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املقّدمة:

عليهم. تنطبق. موظفون. وهم. املجتمع,. �شرائح. من. واعية. مثقفة. �شريحة. هم. املعلمون.

قوانني.ولهم.حقوق.وعليهم.واجبات.

يحمي. ال. القانون. واأن. العمل,. �شروريات. من. واأحكامها. بالوظيفة. املعرفة. اأن. واملعلوم.

املغفلني,.واأن.اهلل.تعاىل.اأمرنا.اأن.ن�شري.على.بّينة.من.اأمِرنا,.ونتعرف.اإىل.اأحكام.وظائفنا.

من.هنا.جاءت.�شرورة.اإعداد.منت.».املعلم.والقانون«.لكي.يعرف.املعلم.املوظف.اأحكام.

الوظيفة.العامة.وتفا�شيلها.وخ�شو�شا.يف.موا�شع.االبتالء.

وعليه.فقد.اقت�شر.منت.»املعلم.والقانون«.على.اأهم.الق�شايا.التي.تتعلق.بوظيفة.التعليم..

اإجازات. من. بحقوقه. مرورا. وغريها. والتناق�ص. والن�شاب. الدوام. اأنظمة. من. انطالقا.

من. حتتويه. وما. اخلدمة. نهاية. اإىل. و�شواًل. وغريها. وخم�ش�شات. وتعوي�شات. ورواتب.

حاالت.و.قرارات..هذا.وقد.مت.اخت�شار.بع�ص.القوانني.واملرا�شيم.وتلخي�شها.واالكتفاء.

باملهم.منها.

وقد.تعلقت.امل�شائل.اأعاله.بالتعليم.ما.دون.اجلامعي.والتي.ي�شرتك.فيها.املعلم.مع.غريه.

للتو�شيح. والرت�شيمات. اجلداول. و�شعنا. وقد. .. العام. القطاع. مالكات. يف. املوظفني. من.

لالأ�شاتذة.االأعزاء.

نتمنى.للمعلمني.واملدربني.ح�شن.اال�شتفادة.ملا.فيه.م�شلحة.املعلمني,.ون�شاأل.اهلل.تعاىل.

لهم.دوام.التوفيق.انه.خري.معني.وخري.ن�شري.
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قواعد اإجتماعية

قواعد ملزمة 

ومقرونة بجزاء ملن 

يخالفها
قواعد عامة جمردة

النظم القانونية

بداية.ال.بد.من.اطالع.املعلم.على.بع�ص.امل�شطلحات.القانونية,.كالنظم.القانونية.والقانون.

وم�شادر.الن�شو�ص.القانونية.املطبقة.على.مهنة.التعليم.

النظم.القانونية.ملهنة.التعليم.هي.عبارة.عن.جمموعة.من.الن�شو�ص.القانونية.ال�شادرة.

الوزراء(,. )جمل�ص. التنفيذية. ال�شلطة. اأو. النواب(,. )جمل�ص. الت�شريعية. ال�شلطة. عن.

والتعليم. الرتبية. وزير. عن. ال�شادرة. والتعاميم. القرارات. من. جمموعة. اإىل. باالإ�شافة.

واملنظمة.لهذه.املهنة.وللعاملني.فيها.وللم�شتفيدين.منها.ولطريقة.اال�شتفادة.تلك.)1(.

ال.بد.بداية.اأن.نعرف.بع�ص.املعلومات.االأولية.عن.القانون..فالقانون,.ا�شطالحًا,.هو.تلك.

�شاأنه. من. تنظيما. املجتمع. داخل. العالقات. اأدق. ب�شكل. اأو. املجتمع,. تنّظم. التي. القواعد.

حتقيق.اخلري.العام.للمجموع.وكفالة.امل�شلحة.الفردية.لالأفراد,.والقانون.فرع.من.فروع.

العلوم.االجتماعية,.وهو.يهتّم.بو�شع.قيود.و�شوابط.على.حرية.االأفراد.ملا.فيه.خري.املجموع.

و�شون.امل�شلحة.الفردية.لالأفراد.

•اخل�صائ�ص التي تتمتع بها القاعدة القانونية 	
اأنف�شهم.)ي�شمى. االأفراد. العالقات.داخل.املجتمع.بني. اجتماعية.تنظم. 1. اإنها.قواعد..

بالقانون.اخلا�ص(.اأو.حتى.بني.االأفراد.وبني.وال�شلطة.احلاكمة.يف.املجتمع)الدولة(.

وهو.ما.ي�شمى.بالقانون.العام.

.تطبق.على.االأفراد.ب�شفاتهم.ال.بذواتهم,.وعلى.ال�شلطات. 2. اإنها.قواعد.عامة.جمردة.

املنظمة.للمجتمعات.بغ�ص.النظر.عن.القائمني.عليها.

بجزاء.ملن.يخالفها,.وهذا.ما.مييز.القواعد.القانونية.عن. 3. اإنها.قواعد.ملزمة.ومقرونة..

غريها.من.قواعد.املجامالت.واالأخالق.

خ�صائ�س القاعدة القانونية

)1(.ن�شري.اأحمد:.النظم.القانونية.ملهنة.التعليم,.�ص2.
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•م�صادر القاعدة القانونية 	
امل�شادر.االأ�شلية.للن�شو�ص.القانونية.املطبقة.على.مهنة.التعليم.هي.امل�شادر.التالية:

القانونية. الن�شو�ص. من. جمموعة. عن. عبارة. هو. االأ�شا�شي)الد�شتور(:. الت�شريع. اأول:.

التي.تقرر.املبادئ.االأ�شا�شية.للقانون.يف.الدولة,.وتنظم.عمل.ال�شلطات.وحتدد.العالقة.

لنف�شها.لكي.تنظم.طريقة.عي�شها.يف. ارت�شتها.اجلماعة. بينها,.وهي.عبارة.عن.قواعد.

