
مرسوم يتعلق بنظام ا متحانات الرسمية للشھادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعھا ا�ربعة 
 وفقا للمناھج الجديدة

 )2001/ 6/ 15تاريخ  5697مرسوم رقم (

 2203ص  2001/ 06/ 21تاريخ  29عدد . ر.ج: المرجع

 إن رئيس الجمھورية،
 ،الدستوربناء على 
 ،)دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس (2000/ 8/ 7تاريخ  247المرسوم رقم بناء على 
 ،)تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي(وتعدي-ته  59/ 12/ 16تاريخ  2869المرسوم رقم بناء على 
 ،)نظام ا3متحانات الرسمية(وتعدي-ته  1967/ 2/ 10تاريخ  6645المرسوم رقم بناء على 
 ،)تنظيم شھادة البكالوريا اللبنانية (1968/ 1/ 18تاريخ  9101المرسوم رقم بناء على 
 ،)تحديد مناھج التعليم في المرحلة المتوسطة (1970/ 5/ 23تاريخ  14528المرسوم رقم بناء على 
 ،)تحديد مناھج التعليم ما قبل الجامعي (1997/ 5/ 8تاريخ  10227المرسوم رقم بناء على 

 بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
 ،)2001/ 5/ 17تاريخ  2001 - 2000/ 207وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 

 ،2001/ 6/ 17وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 

 :يرسم ما يأتي

 
 الفھرس

 تعاريف�
 1المادة 

 شروط الترشيح -الفصل ا�ول �
 3المادة  - 2المادة 

 اللجنة الفاحصة -الفصل الثاني �
 6المادة  - 4المادة 

 ا�سئلة والتصحيح والنتائج -الفصل الثالث �
 14المادة  - 7المادة 

 ا�عمال ا;دارية -الفصل الرابع �
 19المادة  - 15المادة 

 أحكام متفرقة -الفصل الخامس �
 24المادة  - 20المادة 

 
 :1المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
تخضع Eحكام ھذا النظام ا3متحانات الرسمية التي تتو3ھا أو تشرف عليھا دائرة ا3متحانات في 

 .المديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي
 

 :2المادة 
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 10/27/2005: تاريخ بدء العمل

 
 ):19/10/2005تاريخ  15496المرسوم رقم كما تعدلت بموجب (

 :يشترط في المرشح 3متحانات إحدى الشھادتين المتوسطة أو الثانوية بفروعھا اEربعة
 .أن يكون قد بلغ السن المحددة أدناه خ-ل السنة الدراسية التي تجرى فيھا ا3متحانات - :أو 

 أربع عشرة سنة: الشھادة المتوسطة -
 سبع عشرة سنة: الشھادة الثانوية العامة -

 
 .ويمكن إعفاء الت-مذة المتفوقين من شرط السن بقرار من المدير العام للتربية

 
 .من ھذا المرسوم 20المادة أن يكون اسمه واردا في اللوائح المنصوص عليھا في  :ثانيا

 
أن يكون المرشح 3متحانات الشھادة الثانوية العامة حائزا، منذ ث-ث سنوات على اEقل، على  :ثالثا

الشھادة المتوسطة الرسمية اللبنانية، أو على معادلة لھذه الشھادة، أو على إفادة مصدقة حسب اEصول 
لكل من تابع دراسته خارج اEراضي اللبنانية، تثبت إنھاءه بنجاح دراسة الصف اEساسي التاسع إذا 
كان نظام التعليم المعمول به في ھذا البلد 3 يشترط الحصول على الشھادة المتوسطة ل-نتساب إلى 

 .السنة الثانوية اEولى
 

أن تتضمن 3ئحة الترشيح المقدمة من المدرسة التي ينتسب إليھا المرشحون، أو الطلب المقدم  :رابعا
من المرشح البالغ سن الرشد وفق أحكام ھذا المرسوم، اسم المرشح وشھرته واسم والده ومحل الو3دة 

وتاريخھا وسائر ا`يضاحات ال-زمة، و3 يجوز تقديم طلب الترشيح Eكثر من نوع في امتحانات 
 .الشھادة الثانوية العامة

