومفر ة
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اا التعميؼ ا
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ا ا و ( )7.667مفر اً اا التعميؼ الثامؾي العام و ( )1.880اا التعميؼ ال شا و ( )3.333اا

معاذف السعمسيؽ والسعمسات.

ومع زيادة فد الظم ة والظال ات اا جسيع مرادط التعميؼ كسا ذؾ مؾضح اا الجفول رقؼ (:)5
جفول رقؼ ()5

الضٌخ
61
60
61
62
63
64
65
66
67
68
71
70
71
72
73
74
75
76
77
81
80
81

الزعلٍن األصبصً
236051
274307
337770
403856
447803
514733
541458
601672
635883
728111
764511
7866111
836311
841511
871101
0.104562
0.134035
0.147467
0.152111
0.064375
0.123412
0.143131

فد الظم ة والظال ات اا جسيع مرادط التعميؼ
الزعلٍن الفًٌ هعبهذ الوعلوٍي
الثبًىي العبم
3614
0346
7213
4266
2177
7151
4873
2111
8318
01715
1237
01811
05555
2370
02360
08435
1772
03571
10135
2611
05728
11410
3808
11450
13042
11531
17611
6511
17611
20111
00511
27211
16711
02711
38311
16711
05811
46011
21611
10.311
47811
1.8371
11106
54538
21635
12546
71514
23622
15072
76412
23114
11025
82753
22111
16011
014711
31134
000171
22381
40358
027751
15282
56312
041514

الزعلٍن الجبهعً
2552
4211
2511
7124
8501
01102
00123
00633
02241
02523
02377
06557
11874
16144
234276
24276
23358
25484
27731
42016
61788
010.182

المرجر :إعجاد مجمهعة من االساتحة ،0991،التحهالت الدياسية واالقترادية واالجتماعية في ليبيا-0999 ،

،0991مرخاتو،دار الجماىيخية لمنذخ والتهزيع.

ومع زيادة تحدؽ الؾضع االقترادي لمي يا قد ب زيادة الفخط مؽ الش ط زاد اام اى العام مس أغمب قظا ات

الفولة ومشها قظاع التعميؼ ا ا ال ترة السستفة مؽ ( )1980-1975زاد اام اى مس التعميؼ والتفريب قذكط ك ير
ؽ ال ترة التا

ق

ذ ا ال ترة امقف يمغ اام اى مس التعميؼ والتفريب ما يقارب ( )101.3مميؾن د شار لي ا

كان مريب قظاع التعميؼ الشد ة ا ك ر قسا يقارب ( )93.9مميؾن د شار وقظاع التفريب ( )8مميؾن د شار
لي ا.
وط عاً ذ ا الايادة اا اام اى العام مس التعميؼ والتفريب كام

قد ب الايادة الهارمة التا شهفا ذ ا القظاع مؽ

ديي الايادة اا فد الظم ة والظال ات مسا ترتب ميف زيادة ك يرة اا فد ال رؾل و فد السفر يؽ والسفر ات
كسا أن الفولة اا تمػ ال ترة كام

تذاذف تحؾل ك ير اا جسيع قظا ات الفولة والتا مشها قظاع التعميؼ

والتفريب امقف شهفت أغمب مجاالت التعميؼ تظؾر ك ير ؾاء اا التعميؼ ا

ا ا أو الثامؾي أو ال شا مسا تظمب

ا مر زيادة اا دجؼ اام اى ال عما مس ذ ا القظاع ويسكؽ أن مالدع ذلػ مؽ الجفول رقؼ (.)5ومع زيادة
الشهزة التا شهفتها لي يا وزيادة فد الظم ة والظال ات زاد اام اى ال عما مس قظاع التعميؼ والتفريب اا ال ترة
137
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جامعة السرقب

السستفة مؽ ( )1988-1981امقف يمغ اام اى ( )121.6مميؾن د شار لي ا كان مريب قظاع التعميؼ ()111.1

مميؾن د شار وقظاع التفريب ( )10.5مميؾن د شار لي ا.

ولكؽ ذ ا الايادة اا اام اى ال عما مس قظاع التعميؼ والتفريب شهفت امخ اضاً ك ير خالل ال ترة السستفة مؽ

( ) 1999-1989وذلػ قد ب تراجع ؾارف الش ط وال ي يعت ر السرفر الرريدا لمفخط اا الفولة المي ية وذ ا
التراجع اا ؾارف الش ط كان قد ب الحرار الفولا مس لي يا .ولقف يمغ اام اى ال عما اا ذ ا ال ترة دؾالا

( )72.6مميؾن د شار قظاع التعميؼ دؾالا ( )57.6مميؾن د شار والتفريب ( )15مميؾن د شار وبعف راع الحرار
اا يفاية ا ل ية الجف فة اد اام اى مس التعميؼ محؾ االرت اع مؽ جف ف ا ا خالل ال ترة السستفة مؽ (-2000

 )2010يمغ إجسالا اام اى ال عما ( )660.9مميؾن د شار كسا ذؾ مؾضح اا الجفول رقؼ ( )6مقدسة مس
الشحؾ التالا )600.89(:مميؾن د شار مس قظاع التعميؼ و ( )60.1مميؾن د شار مس قظاع التفريب.
أما ال ترة السستفة مؽ ( )2018-2011امقف مرت لي يا قالعف ف مؽ الغرو

الديا ية واالقترادية أدت إلس

امقدام ك ير اا الكثير مؽ قظا ات الفولة وب داطة يسكؽ أن مقؾل أمف اا ال ترة ال تؾجف أصالً مؤ دات دولة

قذكط اعما ولمحف ي مرة أخرى ؽ اام اى ال عما مس التعميؼ والتفريب اا لي يا خالل ال ترة 2010-1970
ايجب ميشا أن متؾق

كثير مس كثير مؽ الحقار السهسة اا ذ ا الجامب وذا مثالً شاصر اام اى مس

قظاع التعميؼ والتفريب اإمشا شالدع أن اام اى مس قظاع التعميؼ والتفريب يذتسط مس مؾ يؽ مؽ اام اى

وذسا اام اى ااداري الجاري واام اى االمساما اال تثساري.