جمتمع.حمدد..ففيما.خ�ص.الرتبية.والتعليم.ن�ّص.الد�شتور.اللبناين.يف.مادته.العا�شرة.

على.مبداأ)حرية.التعليم(.

التعليم.حّر.ما.مل.يخّل.بالنظام.العام.اأو.ينايف.االآداب.العامة,.اأو.يتعّر�ص.لكرامة.االأديان.

اأو.املذاهب,.وال.ميكن.اأن.مت�ص.حقوق.الطوائف.من.جهة.اإن�شاء.مدار�شها.اخلا�شة.على.اأن.

ت�شتويف.ذلك.وفقًا.لالأنظمة.العامة.التي.ت�شدرها.الدولة.يف.�شاأن.املعارف.العامة.

ثانياً:.الت�شريع.العادي.اأو.الرئي�ص)القانون(:.القانون.هو.القواعد.القانونية.التي.ت�شنها.

ال�شلطة.الت�شريعية)جمل�ص.النواب(.

اأما.فيما.خ�ّص.الرتبية.والتعليم.فهناك.جمموعة.قوانني.منظمة.لهذه.املهنة.اأو.لهذا.املرفق.

تطبق. اأحكام.خا�شة. يحتوي.على. والذي. ال�شادر.يف.1982/8/3. القانون.82/22. مثل.

الهيئة. تنظيم. قانون. اأو.مثاًل. الر�شمي.. التعليم. التعليمية.يف.مالكات. الهيئة. اأفراد. على.

التعليمية.يف.املعاهد.اخلا�شة.ال�شادر.يف.1956/6/15.

ثالثا:.الت�شريع.الفرعي)املرا�شيم(:.هي.القواعد.التي.ت�شدر.عن.ال�شلطة.التنفيذية.مبا.

متلك.من.�شالحيات.اأنيطت.لها.مبقت�شى.الد�شتور.واملرا�شيم.ثالثة.اأنواع:

القوانني. التنفيذية. ال�شلطة. ت�شع.مبوجبها. التي. القواعد. .هي. التنفيذية: - املرا�صيم 

ال�شادرة.عن.ال�شلطة.الت�شريعية.مو�شع.التطبيق,.فالقانون.قد.ال.ينظم.كل.العالقات.

التي.حتكم.عمل.املرافق.العامة.اإمنا.يف.كثري.من.االأحيان.يرتك.اأمر.حتديدها.للمرا�شيم.

انطالقا.من.طبيعة.عمل.ال�شلطة.التنفيذية.ومتا�شها.املبا�شر.مع.النا�ص..مثاًل:.�شدر.

القانون.81/11.متناواًل.االأحكام.املتعلقة.مبراقبة.زيادة.االأق�شاط.والر�شوم.املدر�شية.

يف.املدار�ص.اخلا�شة.غري.املّجانّية,.ترك.هذا.القانون.ملجل�ص.الوزراء.حتديد.طرائق.

تطبيق.ن�شو�شه.مبرا�شيم.

يف.جمل�ص.الوزراء.لتنظيم.وترتيب.امل�شالح. املرا�صيم التنظيمية:.وهي.ن�شو�ص.تتخذ. -
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والهيئات.العامة.بحكم.اخت�شا�شه.يف.اإدارة.هذه.امل�شالح.والهيئات,.مثاًل.املر�شوم.

رقم.1869.والذي.يتعلق.بتنظيم.وزارة.الرتبية.

.التنفيذية.بق�شد.املحافظة.على.االأمن. مرا�صيم �صبط: وهي.قواعد.ت�شعها.ال�شلطة -

وحماية.ال�شحة.العامة.

من. خا�ص. تفوي�ص. مبوجب. التنفيذية. ال�شلطة. عن. ت�شدر. املرا�شيم. من. نوع. ثمة.

حيث. من. النواب. جمل�ص. عن. ال�شادرة. القوانني. ت�شبه. وهي. الت�شريعية. ال�شلطة.

مثل. ال�صرتاعية. باملرا�صيم  ت�شمى. ما. وهي. جديدة,. قانونية. لن�شو�ص. ا�شرتاعها.

املر�شوم.اال�شرتاعي.112.والذي.ي�شمى.قانون.املوظفني.

الت�صريع

الت�صريع الأ�صا�صي

الد�صتور

الت�صريع العادي

اأو الرئي�س

القانون

املرا�صيم التنفيذية

مرا�صيم �صبط

املرا�صيم التنظيمية

مرا�صيم اإ�صرتاعية

الت�صريع الفرعي

املرا�صيم

م�صادر الن�صو�س القانونية ملهنة التعليم
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الأنظمة

•نظام الدوام والن�صاب اخلا�ص بالأ�صاتذة يف الثانويات 	
:) املادة 24: ال�صنة الدرا�صية والعطل)1 ∗

.اأول.يوم.عمل.يلي.اخلام�ص.من.�شهر.ت�شرين. 1. تبداأ.الدرو�ص.يف.الثانويات.الر�شمية.يف.

االأول.)قابل.للتعديل.من.قبل.وزير.الرتبية(.

الرتبية. . 2. وزير. عن. خا�ص. بقرار. الر�شمية. الثانويات. يف. االأ�شبوعي. التعطيل. يحدد.

الوطنية.والتعليم.العايل.

:)   املادة 25: اأوقات العمل)2 ∗

اإن.اأوقات.العمل.اليومي.املدر�شي.هي: 1. .

ثالثني.دقيقة. اأربع.ح�ش�ص.تدري�ص.قبل.الظهر.تتخللها.فرتة.ا�شرتاحة.ال.تقل.عن..-

ح�شتان.اأو.ثالث.ح�ش�ص.بعد.الظهر. -.

دد.ح�شة.التدري�ص.الواحدة.بخم�ص.وخم�شني.دقيقة. حتحُ -.