 
 : أن يبرز المستندات التالية :خامسا

 .صورة مصدقة عن بطاقة الھوية أو إخراج قيد شخصي 3 يعود تاريخه Eكثر من ستة أشھر -1
 :إفادة من مدير المدرسة التي تابع دراسته فيھا تثبت -2
 .انتسابه إلى صف الشھادة التي يرغب في التقدم 3متحاناتھا ومداومته فيه حتى وقت تقديم الطلب -
سنة دراسية كاملة في الصف الذي يسبق ھذه الشھادة، على أن يعفى من ھذه  )1(إنھاءه بنجاح -

 .ا`فادة المرشح الذي رسب في امتحانات ھذه الشھادة في دورة سابقة
 

 .أن يدفع الرسم المقرر وفقا لcحكام القانونية المرعية ا`جراء :سادسا

 
 :3المادة 

 6/4/2009: تاريخ بدء العمل

 
 ):29/05/2009تاريخ  2074المرسوم رقم كما تعدلت بموجب (

يتخذ في مجلس  (*)تجرى ا3متحانات لدورة عادية واحدة ويمكن تنظيم دورة استثنائية واحدة بمرسوم
 .الوزراء

 
 :يقبل للدورة ا3ستثنائية 3متحانات الشھادتين المتوسطة والثانوية العامة -
المرشحون الذين سجلوا في الدورة العادية ولم يشتركوا في أية مسابقة من مسابقات امتحانات ھذه  -1
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 .الدورة
 
في  8/ 20المرشحون الراسبون الذين نالوا معد3 عاما في امتحانات الدورة العادية 3 يتدنى عن  -2

المادة أو في المواد التي اشتركوا في امتحاناتھا، على أن يتقدموا في السنة عينھا التي جرت فيھا 
 .امتحانات الدورة العادية التي رسبوا فيھا

 
الناجحون في امتحانات شھادة الثانوية العامة في أي من فروعھا اEربعة الذين نالوا معد3 عاما  -3

امتحانات الفرع الذي نالوا الشھادة فيه، أو أي فرع ، ويكون لھم أن يترشحوا إلى 20/ 12يتدنى عن 
آخر من فروع ھذه الشھادة، وذلك لمرة واحدة فقط ويعطى حق الترشيح ھذا في السنة عينھا التي 

جرت فيھا امتحانات الدورة العادية، وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة فقط تحدد بدورة امتحانات العام 
 .العادية، على أن يحتفظ كل منھم بنجاحه وبالمعدل العام اEعلى الذي يناله 2009

 
الت-ميذ الذين تقدموا في لبنان 3متحانات الشھادات اEجنبية المعادلة لشھادة الثانوية العامة، ممن  -4

تتوفر فيھم الشروط المطلوبة للترشيح ل-متحانات الرسمية لشھادة الثانوية العامة بفروعھا المختلفة، 
 .ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية

 
 :4المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
 :يتألف جھاز اللجنة الفاحصة كما يلي

المدير العام للتربية أو من ينتدبه خطيا من بين موظفي الفئة الثانية على  :رئيس اللجنة الفاحصة -1
 .اEقل

 
من بين أفراد الھيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي أو من بين المقررين  :معاونو الرئيس -2

السابقين للجان الفاحصة أو نوابھم شرط أن يكونوا جميعا قد مارسوا ھذه المھمة عشر سنوات على 
اEقل أو من بين موظفي وزارة التربية والتعليم العالي من الفئة الثانية، وذلك للشھادتين المتوسطة 

 .والثانوية العامة
 

 .يقوم ھؤ3ء باEعمال التي يكلفھم بھا رئيس اللجنة الفاحصة
 
يقوم رئيس دائرة ا3متحانات بمھام مقرر اللجنة الفاحصة، ويجوز للمدير  :مقرر اللجنة الفاحصة -3

العام للتربية تكليف ث-ثة موظفين من دائرة ا3متحانات، من الفئة الرابعة على اEقل، القيام بمھام 
 .مقررين إضافيين للجان الفاحصة

 
من بين أفراد الھيئة التعليمية في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة،  :المصححون والمدققون -4

 .كل في المادة التي يمارس تدريسھا في صف الشھادة التي يشترك في امتحاناتھا
 
يدير كل لجنة فرعية مقرر يعاونه نائب مقرر وعدد من المدققين والمصححين  :اللجان الفرعية -5

 .يحدد عددھم ومھامھم بقرار يصدر عن المدير العام للتربية
 
من ا`داريين واEساتذة الثانويين، وھم مسؤولون أمام رئيس اللجنة الفاحصة  :مندوبو المناطق -6