ااام اى ااداري يذسط م قات ا جؾر والسرت ات لمسفر يؽ واام اى مس السدتمامات التعميسية وم قات الريامة

والش قات التذايمية وغيرذا.

إن اام اى ااداري مس قظاع التعميؼ اا لي يا يذهف اختالل ك ير اا ذيكط الش قات اادارية اأغمب ذ ا اام اى

يكؾن مس السرت ات وا جؾر وم قات ال عثات الخارجية وذ ا يكؾن مس دداب الش قات مس جؾامب الريامة
وامخ اض اام اى

وتقشيات ا مترم

مس مكؾمات العسمية ا كاديسية وخاصة تظؾير السفارس والكميات والسعاذف والسكت ات

وأمغسة الحا ؾب ك لػ ؤدي إلس امخ اض اام اى

مس ا قحاث والتألي

والترجسة

وال عاليات والسذاركة اا السؤتسرات الخارجية.
ومسا تجفر ااشارة إليف ك لػ أن قظاع التعميؼ العالا ال ؾار السخررات السظمؾبة قذكط الجيف لتسؾيط
السؤتسرات العمسية الفاخمية وا قحاث العمسية الجادة اا إطار م قاتها اادارية كسا أمف ال يدعس إلس تشسية

مراد ر تسؾيمية ويعتسف ا تساد كما مس مخررات الفولة له ا القظاع اا السياامية العامة .وذ ا يفورا ؤدي
إلس دالة مؽ الركؾد ا كاديسا والجسؾد العمسا والتراجع اا تحديؽ جؾدة التعميؼ قد ب قمة السرادر التسؾيمية.
إن ال يامات الستؾارة تذير إلس أن الش قات اادارية ا تحؾذت مس أكثر مؽ ( )%75مؽ إجسالا اام اى العام
مس التعميؼ خالل ال ترة ( )2010-1970االح خم .

وارت ط ذلػ يتزخؼ الجهاز التعميسا ال يسا اا قظاع التعميؼ ا

ا ا والثامؾي وما ترتب ميف مؽ زيادة أجؾر

ومرت ات السفر يؽ ازالً سا يعاميف ذ ا القظاع مؽ عاذرة ال ظالة السقشعة.

يمغ متؾ ط مد ة اام اى مس قظاع التعميؼ والتفريب إلس إجسالا اام اى الحكؾما ( )%14.4لم ترة (-1970

 )2010االح خم .
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أما قالشد ة لمعشرر الثاما لإلم اى اهؾ اام اى اال تثساري امقف شهفت الش قات اال تثسارية زيادة مشتغسة وذلػ
قإمذاء الجامعات الجف فة أو التؾ ع اا اروع الكميات القارسة وزيادة محفودة اا الس اما ولكؽ تمػ الايادات
كام

متؾاضعة وال تتشا ب مع التؾ ع ا اقا ال ي شهفا قظاع التعميؼ.

مد ة اام اى

.)2010
يما

مس التعميؼ والتفريب إلس الشات

السحما وإلس اام اى العام اا لي يا خالل ال ترة (-1970

مد ة اام اى مس التعميؼ والتفريب إلس الشات السحما اا لي يا خالل ال ترة  )%1( 2010-1970وذا

مد ة مشخ زة جفاً إذا ما قؾرم
والتا يما

()%4.8

اشها مد ة اام اى

قأذسية ذ ا القظاع مؽ جهف وإذا ما قؾرم

مع قعض الفول العربية كسجسؾ ة

مس التعميؼ  %4والفول الستقفمة ( )%6والفول الشامية ( )%4.13والعالؼ

كسا ان مد ة اام اى مس التعميؼ والتفريب اا لي يا تعت ر مشخ زة أيزاً مد ة إلس اام اى العام امقف يما

 %10.5كتسؾ ط ؽ ال ترة ( )2010-1970وتعف ذ ا الشد ة مشخ زة شف مقارمتها قالسدتؾيات الدارفة اا
الفول العربية كسجسؾ ة والتس يما

 17.2والجفول التالا يؽ لشا اام اى مس التعميؼ إلس الفخط القؾما

واام اى العام اا قعض الفول العربية لم ترة (.)2009-2006
جفول رقؼ 6

اام اى مس التعميؼ إلس الفخط القؾما واام اى العام اا قعض الفول العربية لم ترة (.)2009-2006
ًضجخ اإلًفبق على الزعلٍن هي اإلًفبق العبم
ًضجخ اإلًفبق العبم هي الذخل القىهً
الذولخ
اإلجوبلً %
اإلجوبلً%
01.7
2.0
األردى
12.3
0.1
اإلهبراد
00.6
1.8
الجحرٌي
11.3
6.0
رىًش
11.2
3.2
الجزائر
11.3
7.6
الضعىدٌخ
05.6
3.8
صىرٌخ
01.8
2.2
الكىٌذ
12.5
4.3
الوغرة
08.3
1.8
قطر
6.1
0.7
لجٌبى
00.8
1.1
لٍجٍب
00.8
2.7
هصر
المرجر :التقخيخ االقترادي العخبي المهحج 8108

مالدع مسا

أن مد ة اام اى مس التعميؼ والتفريب الس الشات السحما وإلس الفخط القؾما ااجسالا وإلس

اام اى العام ااجسالا كام

مشخ زة خالل ال ترة السستفة مؽ  1970دتس 2010م.