بعد الظهرقبل الظهر

اأربع ح�ص�س قبل الظهر

خم�س وخم�صون دقيقة

ح�صتان اأو ثالث بعد 

الظهر

اأوقات العمل يف املدار�س الر�صمية

)1(و.)2(:.النظام.الداخلي.للمدار�ص.الثانوية.الر�شمية.قرار.رقم.590.
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املدير

ثالثون �صاعة

ال�صتاذ

ع�صرون �صاعة 

تدري�س

الناظر العام 

رو  والنظار وحم�صّ

املخترب

�صبع وع�صرون �صاعة

الن�صاب ال�صبوعي بح�صب الرتاتبية الدارية

)1(.النظام.الداخلي.للمدار�ص.الثانوية.الر�شمية.قرار.رقم.590.

اإذا.اقت�شت.م�شلحة.الثانوية.ذلك,. 2. يجوز.ملدير.الثانوية.ان.يقرتح.تعدياًل.لهذا.الدوام..

اإال.بعد.موافقة.كل.من.املدير.العام.للرتبية.الوطنية.ومدير. وال.يعمل.بهذا.التعديل.

التعليم.الثانوي.

يف.املالك.على.خم�شة.ايام. 3. يتم.توزيع.�شاعات.العمل.جلميع.موظفي.الثانوية.الداخلني..

يف.اال�شبوع,.ويحق.ملدير.التعليم.الثانوي.ا�شتثناء.بع�ص.املوظفني.من.هذا.التدبري,.

اإذا.اقتنع.باال�شباب.املوجبة.التي.يعر�شها.عليه.خطيًا.وت�شل�شليًا.ا�شحاب.العالقة.

جميع.احل�ش�ص. 4. يعمل.خالل.�شهر.حزيران.بدوام.الفرتة.الواحدة,.على.اأن.يعطى.التالميذ..

املقررة.يف.جدول.الدرو�ص.اال�شبوعي,.وتكون.احل�شة.عندئذ.خم�شني.دقيقة..

تعّدل.�شاعات.عمل.النظار.لتتالءم.مع.هذا.الدوام,.�شرط.اأال.يتدنى.جمموع.�شاعات.

عملهم.عن.27.�شاعة.اأ�شبوعيا.

•ن�صاب التعليم الر�صمي ما دون اجلامعي 	
.) املادة 27: الن�صاب ال�صبوعي يف الثانويات الر�صمية )1 ∗
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)1(.النظام.الداخلي.للمدار�ص.الثانوية.الر�شمية.قرار.رقم.590...............................................

.اال�شبوعي.ملوظفي.الثانوية.على.الوجه.االآتي: 1. يحدد.الن�شاب.

. ثالثون.�شاعة.للمدير.-

. ري.املخترب.- �شبع.وع�شرون.�شاعة.للناظر.العام.وللنظار.وملح�شّ

ع�شرون.�شاعة.تدري�ص.لالأ�شتاذ. -.

من. 2. اإذا.توّزع.دوام.اال�شتاذ.بني.التدري�ص.واالعمال.االدارية.حت�شب.كل.�شاعة.ون�شف..

الدوام.االداري.معادلة.ل�شاعة.تدري�ص.

بقرار. عملهم. و�شروط. َجراء.
حُ
االأ و�شائر. واحلّجاب. واحلرا�ص. اخلدم. دوام. يحدد. .

خا�ص.

) • �صبط الدوام)1	

.التعاقد.واخلدم.واحلّجاب.واحلرا�ص(,. 1. على.جميع.موظفي.املدر�شة.).با�شتثناء.ا�شاتذة.

ان.يوقعوا.على.�شجل.الدوام.فور..و�شولهم..وبح�شب.ت�شل�شل.ح�شورهم.اىل.املدر�شة,.

وعلى.املدير.او.من.ينتدبه.من.النظار.ان.يدون.مالحظاته.عند.االقت�شاء.

يوقع.ا�شاتذة.التعاقد.على.�شجل.خا�ص. 2. .
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الهيئة  باأفراد  خا�صة  )اأحكام   • 	1982/08/03 تاريخ:   82/22 رقم  قانون  من      .

والفنون  الوطنية  الرتبية  وزارة  يف  الر�صمي  التعليم  ملكات  يف  التعليمية 

اجلميلة(.

ن�صابا التعليم والتناق�س ال�صبوعيني ملراحل التعليم دون اجلامعي

تتناق�س اىل

اأ�صتاذ تعليم ثانوي 

واأ�صتاذ الرتبية 

الريا�صية

20 �صاعة اأ�صبوعيًا

مدّر�س يف 

املرحلة املتو�صطة 

والرتبية

الريا�صية

24 �صاعة اأ�صبوعيًا

مدّر�س تربية 

ريا�صية يف 

املرحلتني املتو�صطة 

والبتدائية

24 �صاعة اأ�صبوعيًا

مدّر�س اأو معّلم يف 

مرحلتي الرو�صات 

والبتدائية

27 �صاعة اأ�صبوعيًا

19 �صاعة اأ�صبوعيًا17 �صاعة اأ�صبوعيًا17 �صاعة اأ�صبوعيًا14 �صاعة اأ�صبوعيًا
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: املادة 1 ∗

ويف. واملعلمات. املعلمني. دور. . 1. يف. التعليمية. الهيئة. الأف��راد. اال�شبوعي. ال��دوام. يحدد.

املدار�ص.الثانوية.واملتو�شطة.واالبتدائية.الر�شمية.كما.يلي:

.تدري�ص.تتناق�ص. الأ�شتاذ.التعليم.الثانوي.واأ�شتاذ.الرتبية.الريا�شية.بع�شرين.�شاعة.-

تدريجيًا.حتى.ت�شل.اىل.اربع.ع�شرة.�شاعة.

تتناق�ص. . تدري�ص.- �شاعة. وع�شرين. باأربع. املتو�شطة. املرحلة. يف. املدر�ص. اأو. للمعلم.