 .عن ا`شراف على تنفيذ أعمال ا3متحانات في المحافظات
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 :وھي مؤلفة بالنسبة إلى كل شھادة من :الھيئة ا;دارية -7
 )رئيسا: (رئيس اللجنة الفاحصة أو من ينتدبه -
 )أعضاء: (مقرري اللجان الفرعية -
 )مقررا: (مقرر اللجنة الفاحصة -

 
 :5المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
يكون رئيس اللجنة الفاحصة ومقررو اللجان الفرعية مسؤولين عن تحضير اEسئلة وأسس التصحيح، 

وللرئيس أن يستعين . وعن سريتھا، وعن تطبيق القوانين واEنظمة المتعلقة با3متحانات الرسمية
كما له أن يحدد، . بعضو أو أكثر من أعضاء اللجنة `عداد اEسئلة في كل مادة وتدقيقھا قبل استنساخھا

با3تفاق مع مقرري اللجان الفرعية ولكل مسابقة، توزيع الع-مة بين مختلف أقسام المسابقة على نحو 
 .مسبق يعلن للمرشحين مع أسئلة ا3متحان ويتقيد به المصححون

 
 :6المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
يرافق المقرر كل أعمال اللجان الفرعية ويتولى، بإشراف الرئيس، دعوتھا إلى ا3جتماع لمناقشة 

 .أسس التصحيح وتوزيع المسابقات عليھا وتنظيم لجان التدقيق، ويدون المقررات وينفذھا
 

 :7المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
تقدم امتحانات اللغة العربية وآدابھا، والتاريخ والجغرافيا، والتربية الوطنية والتنشئة المدنية، في 

في الثانوية " الفلسفة العربية"الشھادتين المتوسطة والثانوية العامة وامتحانات الفلسفة والحضارات 
وفي سائر المواد، يترك للمرشحين أن يختاروا بين اللغة العربية . العامة، إلزاميا، باللغة العربية

وإحدى اللغات الفرنسية أو ا`نكليزية أو لغة أخرى معتمدة في اEحكام القانونية النافذة، شرط أن 
ويستثنى من ذلك مرشحو المدارس الرسمية؛ . يصرحوا بھذا ا3ختيار لدى تقديمھم طلبات الترشيح

 - ، ا3جتماع، وا3قتصاد"الفلسفة العامة"فعلى ھؤ3ء أن يقدموا امتحانات الفلسفة والحضارات 
 .باللغة العربية - إلزاميا

 
 :8المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
ويكون . تعطى الع-مة من صفر إلى عشرين وتضرب بعامل التثقيل المقرر للمادة في كل شھادة

 .مجموع الع-مات في ھذه الحال المجموع ا`جمالي للع-مات المطلوبة لكل شھادة
 
 ".3 يجوز إعادة النظر في الع-مة الممنوحة للمرشحين باستثناء تصحيح الخطأ المادي"

 
 :9المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
 :يتولى مقرر اللجان الفرعية ونائبه والمدققون

 .مراقبة التصحيح والسھر على تطبيق اEسس التي وضعتھا اللجنة الفاحصة -1
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الفصل في الع-مات التي يبلغ الفرق فيھا أكثر من ع-متين بين المصحح اEول والمصحح الثاني،  -2

 .وذلك في المسابقات التي يجرى تصحيحھا من قبل مصححين اثنين
 

 :10المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
يعتبر ناجحا في ا3متحان كل مرشح حاز على معدل خمسين من مئة من المجموع العام للع-مات 

 .المقررة لكل شھادة
 
 :يعتبر راسبا في ا3متحان المرشح الذي ينال -
إ3 أنه يجوز للھيئة ا`دارية . من المجموع ا`جمالي للع-مات المطلوبة لكل شھادة% 50أقل من  -أ

أن تقرر، قبل إع-ن النتائج، منح المرشحين ع-مات استدراك تحدد نسبتھا لكل مادة، على أن 3 تزيد 
تدخل ع-مة ا3ستدراك في حساب المجموع ال-زم للنجاح . من المجموع ا`جمالي للع-مات% 5عن 