ومؽ السؤشرات ا خرى التا يسكؽ أن مأخ ذا قعيؽ اال ت ار لسعراة اام اى مس التعميؼ ذؾ مؤشر درف
الظالب الجامعا اا لي يا مؽ اام اى مس التعميؼ والتفريب امؾ مغرما إلس ذ ا السؤشر اإمشا شجف أن درة
الظالب الجامعا مؽ إجسالا اام اى مس التعميؼ والتفريب أخ ت إتجاذات مت يشة خالل ال ترة مؽ -1970
 2010اكام

درة الظالب مترا فة خالل ال ترة مؽ  1980-1975وكان ذلػ قد ب زيادة اام اى

اال تثساري لمتعميؼ الجامعا وبد ب الغرو

االقترادية والخظط التشسؾية التا وضع

ذلػ لؼ فوم طؾيالً ا ا خالل ال ترة  2000-1991جم
139

اا تمػ ال ترة ولكؽ
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ك ير لترط إلس ( )87.3د شار اقط وذا أقط مد ة خالل ال ترة مؽ  2010-1970وذلػ قد ب الغرو

االقترادية والديا ية التا شهفتها لي يا اا تمػ ال ترة وبعف ذلػ واا ال ترة مؽ  2005-2001ادت درة

الظالب إلس االرت اع مجفد لترط إلس ( )553د شار لكط طالب وذلػ قد ب راع الحراد وا تقرار الفولة اا
تمػ ال ترة ولكؽ ذ ا الحال لؼ يدتسر وشهفت درة الظالب امخ اض مؽ جف ف وذلػ خالل ال ترة -2006
 2010لترط إلس ( )387د شار لكط طالب وقف تأثرت تمػ التايرات قغرو
والجفول التالا ؾضح لشا درة الظالب الجامعا مؽ اام اى

السؾازمة العامة لمفولة المي ية

مس التعميؼ والتفريب اا لي يا خالل ال ترة

 2010-1970ولمعمؼ اإن معغؼ تمػ الايادات اا درة الظالب الجامعا مؽ اام اى العام
والتفريب ذا زيادات مقفية وليد

مس التعميؼ

دقيقية وجاءت ذ ا الايادات لتؾكب كط مؽ االرت اع اا معفالت التزخؼ

التا شهفتها لي يا ما مر ا ربعة القرون الساضية واالرت اع اا مد ة إ فاد الظم ة إلس أ زاء ذيئة التفريس
اقف شهفت ذ ا الشد ة ارت ا اً ممحؾعاً خالل ال ترة الداققة.
جفول رقؼ ( )7
درة الظالب الجامعا مؽ اام اى مس التعميؼ والتفريب لم ترة .2010-1970
حصة الطالب الجامعي من اإلنفاق على التعليم والتدريب
الفترة
300
1974-1970
1980-1975

935

1990-1981

337

2000-1991

873

2005-2001

553

2010-2006

387

المرجر :التقخيخ الدنهي لمرخف ليبيا المخكدي والييئة العامة لممعمهمات.

ومؽ خالل ما تؼ ردا اا ذ ا الس حي مدتخمص الشتار التالية:
أوالً :إن اام اى العام مس التعميؼ والتفريب اا لي يا خالل ال ترة مؽ  2010-1970مر قعفة مرادط اسثالً شهف
اام اى مس التعميؼ والتفريب امخ اض ك ير خالل قف التدعيشات مؽ القرن الساضا مقارمة قعقف الثساميات
وذلػ قد ب تراجع ؾارف الش ط والحرار الفولا مس لي يا اا تمػ ال ترة.

ثامياً :ارت اع اام اى مس التعميؼ والتفريب خالل ال ترة مؽ  2010-2000مقارمة قال ترة  1999-1990وذلػ
قد ب راع الحرار واال تقرار الديا ا واالقترادي لي يا خالل ذ ا ال ترة.

ثالثاً :مدتشت أن الش قات اادارية ا تحؾذت مس أكثر مؽ ( )%75مؽ إجسالا م قات التعميؼ والتفريب خالل
ال ترة مؽ .2010-1970

راقعاً :امخ اض مد ة اام اى مس التعميؼ والتفريب اا لي يا مقارمة قالعف ف مؽ الفول العربية.
خامداً :امخ اض اام اى مس التعميؼ والتفريب قذكط ام اا لي يا خالل ال ترة مؽ .2010-1970

 -1تقييم اإلنفاق عمى التعميم والتجريب في ليبيا:

قعف أن تكمسشا مس اال تثسار اا التعميؼ و ؽ واقع التعميؼ والتفريب اا لي يا و ؽ اام اى ال عما وتظؾرا خالل
العقؾد ا ربعة الساضية شحاول اا الس حي أن مقيؼ اام اى مس التعميؼ اا لي يا وما ذا الشتار التا تؾصمشا

إليها مؽ خالل ذ ا الف ار ة لسؾضؾع اام اى مس التعميؼ والتفريب اا لي يا.