تدريجيًا.حتى.ت�شل.اىل.�شبع.ع�شرة.�شاعة.

�شاعة. وع�شرين..- ب�شبع. الرو�شة. ومرحلة. االبتدائية. املرحلة. يف. املدر�ص. اأو. للمعلم.

تدري�ص.تتناق�ص.تدريجيًا.حتى.ت�شل.اىل.ت�شع.ع�شرة.�شاعة.

�شاعات. بعدد. مرحلة. من. اأكرث..- يف. التدري�ص. يف. اال�شرتاك. عند. املدر�ص. اأو. للمعلم.

التدري�ص.العائدة.للمرحلة.التي.يعطي.فيها.العدد.االكرب..من.ال�شاعات.

يف.املرحلتني.املتو�شطة.واالبتدائية.باأربع.وع�شرين. ملعلم.او.ملدر�ص.الرتبية.الريا�شية..-

�شاعة.تدري�ص.تتناق�ص.تدريجيًا.حتى.ت�شل.اىل.�شبع.ع�شرة.�شاعة.

التناق�ص.التدريجي.الأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.جميع.املراحل. 2. تخ�ش�ص.كل.�شاعات..

كل. اخت�شا�ص. و�شمن. املدر�شة. داخل. تدري�شية. )ال. الال�شفية. للن�شاطات. ح�شرًا.

منهم(.
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 قانون التناق�س يف املراحل البتدائية واملتو�صطة والثانوية يف 

الر�صمي واخلا�س )1(

مر�شوم.رقم.5343

تعديل.بع�ص.اأحكام.املر�شوم.رقم.784.بتاريخ.1983/7/6

حتديد.دقائق.تطبيق.التناق�ص.يف.عدد.�شاعات.التدري�ص.الأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.

املدار�ص.الر�شمية.واخلا�شة.

ير�شم.ما.ياأتي.:

املادة الأوىل : - 

عدلت.املادة.االأوىل.من.املر�شوم.رقم.784.تاريخ.1983/7/6.بحيث.اأ�شبحت.كالتايل:.

التعليمية.يف. الهيئة. الأفراد. التدري�ص. �شاعات. التدريجي.يف.عدد. التناق�ص. “يطبق.

املدار�ص.الر�شمية.واخلا�شة.غري.املهنية.والتقنية.وفقا.للجداول.رقم.1.و2.و3.املرفقة.

بهذا.املر�شوم.وذلك.بعد.خدمة.فعلية.يف.املالك.الدائم.ال.تقل.عن.:

15.�شنة.يف.التعليم.الثانوي.الأ�شتاذ.التعليم.الثانوي.واأ�شتاذ.الريا�شة.

18.�شنة.يف.الرو�شة.والتعليم.االبتدائي.واملتو�شط.اأو.يف.اأحدهما.للمعلم.اأو.املدر�ص.

االبتدائية. املرحلتني. يف. الريا�شية. الرتبية. مدر�ص. اأو. وملعلم. املتو�شطة. املرحلة. يف.

واملتو�شطة.18.�شنة.يف.التعليم.االبتدائي.والرو�شة.اأو.يف.اأحدهما.للمعلم.اأو.املدر�ص.

يف.املرحلة.االبتدائية.اأو.مرحلة.الرو�شة”.

املادة الثانية : - 

تاريخ.1983/7/6. املر�شوم.رقم.784. الرابعة.من. املادة. الثانية.من. الفقرة. عدلت.

ومن. املدر�شة. داخل. تدري�شية. ال. الن�شاطات. “وتكون.هذه. كالتايل:. اأ�شبحت. بحيث.

�شمن.اخت�شا�شه.كمثل.الندوات.الثقافية,.والنوادي.البيئية.املدر�شية,.وتوفري.ح�شن.

اإجرائها,.عن. �شري.االمتحانات.املدر�شية.االأ�شبوعية.والف�شلية.والنهائية,.وانتظام.

التعليم. يبتغي.منه.حت�شني.منهجية. ما. وكل. واالإ�شراف.عليها,. فيها. املراقبة. طريق.

تربوية. ون�شاطات. اإ�شعاع. مركز. املدر�شة. جعل. يف. كذلك. واالإ�شهام. م�شتواه. ورفع.

وتثقيفية.واجتماعية”.

ّدل.بعد.اأخذ.4.درجات.ون�شف.يف.التعليمني.االأ�شا�شي.والثانوي.الر�شميني,اأنظر. )1(.هذا.القانون.عحُ

امللحق.بهذا.الكتاب.
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اجلدول رقم 1 اجلديد

اأ�شتاذ.التعليم.الثانوي.واأ�شتاذ.الرتبية.الريا�شية

اجلدول رقم 2 اجلديد )2(

معلم.اأو.مدر�ص.املرحلة.املتو�شطة.ومعلم.اأو.مدر�ص.الرتبية.الريا�شية.يف.املرحلتني

االبتدائية.واملتو�شطة.اأمت.18.�شنة.على.االأقل.خدمة.فعلية.يف.املالك.الدائم.يف.الرو�شة.

والتعليم.االبتدائي.واملتو�شط.اأو.يف.اأحدهما.كذلك.احلال.بالن�شبة.الأ�شتاذ.يف.التعليم.

قرارا. الوزير. ي�شدر. ريثما. بذلك. ويعمل. الرابعة. الفئة. يف. الر�شمي. والتقني. املهني.

بتناق�ص.جديد.يف.التعليم.املهني.

عدد �صنوات اخلدمة
�صاعات التدري�ص الفعلي 

) اأ�صبوعياً (

17.-.16 –.15 19

20.-.19 –18 18

22.-21 17

24.-23 16

26.-25 15

27.وما.فوق 14

عدد �صنوات اخلدمة عدد �صاعات التدري�ص الأ�صبوعية

خالل.�شنوات.اخلدمة.19,.و20,.و21 23

خالل.�شنوات.اخلدمة.22,.و23,.و24 22

خالل.�شنتي.اخلدمة.25,.و26 21

خالل.�شنتي.اخلدمة.27,.و28 20

خالل.�شنتي.اخلدمة.29,.و30 19

خالل.�شنة.اخلدمة.31 18

خالل.�شنوات.اخلدمة.التي.تلي.