 .ويعتبر كسر الع-مة، عند ا3حتساب اEخير للنتيجة، ع-مة كاملة تدون لصالح المرشح
 
صفرا في إحدى المواد، ويعتبر، أيضا، بمثابة من استحق الصفر المرشح الذي يقدم ورقة بيضاء  -ب

 . أو يغيب عن المسابقة أو في الحا3ت اEخرى المماثلة التي تقدرھا الھيئة ا`دارية
 

 :11المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
يعلن رئيس اللجنة الفاحصة أسماء الفائزين بعد التثبت من حصولھم على المعدل المطلوب للنجاح في 

 :كل من الشھادتين المتوسطة والثانوية العامة بكل فروعھا مع ذكر الدرجات التالية

 
و 1ويعلن رئيس دائرة ا3متحانات أسماء المرشحين المقبولين في الدورة ا3ستثنائية، عم- بالفقرتين  
 .المادة الثالثةمن  2

 
 :12المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
يوقع أعضاء اللجنة الفاحصة الذين اشتركوا في عملية تدوين الع-مات على السجل بعد ا3نتھاء من 

 .عملية الجمع
 

 :13المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 

 20معدل مجموع العHمات على  الدرجة

 16إلى  14من  جيد

 أو أكثر 16 جيد جدا
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إذا تبين، بعد إع-ن النتائج، أن غشا قد ارتكب في ا3متحانات ونجم عنه تبديل في النتيجة، يدعو 
 .رئيس الھيئة ا`دارية 3جتماعات طارئة يتخذ فيھا القرار المناسب في ضوء التحقيقات

 
 :14المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
يمنح المدير العام للتربية الشھادات الرسمية كافة، ويوقعھا عنه رئيس دائرة ا3متحانات ومن ينتدبه 

 .خطيا، وذلك بعد تأشيرة الموظف المختص
 

 :15المادة 

 12/15/2005: تاريخ بدء العمل

 
 ):06/12/2005تاريخ  15893المرسوم رقم كما تعدلت بموجب (

تتولى المناطق التربوية في كافة المحافظات قبول طلبات الترشيح للمرشحين التابعين لھا، وإعداد 
تتولى دائرة ا3متحانات طبع . لوائح المقبولين منھم وتوزيعھم مع المراقبين على مراكز ا3متحانات

اEسئلة واستنساخھا، وتأمين وصولھا إلى مراكز ا3متحانات، وتسلم المسابقات من رؤساء المراكز 
وترقيمھا من الخارج، وتسليمھا إلى اللجان الفاحصة، وفتح المسابقات، وترقيمھا حسب أرقام 

المرشحين بعد انتھاء عمليات التصحيح وتسجيل ع-مات المرشحين، وحفظ سج-ت الع-مات مع 
كل ذلك تحت إشراف . محاضر جلسات اللجان، وتنفيذ سائر اEعمال ا`دارية المتعلقة با3متحانات

 .رئيس اللجنة الفاحصة ومعاونيه

 
 :16المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
 .يعطى المرشحون أوراقا خاصة للكتابة عليھا، اEمر الذي يضمن حفظ أسمائھم وأرقامھا سرية

 
 :17المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
 :في بدء كل امتحان، ينبه المراقبون المرشحين إلى ما يلي

 .استعمال أوراق المسابقات التي تقدم لھم دون سواھا -1
 .ا3متناع عن الغش، أو محاولة الغش، وعن كل ما يخل بالنظام -2

 
 :18المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
على رئيس المركز أن يقصي فورا عن ا3متحان كل مرشح أخل بالنظام أو غش أو حاول الغش أو 

يضع المراقب الذي يضبط المخالفة، بإشراف رئيس المركز، تقريرا بالواقع يرفع . خالف التعليمات
 .إلى رئيس دائرة ا3متحانات الذي يحيله إلى الھيئة ا`دارية

 
 :19المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل
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تبت الھيئة ا`دارية، بأكثرية الحاضرين، كل شؤون المرشحين وكل المخالفات التي تحصل أثناء 

. ا3متحانات، ولھا أن تقرر إقصاء المخالفين عن ا3متحانات الرسمية لمدة أربع دورات على اEكثر
 .و3 يحق Eية سلطة إدارية أخرى أن تعدلھا أو تلغيھا. تكون قراراتھا نھائية

 
 :20المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
على كل مدرسة أن تودع، في كل سنة، وفي موعد أقصاه نھاية كانون اEول، المرجع المعين بقرار 
من وزير التربية والتعليم العالي لوائح بأسماء ت-مذتھا المسجلين ابتداء من السنة السابعة من التعليم 