إن سمية التقييؼ مس التعميؼ والتفريب تكؾن اا ضؾء ثالثة معا ير أ ا ية وذا:
031
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 معيار الك اية /السالرسة. معيار العفالة. معيار الك اءة. -0-1معيار الكفاية:

إن ال يامات الستؾارة لف شا مؽ تقرير د ؾان السحا ة اا الدشؾات ا خيرة 2015ت 2016ت  2017تذير إلس أن
جسمة اام اى العام مس التعميؼ والتفريب اا لي يا مغ دؾالا  6.0مميار د شار لي ا اا كط شة تقري اًت اال أن
ذ ا اام اى مس التعميؼ مجفا مشخ ض قالشد ة لإلم اى العام ااجسالا لمفولة مقارمة مع قعض الفول ا خرى

اسثالً  6مميار د شار لإلم اى مس التعميؼ اا لي يا اا شة  2015مغ مد تف  %16مؽ جسمة اام اى العام اا
لي يا وال ي يمغ ( 36 )2015مميار د شار لي ا وازدادت ذ ا الشد ة اا شة  2016لترط تقري اً إلس ما مد تها

 %20مس الرغؼ مؽ اام اى ااجسالا يمغ اا شة (30 )2016مميارت وامخ ز
لترط إلس ما يقارب  %18مؽ جسمة اام اى العام وال ي يمغ  32مميار د شار لي ا.

ذ ا الشد ة اا 2017

وإذا ما قارن ذ ا الشد ة اا ثالثة الدشؾات ا خيرة مع قعض الفول اإمشا شجف أن ذ ا الشد ة مشخ زة مقارمة
يتمػ الفول اسثالً كام

اا تؾمس والسارب واامارات ما يقارب  %23و  %20اا الدعؾدية والجاارر اا

 .2012وإذا أخ ما ذ ا اام اى مس التعميؼ اا لي يا اإمشا شجف أمف اداد اا كط شة ولكؽ ذ ا الايادة عاذرياً
اقط وليد

دقيقية إذا ما أخ ما اا اال ت ار زيادة أ فاد الظم ة وزيادة أ فاد الجامعات وارت اع معفل التزخؼ

اا لي يا قذكط غير مد ؾى .ددب التقرير العربا السؾدف 2012

وبسعشس آخر اإن متؾ ط مريب الظالب مؽ اام اى مس التعميؼ اا لي يا ما زال مشخ زاً قرؾرة ممحؾعة

مقارمة قالعف ف مؽ الفول ا خرى .استؾ ط تكم ة تعميؼ كط طالب دؾالا  3500د شار لي ا شؾياً اا لي يا وذلػ
ددب تقرير د ؾان السحا ة لدشة  2017ايسا يما

اا مرر مثالً  902دوالر أمريكا و  2239دوالر اا

ؾريا و  4421دوالر اا ا ردن و  3442اا السارب و  4500دوالر اا ل شان و  3634دوالر اا تؾمس

وذلػ اا شة ( .2008العربا ت2010ت ص)13
 8-1معيار العجالة:

وال ي يعشا ضسان فم درمان أي طالب مؽ االمخراط اا العسمية التعميسية قد ب فم القفرة السالية أو قد ب

الشؾع أو السشظقة الجارااية التا يقظؽ ايها اإمف مؽ السعرو
الهف

أن اام اى العام ذؾ ا داة ا

وقف مرس القامؾن المي ا مس إلاامية ومجامية التعميؼ اا لي يا قالشد ة لمي ييؽ وذلػ واقاً دكام القامؾن

رقؼ ( )95لدشة  1975م .وإن التعميؼ ذؾ د تك مف الفولة وذؾ إلااما اا السردمة ا
تذر

ا ية لتحقي ذ ا

مس التعميؼ وتك ط ا تقالل الجامعات.

ا ية والفولة ذا التا

ولكؽ إذا مغرما إلس ال يامات الستؾارة ؽ اام اى مس التعميؼ اإمشا شالدع أن ذشاك فم فالة اا تؾزيع
مياامية التعميؼ ييؽ قظا اتف الثالثة التا ذكرماذا ايسا

وذا التعميؼ العام والتقشا والعالات اإمشا مثالً شالدع

اا الدشؾات الثالثة ا خيرة تا ا شة  2017كان لمتربية والتعميؼ قالسشاط وال ي يمغ ما يقارب  4مميار د شار
لي ا ددب تقرير د ؾان السحا ة ايسا كان مريب الجامعات وا كاديسيات ما يقارب  624مميؾن د شار .وكان

مريب الهيئات والسعاذف التقشية وال شية ما يقارب  409مميؾن د شار وتؾزع قاقا الس مغ مس قاقا قظا ات
التعميؼ والس مغ ااجسالا السش

مس التعميؼ اا شة  2017ذؾ  6.117مميار د شار لي ا ددب تقرير د ؾان

السحا ة .2017
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كسا أن اام اى مس التعميؼ العالا اا شة  2016كان ما يقارب  5مميار وك لػ اا شة  2015ددب تقرير

د ؾان السحا ة لدشة  2015و  2016وذ ا يؽ لشا يؾضؾح فم العفالة اا تؾزيع اام اى مس قظا ات
التعميؼ مسا ؤثر م اً مس العسمية التعميسية اا لي يا.

وذ ا يخال أصالً وجهة مغر ال شػ الفولا التا تعتسف أ ا اً مس كتاقات االقتراد اليؾماما اكار وبؾلؾس
التا ترى أن العارف االقترادي واالجتسا ا مس التعميؼ يقط مع ارت اع السدتؾى التعميسا أي أمف يرط إلس
أ مس مدتؾي اتف اا مردمة التعميؼ االيتفارا وا

ا ا ويقط تفريجيا دتس يرط إلس أدماا اا مرادط التعميؼ العميا

ومؽ ثؼ يكؾن مؽ السشظقا تؾجيف مد ة أك ر مؽ اام اى العام مس التعميؼ إلس مرادمف ا ولس تاركاً لإلم اى
الخاص السهسة ا

ا ية اا تسؾيط السرادط العميا مشف.

