
 الترخيص بإنشاء جامعة المعارف
 )2011/ 12/ 22تاريخ  7265مرسوم رقم (

 24ص  2012/ 01/ 05تاريخ  1عدد . ر.ج: المرجع

 إن رئيس الجمھورية،
 ، الدستوربناء على 
 ،)تنظيم التعليم العالي الخاص(وتعدي(ته  1961/ 12/ 26القانون الصادر بتاريخ بناء على 
 ،)النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي (1964/ 6/ 18تاريخ  16676المرسوم رقم بناء على 
تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة  (1996/ 10/ 5تاريخ  9274المرسوم رقم بناء على 

 ،)للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معھد في مؤسسة قائمة
قرار رقم  (2011/ 11/ 18تاريخ  2011/ 3بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 

4(، 
 بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

 ،2011/ 12/ 9وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

 :يرسم ما يأتي

 
 :1المادة 

 1/5/2012: تاريخ بدء العمل

 
رخص للمؤسسة اGس(مية للتربية والتعليم بإنشاء جامعة المعارف في منطقة برج البراجنة وحارة 

 ):البكالوريوس(حريك وتتضمن الكليات واJختصاصات المدرجة أدناه بمستوى اGجازة 
العلوم اGس(مية، الفلسفة وعلم : كلية اPديان والعلوم اGنسانية وتتضمن اJختصاصات التالية -1

 .الك(م، علوم القرآن والحديث، التاريخ والحضارة المقارنة، الترجمة واللغات، اPديان المقارنة
اGدارة، المحاسبة، التسويق، اJقتصاد، إدارة : كلية إدارة اPعمال وتتضمن المراكز التالية -2

 .اPعمال الدولية، إدارة المواد البشرية، المصارف واPموال، نظم المعلومات لWعمال
اGذاعة والتلفزيون، الصحافة، الع(قات : كلية اGع(م والفنون وتتضمن اJختصاصات التالية -3

 .العامة واGع(ن، علوم اGع(م واJتصال
 

 :2المادة 

 1/5/2012: تاريخ بدء العمل

 
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في اJختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعھداتھا لجھة تأمين 

المختبرات والتجھيزات والكادر التعليمي الم(ئم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية 
اGجراء وحيازة إذن بالمباشرة بالتدريس بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية 

/ 10/ 5تاريخ  9274للمرسوم رقم مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعھداتھا وفقا 
1996. 

 
 :3المادة 

 1/5/2012: تاريخ بدء العمل

 
 .ينشر ھذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
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 2011كانون اPول  22بعبدا في             
 ميشال سليمان: اJمضاء            

 
 صدر عن رئيس الجمھورية     
 رئيس مجلس الوزراء    
 محمد نجيب ميقاتي: اJمضاء    
 

 وزير التربية والتعليم العالي            
 حسان دياب: اJمضاء            
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