31�شنة

17
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اجلدول رقم 3 اجلديد

معلم.اأو.مدر�ص.يف.املرحلة.االبتدائية.ومرحلة.الرو�شة.اأمت.18.�شنة.على.االأقل.خدمة.

فعلية.يف.املالك.الدائم.يف.التعليم.االبتدائي.والرو�شة.اأو.يف.اأحدهما.

عدد �صنوات اخلدمة عدد �صاعات التدري�ص الأ�صبوعية

خالل.�شنوات.اخلدمة.19,.و20,.و21 26

خالل.�شنوات.اخلدمة.22,.و23,.و24 25

خالل.�شنتي.اخلدمة.25,.و26 24

خالل.�شنتي.اخلدمة.27,.و28 23

خالل.�شنتي.اخلدمة.29 22

خالل.�شنة.اخلدمة.30 21

خالل.�شنة.اخلدمة.31 20

خالل.�شنوات.اخلدمة.التي.تلي.

31�شنة

19

)2(.�شيتم.تعديل.اجلدول.قريبًا.بعد.اإقرار.االأربع.درجات.ون�شف.للتعليم.االأ�شا�شي.
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النظام القانوين لالأ�صاتذة املتعاقدين مع وزارة الرتبية

• الأول: التعاقد يف مرحلة الثانوي: البند	

اإن.وزارة.الرتبية.والتعليم.تتكفل.تاأمني.الهيئات.التعليمية.للمدار�ص.وملا.ال.يكون.عدد.

الذين.يف.املالكات.

كافيا.تلجاأ.االإدارة.وبغية.احلفاظ.على.ا�شتمرارية.عمل.املرافق.العامة.اإىل.التعاقد.مع.

اأ�شاتذة.تعليم.ثانوي.ب�شروط.خا�شة.يرعاها.عقد.خا�ص.موقع.بني.االأ�شاتذة.والوزارة.

ين�ّص.العقد.على.بع�ص.احلقوق.ويفر�ص.عليه.بع�ص.االلتزامات.و�شنلقي.ال�شوء.على.

بع�شها:

من. يبداأ. تدري�ص..- �شاعة. كل. عن. ماليًا. ب��داًل. املتعاقد. االأ�شتاذ. يتقا�شى. ال��رات��ب:.

13500ل.ل..لي�شل.اإىل.23500.بعد.ثالث.�شنوات.وقد.عدلت.فيما.بعد.لت�شل.اإىل.

حدها.االأق�شى.27500ل.ل.

تاريخ. . -.1360 ل��ل��م��ر���ش��وم. ا���ش��ت��ن��ادا. ث��ان��ي��ة. ف��ئ��ة. امل��ت��ع��اق��د. ي�شنف. .: الت�شنيف.

.1971/06/28

االأ�شتاذ.بح�شب. الدوام.:.يحدد.املعدل.ال�شنوي.بعدد.�شاعات.التدري�ص.التي.يدر�شها..-

حاجة.املدر�شة.الثانوية.وبح�شب.ما.تطلبه.املادة.التي.يدّر�شها.وبح�شب.كونه.موظفًا.

يف.مالكات.التعليم.اأواًل.

وهناك.عدد.من.االلتزامات.التي.يفر�شها.العقد.دومًا.

ال�شاعات. الغياب.10%.من.عدد. �شاعات. بلغت. فاإذا. والتدري�ص:. باحل�شور. االلتزام.

املحددة.دون.عذر.�شرعي.وقانوين.يحق.لالإدارة.ف�شخ.العقد.مع.املتعاقد.

مع. يتالءم. ما. بح�شب. الثانوية. للمدار�ص. الداخلي. بالنظام. املتعاقد. االأ�شتاذ. يلزم.

تاأمني. امل�شابقات,. ت�شحيح. االمتحان,. اأ�شئلة. اإعداد. . الدرو�ص,. التعاقد)حت�شري.

�شاعات.املراقبة...(

وهناك.التزامات.اأخرى.من�شو�ص.عنها.يف.العقد.

من. موقعًا. كان. ولو. حتى. اإداريًا. عقدًا. العقد. هنا. يعترب. ال. للعقد:. القانوين. التكيف.

االإدارة.لعدم.حتقق.�شروط.العقد.االإداري.فيه,.وعلى.ذلك.فاملرجع.القانوين.املخّول.

بالبت.باخلالفات.النا�شئة.بني.املتعاقد.واالإدارة.هي.املحاكم.العادية.ولي�ص.جمل�ص.

�شورى.الدولة.
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•البند الثاين: التعاقد يف املرحلة املتو�صطة والبتدائية: 	
يختلف.التعاقد.يف.الثانوي.عنه.يف.املتو�شط.واالبتدائي.لناحية.عدم.وجود.عقد.يرعى.

التعاقد.يف.هاتني.املرحلتني.االأخريتني.

فيه. تعلمه. الرتبوية. املنطقة. اإىل. املدر�شة. من. كتاب. اإر�شال. عرب. يتم. هنا. فالتعاقد.

يلبي.هذه.احلاجات.يف. ما. يكون.هناك. ال. وعندما. نق�ص. لوجود. ملعلمني. بحاجاتها.

الوزارة. اإىل. كتاب. بوا�شطة. الرتبوية. املنطقة. عرب. االإدارة. تطلب. الوزارة. مالكات.

بالتعاقد.مع.مدر�شني.يتم.اإر�شال.ا�شمهم.وموؤهالتهم.ِو�شهاداتهم.اإىل.الوزارة.فاإما.