أما ايسا تعم قعفالة التؾزيع الجارااا لإلم اى العام مس التعميؼ اإمف يسكؽ القؾل أن ذشاك قعض الت اوت اا
اام اى مس التعميؼ اا السشاط
السشاط

اشجف مثالً قعض السشاط

تحط يشريب ك ير مؽ اام اى احيؽ أن قعض

تكاد تحرط مس مرت ات العامميؽ اا قظاع التعميؼ اا ذ ا السشاط

وذ ا كان مس مر ا ربعة

القرون الساضية وزاد ا مر قعف ا دفاث التا مرت يها ال الد اا  2011وذ ا ط عاً ؾاء اا الداي أو الؾق
الحالا رجع إلس قعض اال ت ارات مشها ا ت ارات شخرية وأخرى قد ب م ؾد السشاط م دها كسا اا الؾق
الحالا.

كسا أن السيااميات التا تخرص لمجامعات تختم

مؽ جامعة إلس أخرى وذشاك ت اوت اا الس الغ السديمة له ا

الجامعات وك لػ ذشاك ت اوت اا إمذاء السعاذف التقشية وال شية اكثير مؽ السشاط ال تؾجف ايها ذ ا السعاذف
التا تعت ر رااف مؽ روااف تؾاير ا في العاممة والسفربة اا الفولة.
أما ايسا تعم قسفى فالة اام اى العام مس التعميؼ اا لي يا مؽ مشظؾر الشؾع االجتسا ا اإن ال يامات تذير
إلس دفوث مؾع مؽ السداواة اا التعميؼ ييؽ الرجط والسرأة وال تؾجف دالرط واضحة مس وجؾد تسيا لمجشس مس

اآلخر اا جسيع مرادط التعميؼ.
 3-1معيار الكفاءة:

وذشا تؼ الت رقة ادة ييؽ مجسؾ تيؽ مؽ السؤشرات ا ولس تقيس الك اءة الفاخمية ييشسا تع ر الثامية ؽ الك اءة
الخارجية ومؽ أذؼ السؤشرات التا تدتخفم لمتع ير ؽ الك اءة الفاخمية لإلم اى العام مس التعميؼ مد ة اام اى

اال تثساري لجسمة اام اى العام ومحؽ كسا مسشا اا الر حات الداققة اإن اام اى الجاري مس التعميؼ ا تحؾذ

مس ما يقارب مؽ ( )%75مؽ إجسالا اام اى العام مس التعميؼ خالل ا ربعة العقؾد مؽ  1970إلس 2010م

يط وزاد الحال ؾء قعف ام  2010ديي أن اام اى اال تثساري مس أغمب قظا ات دولة متؾق
ا خيرة قعف أدفث  2011ولقف يما

اا الدشؾات

مد ة اام اى اال تثساري مس التعميؼ اا ال ترة مؽ  1970دتس 2010

( )%9.5مؽ جسمة اام اى اامسارا أما متؾ ط مد ة اام اى اال تثساري وااداري مس التعميؼ والتفريب إلس
اام اى الحكؾما اها  %14.4لم ترة .2010-1970

أما السؤشر الثاما مؽ مؤشرات الك اءة الفاخمية اهؾ مريب مؽ يشف ا جؾر وتعؾيزات العامميؽ لجسمة اام اى

العام مس التعميؼ واا لي يا شال ذ ا ال شف الشريب ا ك ر مؽ مررواات قظاع التعميؼ اسثالً يمغ إجسالا

السرت ات اا شة  2015إلس أكثر مؽ  5مميار د شار لي ا ويؾجف اا قظاع التعميؼ أك ر شريحة مؽ السؾع يؽ

اا الفولة ويتسيا ذ ا القظاع يتزخؼ ك ير اا السؾع يؽ والسفر يؽ وال

والثامؾي ازالً سا يعاميف ذ ا القظاع مؽ قظالة مقشعة.
031
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وتكسؽ السذكمة الرريدية اا ارت اع مد ة ا جؾر والسرت ات لجسمة اام اى العام مس التعميؼ اا أمها ال تعكس
ارت اع أجؾر الس عمسيؽ وأ زاء الهيئة العمسية وإمسا تعكس ارت اع مد ة اادارييؽ وغير ا كاديسييؽ لجسمة
العامميؽ اا مجال التعميؼ اا لي يا ؽ الحفود السق ؾلة السيا.
يط إن مرت ات قظاع التعميؼ تعت ر مؽ السرت ات السشخ زة اا الفولة وط عاً ذ ا كمف يؽ لشا دالة الهفر و فم

الك اءة اا اام اى العام مس قظاع التعميؼ .يمغ فد السؾع يؽ اا قظاع التعميؼ اا  2015ددب ييامات

دكؾمية دؾالا ( )47.7393مؾط

ومؾع ة.

أما قالشد ة لسعيار الك اءة الخارجية لإلم اى العام مس التعميؼ اإمف ال تؾجف مؤشرات تع ر قذكط م اشر ؽ ذ ا
السعيار ولكؽ ذشاك فد مؽ السؤشرات التا يسكؽ ا تخفامها قرؾرة غير م اشرة اسؽ الس ترض أن اام اى
العام مس التعميؼ هف

ذ ا ا ذفا

إلس تحقي مجسؾ ة مؽ ا ذفا

ومؽ ثؼ ير ح معيار ك اءة اام اى ذؾ مفى تحق

أو قسعشس آخر مفى ك اءة الشغام التعميسا ذاتف.