اEساسي وحتى السنة الثانوية الثالثة، ويمكن لوزير التربية والتعليم العالي تمديد ھذه المھلة عند 
 .ا3قتضاء

 
تعلن المدارس عن تقديمھا اللوائح إلى المراجع المختصة في الوزارة خ-ل أسبوع من تاريخ  -1

ويحق لھؤ3ء وEوليائھم . التقديم، وذلك بتعليق إع-ن بھذا الشأن في مكان من المدرسة يرتاده الت-مذة
 .مراجعة اللوائح في المدرسة للتثبت من ورود أسماء الت-مذة المعنيين فيھا

 
 .3 يقبل في ا3متحان المرشح الذي لم يرد اسمه في ھذه اللوائح -2

 
ما عدا حال الخطأ المادي يرفض حكما كل طلب يرمي إلى إضافة اسم تلميذ على اللوائح المذكورة  -3

 .إذا قدم بعد انقضاء المھلة القانونية
 
3 يحق للمدرسة قبول أي تلميذ جديد في ھذه الصفوف بعد إرسال اللوائح، ما لم يبرز إفادة من  -4

 :الدوائر المختصة تثبت
 .أنه انتسب وفق اEصول إلى مدرسة نظامية في ھذا الصف، وورد اسمه في لوائحھا -أ

أنه داوم على الدراسة في المدرسة اEولى خ-ل الفترة المتراوحة بين تاريخ تقديم اللوائح وتاريخ  -ب
 .طلب ا3نتساب إلى المدرسة الجديدة

 
 :يستثنى من اEحكام السابقة -5
المرشح الذي يقيم خارج لبنان بحكم إقامة ولي أمره إذا أثبت انتسابه إلى صف الشھادة المعنية وإلى  -أ

الصف السابق له بمستندات مصدقة حسب اEصول من قبل السلطات المختصة في البلد الذي تابع 
 .دراسته فيه

 
المرشح إلى الشھادة المتوسطة إذا أتم الثامنة عشرة من عمره، والمرشح إلى إحدى فروع الشھادة  -ب

 .الثانوية العامة إذا أتم العشرين من عمره في أول السنة التي تجرى فيھا ا3متحانات
 

 :21المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
 :يتولى المدير العام للتربية

 :تعيين -1
معاوني رئيس اللجنة الفاحصة ومقررھا وأعضاء لجان التصحيح ومقرري اللجان الفرعية  -أ

 .ومندوبي المناطق
من أساتذة التعليم الثانوي ومن المعلمين والمدرسين الداخلين في (لجان مراقبة ا3متحانات الخطية  -ب
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 ).الم-ك الرسمي في وزارة التربية والتعليم العالي
لجان اEعمال التحضيرية المكلفة وضع اEرقام على المسابقات قبل عملية التصحيح، وفتح  -ج

 .المسابقات بعد التصحيح، وترتيبھا تمھيدا لجمع الع-مات
 
 . تحديد مواعيد امتحانات كل شھادة ومھل تقديم الطلبات -2

 
 :22المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
تحدد التعويضات العائدة لجميع العاملين في ا3متحانات الرسمية، بقرار مشترك يصدر عن وزيري 

 .المالية والتربية والتعليم العالي
 

 :23المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
تلغى جميع النصوص المخالفة Eحكام ھذا المرسوم أو التي 3 تتفق مع مضمونه و3 سيما أحكام 

 418وتعدي-ته ورقم  1967/ 2/ 10تاريخ  6645رقم و 1953/ 12/ 21تاريخ  3438رقم المراسيم 
 .1990/ 8/ 16تاريخ 

 
 :24المادة 

 6/21/2001: تاريخ بدء العمل

 
 .ينشر ھذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

 
 2001حزيران  12بعبدا في             
 اميل لحود: ا3مضاء            

 
 صدر عن رئيس الجمھورية    
 رئيس مجلس الوزراء    
 رفيق الحريري: ا3مضاء    
 

 وزير التربية والتعليم العالي            
 عبد الرحيم مراد: ا3مضاء            

 
 وزير المالية    
 فؤاد السنيورة: ا3مضاء    
 

من 8صفحة  8 www.tarbaweya.org