اأن.توافق.هذه.االأخرية).ويبداأ.املعلم.بتقا�شي.راتبه.ب�شتة.الآالف.لرية.عن.كل.�شاعة.

ملن.ال.يحمل.االإجازة.اجلامعية.وهنا.جتدر.االإ�شارة.اأن.التعاقد.يف.هذه.االأيام.حم�شور.

بحملة.االإجازات.اجلامعية.الذين.يتقا�شون.ثمانية.اآالف.لرية.عن.كل.�شاعة.تدري�ص(,.

واإما.اأن.ترف�ص.الوزارة.متذّرعة.بوجود.اأ�شاتذة.يف.مالكاتها.يف.تلك.املدر�شة.ميكنهم.

تلبية.احلاجة.هذا.وقد.مت.تعديل.�شعر.ال�شاعة.الحقًا.

هذا.وينظر.يف.مو�شوع.التعاقد.اإىل.حاجات.املدر�شة.الفعلية.للمعلمني.فيدر�ص.مو�شوع.

الن�شاب. يعلمون. كانوا. ما. اإذا. املالكات. يف. هم. الذين. املعلمني. ومو�شوع. الت�شعيب.

املطلوب.منهم.وما.اإىل.ذلك.قبل.املوافقة.على.التعاقد.

اأما.من.الناحية.القانونية.فاإن.عدم.وجود.عقد.موّقع.بني.املعّلم.واالإدارة.يحرم.املتعاقد.

لحُقي.االختياري.وهذه. الواجب.اخلحُ باأي.واجب.عدا. يلزمه. املقابل.ال. اأي.حق.ويف. من.

عبارة.عن.م�شكلة.مزدوجة:

.م�شكلة.لالإدارة.التي.ال.ت�شتطيع.اإلزام.املتعاقد.باحل�شور.وال.ت�شتطيع.منعه.من.ترك.

املدر�شة.يف.الوقت.الذي.ي�شاء.حتى.يف.االأوقات.احلرجة.والأ�شباب.خا�شة.به.

وم�شكلة.لالأ�شتاذ.املتعاقد.الذي.ال.يتمتع.باأي.حق.قانوين.�شوى.قب�ص.بدل.ال�شاعات.

التي.علّمها.وال.يوجد.بدل.نقل.وال.تعوي�ص.وميكن.الإدارة.املدر�شة.اأو.الوزارة.�شرفه.

متى.ت�شاء.دون.اأن.يكون.له.اأي.حق.
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النظام القانوين لأفراد الهيئة التعليمية يف املدار�س اخلا�صة

التعليمية. اأو.االإدارة. اأو.النظارة. التعليمية.كل.من.يقوم.بالتدري�ص. باأفراد.الهيئة. يق�شد.

يف.املدار�ص.اخلا�شة..ويطبق.على.هوؤالء.قانون.رقم.1956/6/15.الذي.ي�شمى.».تنظيم.

الهيئة.التعليمية.يف.املعاهد.اخلا�شة«.وكافة.التعديالت.التي.طراأت.عليه.

ويق�شم.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.املدار�ص.اخلا�شة.اىل.فئتني:

فئة.داخلة.يف.املالك.

فئة.غري.داخلة.يف.املالك.اأو.متعاقدة.

يف امللك: • الق�صم الأول: اأفراد الهيئة التعليمية الداخلني 	

يتاألف.مالك.الهيئات.التعليمية.من.اأربع.فئات:

حادقات.االأطفال. 1. فئة..

2. فئة.املدر�شني.وهم.يعملون.يف.�شفوف.املرحلة.االبتدائية.اأو.الرو�شة.اأو.يف.كليهما.معًا..

يف. 3. فئة.املعلمني.وهم.يعلمون.يف.�ش���فوف.املرحلة.االبتدائية.اأو.املتو�شطة.اأو.الثانوية.اأو..

كل.منهم.

.�ش���فوف.املرحلة.املتو�شطة.اأو.الثانوية.اأو. 4. فئة.اأ�ش���اتذة.التعليم.الثانوي.وهم.يعلمون.يف.

يف.كليهما.معًا.

حادقات 

الأطفال
الأ�صاتذةاملعلمون املدر�صون

مالك الهيئات التعليمية
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تعيني.اأفراد.الهيئة.التعليمية: -.

اإن.�شروط.التعيني.العامة.بالن�شبة.الأفراد.الهيئات.التعليمية.يف.مالكات.التعليم.الر�شمي.

هي.ذاتها.فيما.يتعلق.بالتعليم.اخلا�ص.ما.عدا.�شرطي.ال�شن.واملباراة.وهي.التالية:

عداد.هيئته. 1. �شروط.اجلن�شة.اللبنانية:.هذا.ويحق.لرئي�ص.مدر�شة.خا�شة.اأن.يقبل.يف..

التعليمية.اأ�شخا�ص.اأجانب.ب�شرط.اأن.يح�شلوا.على.اإجازة.�شادرة.عن.وزارتي.الرتبية.

والتعليم.العايل.ووزارة.ال�شوؤون.االجتماعية.

.االلتزام.باحلد. 2. �شرط.ال�شن:.وهو.غري.حمدد.فيما.يتعلق.بالتعليم.اخلا�ص.ولكن.يجب.

االأدنى.للعمر.وهو.18.�شنة,.ولكنه.قد.ي�شمح.املدير.ل�شخ�ص.دون.الثامنة.ع�شرة.من.

العمر.بالتعليم.ولكن.هذه.الفرتة.ال.حت�شب.يف.ح�شابات.تعوي�ص.ال�شرف..اأما.فيما.

اأمتوا. قد. يكونوا. اأن. يجب. اأنهم. على. القانون. فن�ص. امل�شاعد. واملدير. املدير. خ�ص.

اخلام�شة.والع�شرين.من.العمر.

3. �شرط.اللياقة.ال�شحية..