اسثالً قالشد ة لسفى مالرسة التخررات التا متح يها طم ة التعميؼ العالا الدتياجات ؾى العسط اإمشا مجف
أن أغمب الظم ة السدجميؽ اا التعميؼ العالا اا لي يا مدجمؾن اا تخررات مغرية مثط العمؾم االجتسا ية

والتربؾية وذ ا التخررات ال تخفم ؾى العسط خاصة اا اقتراد مثط االقتراد المي ا ال ي يعاما مؽ فم

وجؾد ارص سط دتس لمتخررات السهشية.

والتعميؼ اا لي يا هتؼ قالتعميؼ ا كاديسا أكثر مؽ التعميؼ السهشا والتفريب وال ؽ يعفان مؽ أذؼ د ارؼ التشسية
االقترادية.
ك لػ اإمف تؾجف العف ف مؽ السؤشرات غير التقميفية التا يسكؽ ا تخفامها أيزاً اسثال التؾ ع الكسا السمحؾظ

اا التعميؼ اا لي يا خالل ال ترة ا خيرة ديي أص ح

اا كط مشظقة جامعة ومعهف ومفارس لجسيع تخرراتها

لؼ تؼ التعامط مع ذ ا التؾ ع قذكط مسا مخظط وذؾ ما أدى إلس وجؾد م يات واضحة وخظيرة تهفد مديرة
التعميؼ اا لي يا قر ة خاصة و سمية التشسية قذكط ام .ويك يشا أن معر دال التعميؼ اا لي يا مؽ خالل:
أوالً :غياب لي يا ؽ آخر ترشي
خرج

2015ت  2016الرادر ؽ السشتفى االقترادي العالسا اا دااؾس ديي

لي يا مؽ مظاى تقييؼ مؤشر جؾدة التعميؼ العالا قد ب فم تؾار أقدط معا ير الجؾدة اا التعميؼ يمي يا.

ثامياً :ادتط الشغام التعميسا اا لي يا السرت ة  142مؽ أصط  144اا إدرارية الجؾدة الذاممة واقاً لمسشتفى

االقترادي العالسا (دااؾس  )2013وذا مرت ة تفل داللة واضحة مس أن مخرجات التعميؼ اا لي يا ضعي ة

جفاً.

لي يا اا السرت ة  140مؽ أصط 144

ثالثاً :كسا أشار التقرير إلس الشقص اا تفريب العامميؽ ديي ثؼ ترشي
يمف تؼ تقييسها اا السشظقة كسا ورد أن الشغام التعميسا المي ا يعاما مؽ مقص السعمؾمات وال يسا ال يامات
الستعمقة قك اءة السعمسيؽ ومفراء السفارس.
وق ط أن مختؼ ذ ا الس حي يسكؽ أن مزي

ددب تقارير قعض الدشؾات.
الحذاما

قعض اادراريات وا رقام التا تؾضح لشا وضع لي يا اا العالؼ

ف الدالم ا رغشؾميا وتشسية السؾارد ال ذرية اا لي يا مجمة الجامعة ا

سرية العفد  24الدشة .12

 -1ا تخفام يرمام ا مؼ الستحفة اامسارا فة مقا يس لسعراة مفى تقفم الفولة و يرذا محؾ الشسؾ مقارمة
قايرذا مؽ دول العالؼ ومؽ ذلػ مؤشر التعميؼ ومؤشر الفخط وأذؼ تمػ السؤشرات ذؾ مؤشر التظؾر أو ما يعر
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يفليط التشسية ال ذرية و مس أ ا ف يرش

جامعة السرقب

تظؾر دول العالؼ قالترتيب الترا في االفول ا كثر تظؾر اا

التشسية ال ذرية ذا ا ولس وذك ا اسثالً الشروي رقؼ ( )1والكؾماؾ ا كثر تأخر رقؼ (.)187

ا ا تقرير شة  2015الرادر ؽ يرمام ا مؼ الستحفة اامسارا كام

لي يا اا السرت ة  53وكام

اا الداي

تحتط السرت ة ( )87ورغؼ ا دفاث التا مرت يها ال الد قعف شة  2011كان مركاذا اا تقرير شة 2013
( )64مالدع أن لي يا تقفم

مؽ  87إلس  64ويعؾد ذ ا التايير الك ير اا الترتيب إلس تشغيؼ صشفوى الشقف

الفولا لتقف رات مسؾ الشات السحما ااجسالا اا لي يا ام 2011م.
ودتس اآلن ما زال

لي يا تؾاجف ؾار وتحفيات إدارية وتشغيسية إزاء تشسية مؾاردذا ال ذرية وذلػ لعفم وجؾد

ا تراتيجية واضحة السعالؼ تحفد أولؾيات التعميؼ وال حي العمسا وا ادتياجات التشسية الذاممة وما تظم ف ؾى
العسط.

 -2أما تقرير التشسية الذاممة لمعام  2011ايسكؽ أن مدتخمص مشف التالا مس الرغؼ مؽ الفخط الك ير لمي يا
اس

ي تشسية قذرية متفميا جفاً خالل الدشؾات

مؽ الش ط إال أن اام اى

مس التعميؼ والرحة وذا ا

مس الرغؼ مؽ ال ارى الك ير ييؽ دجؼ ميااميات ذ ا الفولت يما

مد ة ال ادثيؽ ؽ العسط السدجميؽ %76.9

الساضية ديي يمغ  %3.9مؽ السياامية العامة ييشسا كام

الدعؾدية  %5واليؾمان  %10.6وبريظاميا %9.3

مؽ ال كؾر و  %24.7مؽ ااماث.

إن مؾ ية التعميؼ اا لي يا متفمية جفاً وك لػ مدب الستعمسيؽ اشد ة الحاصميؽ مس الذهادة الثامؾية العامة

ددب تقرير  2011وال ؽ تتجاوز أ سارذؼ  25شة  %44مؽ ال كؾر و  %55.9مؽ ااماث وذا مد ة
ضئيمة مقارمة قايرذا مؽ دول العالؼ كاامارات  %77مؽ الجشديؽ ودول شسال أوروبا .%90

 -3إن مؤشر التشسية ال ذرية يزع لي يا اا السركا  64مس مدتؾى دول العالؼ ( )187والراقعة ربيا قعف
اامارات وقظر ( )37وال حريؽ ( )42والكؾي
أما قالشد ة لمتشسية ال ذرية لدشة  2011مال

( )63ولقف تر خ ذ ا الترتيب لحؾالا خسس شؾات مز .

لي يا الرت ة  53وا ت ر ضسؽ السجسؾ ة السرت عة التشسية ولمعمؼ أن

التقرير ي عتسف مس ثالث متايرات تعف غير كااية لؾضع لي يا اا السرت ة السذار إليها أ الا وذ ا الستايرات ذا
العسر الستؾقع شف الؾالدة ومد ة الستعمسيؽ ومريب ال رد مؽ الشات السحما ااجسالات لكؽ تقارير التشاادية
االقترادية التا ترفر ؽ السشتفى االقترادي العالسا ومقرا دااؾس اا ؾيد ار تزع االقتراد المي ا اا

السرت ة ( )100مؽ مجسؾع ( ) 139دولة وذا قال شػ مرت ة متأخرة تعكس دقيقة االقتراد المي ا الشاجسة ؽ
تشسية قذرية متفمية .ويعتسف مؤشر التشاادية مس متار ( )12متايرة مؾز ة مس ثالثة محاور ذا محؾر
الركارا ا

ا ية ومتايراتها ذا ال شية التحتية واال تقرار االقترادي والرحة والتعميؼ وك لػ مح اات الك اءة

تتزسؽ متايراتف التعميؼ العالا والتفريب وك اءة ؾى الدمع.

ك لػ تعاما لي يا مؽ مذكمة ا تقظاب اال تثسارات االجش ية اا جسيع قظا ات الفولة ومشها التعميؼ والتفريب.

اسثالُ يمغ إجسالا اال تثسارات اا لي يا اا شة 2008ت  4.1مميار دوالر تراجع
شة  2009اا ديؽ يما

إلس  2.3مميار دوالر اا

اال تثسارات ا جش ية الس اشرة اا الدعؾدية 2009ت  35مميار دوالر واا قظر

 8.7مميار دوالر .وذ ا ددب مشغسة ا مؼ الستحفة مؤتسر ا مؼ الستحفة لمتجارة والتشسية تقرير اال تثسار
العالسا لدشة 2010م ص.3
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 -5النتائج والتهصيات
تهصمت ىحه الجراسة إلى مجمهعة من النتائج والتهصيات وىي:

أوالً :النتائج:
 -1دقق لي يا ع رة ك يرة اا تحقي العف ف مؽ ا ذفا

الخاصة يايادة معفالت اال تيعاب وخ ض معفالت

التهرب مؽ التعميؼ خالل العقؾد الساضية .ولكؽ التهرب مؽ التعميؼ اا الدشؾات االخيرة زادت ديي يما

%16

اا شة  2012ددب تقرير المجشة السذكمة مؽ ق ط وزير التعميؼ العالا قالق ارريؽ (.2012 )323( )256

 -2ذشالػ ضع اً اا دجؼ اام اى الحكؾما ما التعميؼ العالا لزع

إذتسام الفولة قف مؽ خالل فم تشا ب

السيااميات السعفة لمتعميؼ مؽ ق ط الحكؾمة مع دجؼ مؤ داتف.

 -2مس الرغؼ مؽ الايادة الك يرة اا اام اى مس التعميؼ إال أن ذ ا اام اى عط ضئيط قالشد ة لجسمة الشات
السحما ااجسالا ديي يما

الفول العربية التا يما

الشد ة خالل ا ربعة العقؾد الساضية ( )%1وذا مد ة مشخ زة مقارمة مع قعض

ايها ( )%4والفول الستقفمة ( )%6والفول الشامية (.)%4

 -3إن أغمب اام اى مس التعميؼ اا لي يا كان خالل العقؾد الساضية مس اام اى ااداري والتذايما ديي
ذيسؽ مس أكثر مؽ ( )%75مؽ اام اى مس التعميؼ والتفريب مسا أضع

االذتسام قاام اى اال تثساري اا

قظا ا التعميؼ والتفريب وال ي لؼ تجاوز  %10مؽ اام اى اامسارا.
مخررات التعميؼ اا لي يا أقط قكثير مؽ الحف ا دمس مؽ تؾجيف ا مؼ الستحفة يتخريص ما ال

 -4مازال

يقط ؽ  %26مؽ السياامية العامة لتعميؼ امقف وجفما اا لي يا تقري اً  %20مؽ الدشؾات الداققة.

 -5إن ما تحق مؽ إمجازات كسية اا قظا ا التعميؼ والتفريب لؼ ي ا يتحقي الشتسية ال ذرية اا لي يا مف
ركا مس الكؼ وأذسط الكي
 -6ارت ظ

قغرو

أو الشؾ ية والجؾدة.