. 4. للمدير. بالن�شبة. ال�شرية. وح�شن. االأخالقية,. االأهلية. املدنية. باحلقوق. التمتع. �شرط.

واملدير.امل�شاعد.

والذي. القانون.. يف. 5. املطلوبة.. العلمية. واملوؤهالت. ال�شهادات. على. احل�شول. �شرط.

يختلف.باختالف.فئة.ورتبة.املعلم.

اأو.املدير.امل�شاعد.و�شروط.خا�شة. اخلا�شة:.هناك.�شروط.خا�شة.باملدير. 6. ال�شروط..

باملدر�شني.واالأ�شاتذة.واملعلمني.

اجلن�صية اللبنانية

ال�صــــن

اللياقة ال�صحية

التّمتع باحلقوق املدنية والأخالق

ال�صهادات واملوؤهالت املطلوبة

�صروط خا�صة

�صروط التعيني بالن�صبة 

لأفراد الهيئة التعليمية 

يف التعليم اخلا�س
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بالن�شبة.لالأ�شاتذة.للمدير.واملدير.امل�شاعد:.هناك.�شروط.خا�شة.يجب.توفرها.يف.طالب.

خا�ص. �شرط. مع. اأعاله. املذكورة. ال�شروط. كل. عام. ب�شكل. وهي. مدر�شة,. بفتح. االإجازة.

غري. كان. واإذا. طبيعيًا,. �شخ�شًا. كان. اإذا. �شنة. .25 يكون. اأن. يجب. الذي. لل�شن. بالن�شبة.

اللبنانية.يف.حقل.الرتبية.والتعليم.. يحُرخ�ص.له.بالعمل.على.االأرا�شي. اأن. لبناين.فيجب.

يكون.من. اأن. فيجب. اأو.هيئات(. معنويًا.)جمعيات. �شخ�شًا. االإجازة. كان.طالب. اإذا. اأّما.

اأهدافه.الرتبية.والتعليم.واإذا.كان.غري.لبناين.فيجب.اأن.يرّخ�ص.له.بالعمل.على.االأرا�شي.

اللبنانية.يف.حقل.الرتبية.والتعليم.

طلب. يف. ا�شمه. يذكر. اأن. يجب. الذي. املدير. غريه. هو. املدر�شة. اإجازة. �شاحب. اإن. ولكن.

الرتخي�ص.مببا�شرة.التدري�ص.الذي.يقدم.اىل.وزارة.الرتبية.والتعليم..واذا.كان.املدير.

غري.لبناين.اأو.ال.يجيد.اللغة.العربية.فيجب.اأن.يعني.اىل.جانبه.مدير.لبناين.يجيد.اللغة.

العربية.ولديه.موؤهالت.املدير.نف�شها.

اإن.كل.تعديل.يطراأ.على.االدارة.املدر�شية.يجب.اأن.تعلم.به.وزارة.الرتبية.

وبالعودة.اىل.ال�شروط.اخلا�شة.فيجب.اأن.تتوفر.باملدير.واملدير.امل�شاعد.املوؤهالت.العلمية.التالية:

ال�صهادة واخلربة كحد اأدنى
املرحلة اأو املراحل 

التعليمية

درجة 

املدر�صة

تربية.ح�شانية.اأو.�شهادة.البكالوريا. .BT
اللبنانية.الق�شم.الثاين.+.خربة.ثالث.�شنوات.

يف.ممار�شة.التعليم.يف.مرحلة.الرو�شة.

مرحلة.الرو�شة

رو�شة.

االأطفال

�شهادة.البكالوريا.التعليمية,.اأو.�شهادة.

البكالوريا.اللبنانية.+.خربة.�شنتني.يف.املرحلة.

االبتدائية.

ابتدائية.مع.اأو.بدون.

رو�شات

ابتدائية

�شهادة.تعليمية.ثالثة.اأو.�شهادة.جامعية+.

خربة.ثالث.�شنني.يف.ممار�شة.التعليم.يف.

املرحلة.املتو�شطة.

متو�شط.مع.اأو.بدون.

املرحلتني.ال�شابقتني

متو�شطة

اإجازة.تعليمية.اأو.�شهادة.جامعية+.خربة.

ثالث.�شنوات.يف.ممار�شة.التعليم.يف.املرحلة.

الثانوية.

ثانوية.مع.اأو.بدون.

املراحل.ال�شابقة

ثانوية
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اأما.باقي.اأفراد.الهيئة.التعليمية.فهناك.�شروط.خا�شة.من.ناحية.املوؤهالت.العلمية.ن�شت.

لكي. االأطفال. حادقات. يف. ي�شرتط. فمثاًل. االإجراء,. املرعية. واملرا�شيم. القوانني. عليها.

ميكن.اإدخالهم.اىل.املالك.اأن.يكونوا.من.حملة.�شهادات.البكالوريا.الفنية.الق�شم.الثاين.

)اخت�شا�ص.الرتبية.احل�شانية.اأو.ما.يعادلها.قانونًا(.

توفر. ب�شرط. املدر�شية. . االإدارة.- قبل. من. باالختيار. دائمًا. التعيني. يتم. التعيني:. طرق.

ال�شروط.واملوؤهالت.املن�شو�ص.عليها.يف.القوانني.واملرا�شيم.ولي�ص.هناك.مباراة.وال.

امتحانات.

.التعليمية.يف.املدار�ص.اخلا�شة.يف.الفئات.والرتب. مفاعيل.التعيني:.يعني.اأفراد.الهيئة.-

اأفراد.الهيئات. التي.تتفق.مع.موؤهالتهم.العلمية.وهي.�شبيهة.بتلك.التي.تطبق.على.

التعليمية.يف.املدار�ص.الر�شمية..فمثاًل.يعني.حملة.االإجازة.اجلامعية.برتبة.معلم.من.

الدرجة.الثالثة.

االأكرث,. على. �شنتني. ملدة. متمرنني. . التعليمية.- الهيئة. اأفراد. يعني. والتثبيت:. التمرين.