سمية التخظيط لتحقي

التشسية ال ذرية اا لي يا قغرو

السؾازمة العامة التا ارت ظ

يفورذا

العؾارف الش ظية وله ا تؼ التراجع ؽ م فأ التخظيط والتخما ؽ مشح ا ولؾية لقظا ا التعميؼ والتفريب

وارض القيؾد السالية مسا جعط مدار سمية تحق التشسية ال ذرية رذيشة لغرو

العؾارف الش ظية.

 -7فم العفالة اا اام اى ييؽ قظاع التعميؼ مسا يخم اجؾة ك يرة ييؽ قظا اتها التعميؼ العام والتقشا والعالا.
ثانياً :التهصيات
 -1ت شا إ تراتيجية قعيفة السفى تقؾم

مس إدفاث مقمة مؾ ية اا العسمية التعميسية ويكؾن اا جؾذرذا

مخرجات متكاممة ومتاامشة مع إ تراتيجية تشسؾية وطشية شاممة.
 -2راع مرت ات السعمسيؽ كسا ذؾ الحال مع أقرامهؼ اا الفول ذات السدتؾيات التعميسية الستسياة.
 -3تظ ي مغام الجؾدة اا السفارس والجامعات لزسان ذ ا الجؾدة وصؾمها وا تس ارريتها.

 -4إدراج اام اى ما التعميؼت خاصة التعميؼ اال ا ات كأولؾية اا مؼ اام اى الحكؾما.
 -5زيادة اام اى اال تثساري اا قظاع التعميؼ و تقميط اام اى ااداري.
المخاجع

 -1أدسف مشرؾرت  1975قراءات اا تشسية السؾارد ال ذريةت الكؾي ت وكالة السظ ؾ ات.
 -2أ امة العامات 2002ت السشغؾر اا الما لمتشسية ال ذريةت ااماراتت مركا اامارات لمف ار ات وال حؾث.
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د .ما ؾ

جامعة السرقب

اخسيرة ؛ د .و ام ايراذيؼ ؾاز ؛ د .سار الؼ غري ة

 -3أشر العربات2010ت تقييؼ يا ات اام اى العام مس التعميؼ اا مرر اا ضؾء معا ير الك اية والعفالة

والك اءةت مررت ورقة مقفمة لمسؤتسر الفولا الخاص يتحميط أولؾيات اام اى العام قالسؾازمات العامة اا مرر
والفول العربية.
-4

ما غربا وآخرونت  2002ت تشسية السؾارد ال ذريةت

والتؾزيع.

 -5مؾ س المؾزيت 2000ت التشسية اادارية لس اذيؼ ا

يؽ

ميمة الجااررت دار الهفى لمظ ا ة والشذر

س التظ يقيةت

سان -ا ردنت دار وارط لمشذر

والتؾزيع.

 -6يؽ زاذا وآخرونت 2005ت التفريب كأدف السقؾمات ا

ا ية لتشسية الك اءات ال ذرية.

 -7ماذر ميشت 1971ت إدارة السؾارد ال ذريةت القاذرةت مكت ة يؽ شسس.
 -8كامط يربرت 1997ت إدارة السؾارد ال ذرية وك اءة ا داء التشغيسات ييروت -ل شانت السؤ دة الجامعية
لمف ار ات والشذر والتؾزيع.

ما الربيعا ( مجمة االقتراد والعمؾم الديا ية  -قدؼ االقتراد والعمؾم الديا ية ت 2ت

 -9االح خم

 )2013دور اام اى مس التعميؼ والتفريب اا سمية يشاء رأس السال ال ذري اا لي يات (جامعة طرايمس-

لي يات)170-142

 -10معيسة قاركت مجمة اقتراديات شسال أاريقيا العفد الداقعت تشسية السؾارد ال ذرية وأذسيتها اا تحديؽ
اامتاجيةت ص.276
-11

ف الدالم الحذامات مجمة الجامعة ا

سرية العفد  24الدشة  12ا رغشؾميا وتشسية السؾارد ال ذرية اا

لي يات زليظؽ.
 -12لعما يؾكسيشت السمتقس الفولا دؾل التشسية ال ذرية وارص االمفماج اا اقتراد السعراة 2005ت ماذية
تشسية السؾارد ال ذرية والؾاقع اا العالؼ العربا والشاما الجاارر.

 -13إ فاد مجسؾ ة مؽ اال ات ةت1994ت التحؾالت الديا ية واالقترادية واالجتسا ية اا لي يات -1969
1994تمرراتفتدار الجساذيرية لمشذر والتؾزيع.
 -14ؾ

الالالة ( السؤتسر التربؾي الثاما – اال تثسار اا التعميؼ العالات  31آيار ) 2011م هؾم

اال تثسار اا التعميؼ العالا(الكؾي  :جسعية السركا اا الما لمتؾجيف والتعميؼ العالا).
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Abstract

This study aims to study the development of public spending on education in Libya, compare
it with global spending, evaluate public spending policies in Libya, and study the
relationship between public spending on education, human development indicators and ways
to develop the education sector in Libya. The study was based on the historical approach and
the descriptive analytical approach.
The results of the study showed that Libya has achieved a great victory in achieving many of
the goals of increasing absorption rates and reducing rates of education evasion over the past
decades. Despite the significant increase in spending on education, this expenditure has
remained insignificant for the total GDP, and the results show that most of the spending on
education in Libya over the past decades has been on administrative and operational
spending, which has weakened interest in investment spending in Education and training
sectors the study recommended the application of quality system in schools and universities
to ensure this quality, preservation and continuity. The inclusion of spending on education,
especially higher education, as a priority in government spending and the need to raise the
government's awareness in Libya of the importance of human development for its impact on
the level of development in all areas. and work to increase investment spending in the
education sector.
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