يثبتون.بعدها.يف.املالك.على.اأن.حت�شب.�شنتي.التمرين.الحت�شاب.معا�ص.التقاعد.اأو.

التعوي�شات,. التقاعدية.ل�شالح.�شندوق. تقا�شي.احل�شومات. بعد. ال�شرف. تعوي�ص.

اأن.يعطى.تعوي�شًا.يوازي.راتب. التمرين.على. واإما.ي�شرف.من.اخلدمة.خالل.مدة.

�شهر.عن.كل.�شنة.

• الداخلني يف امللك: الق�صم الثاين: اأفراد الهيئة التعليمية غري	

من. اأ�شخا�ص. مع. االأكرث. على. �شنتني. وملدة. خا�شة. ب�شروط. يتعاقد. اأن. املدر�شة. لرئي�ص.

اأن.يتمتع.هوؤالء.بال�شروط.املتعلقة.باأفراد.الهيئة.التعليمية. ذوي.املوؤهالت.العلمية,.على.

الداخلني.يف.املالك..وهنا.اإ�شارة.هامة.اأنه.لي�ص.ما.مينع.املدر�ص.الداخل.يف.املالك.اأن.

ينظم.عالقته.باملدر�شة.بعقد.خطي.على.اأن.يراعي.اأحكام.القانون.االإلزامية.وخ�شو�شًا.

تلك.املتعلقة.بالنظام.العام.واأهمها.الراتب.والرتقية.والت�شنيف.وتعوي�ص.ال�شرف.

ويقا�شى. املتعاقد. ي�شرف. اأن. اإما. ال�شنتني. مدة. انق�شاء..- عند. املتعاقدين:. تثبيت.

تعوي�ص.�شهر.عن.كل.�شنة.من.�شندوق.املدر�شة.اأو.يثبت.يف.الرتبة.والدرجة.التي.تتفق.

مع.موؤهالته..واإذا.انتقل.املتعاقد.اىل.مدر�شة.اأخرى.دومنا.انقطاع.عن.التعليم.بعد.

انق�شاء.ال�شنتني.يدخل.حكمًا.يف.املالك.وتحُ�شم.خدمته.ال�شابقة.اىل.اخلدمة.

اأ�شخا�ص.ذوي.موؤهالت. اأن.يتعاقد.ب�شروط.خا�شة.مع. اأي�شًا.لرئي�ص.املدر�شة. يجوز.
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علمية.لتدري�ص.اللغات.واملواد.الثقافية.املتعلقة.بها.اأو.لتدري�ص.مواد.فنية.غري.داخلة.

هوؤالء. يدخل. ال. اأن. على. للرتبية.. العام. املدير. من. بقرار. عليها. يوافق. املنهاج. يف.

االأ�شخا�ص.يف.املالك.ما.مل.يتم.االتفاق.على.ذلك.بني.الطرفني.

• وواجبات اأفراد الهيئة التعليمية: الق�صم الثالث حقوق	

مل.ين�ص.قانون.56/15.على.باب.خا�ص.باحلقوق.واإمنا.مقارنة.مع.حقوق.اأفراد.الهيئة.

التعليمية.يف.املدار�ص.الر�شمية.فيمكن.اإيراد.العناوين.التالية:

البند الأول: حقوق اأفراد - الهيئة التعليمية

علم.رئي�ص.املدر�شة.حااًل.وباالأ�شباب. .يحُ اإجازة.مر�شية:.اإذا.تغيب.الأ�شباب.�شحية.عليه.اأن.�

التي.دعت.للتغيب.)من.خالل.تقرير.طبي(,.للمدير.اأن.يتثبت.بذلك.بوا�شطة.طبيب.

يعطي.تقريرًا.طبيًا.بذلك,.واذا.تبني.اأن.مدة.الغياب.ال.تتجاوز.الثالثني.يومًا.اأعطيت.

االإجازة.براتب.كامل,.اأما.اذا.جتاوزت.الثالثني.يومًا.مددت.�شهرين.بن�شف.راتب,.

واإذا.جتاوزت.3.اأ�شهر.يعر�ص.املري�ص.على.اللجنة.الطبية.ملوظفي.التعليم.الر�شمي.

يف.وزارة.ال�شحة,.واإذا.راأت.اللجنة.اأن.رجوعه.للعمل.غري.ممكن.للمدير.�شرفه.من.

اخلدمة.

البند الثاين: واجبات اأفراد الهيئة التعليمية: - 

اأي�شًا.مل.ين�ص.على.باب.خا�ص. كما.مل.ين�ص.قانون.56/15.على.باب.خا�ص.باحلقوق.

باجلملة. تتلخ�ص. ب�شكل.عام. القانون,.وهي. بقيت.متفرقة.يف.ن�شو�ص. التي. بالواجبات.

ال�شورة. ولتقريب. خمالفتها” ,. وعدم. واالأنظمة. بالقوانني. “التقيد. واملطاطة. الوا�شعة.

نورد.بع�ص.االأنظمة.التي.ن�ص.عليها.القانون.املذكور.

التعليمية.اأن.يرتك.العمل.خالل.ال�شنة.الدرا�شية.اإال. ال.يحق.الأي.فرد.من.اأفراد.الهيئة..�

وترتب.عليه.عطل.و�شرر.يوازي.�شعف.رواتبه.وملحقاتها.عن.املدة.الباقية.من.ال�شنة.

املدر�شة. رئي�ص. بكتاب.م�شمون.موجه.اىل. قبل.15.متوز. العمل. ترك. اإذا. الدرا�شية.

مع.اإ�شعار.باال�شتالم,.اأما.اإذا.ترك.بعد.15.متوز.فيدفع.التعوي�ص.عن.ال�شنة.التالية.

اأي�شًا.

.العمل:.االنقطاع. ال.يحق.له.االنقطاع.عن.العمل..وتعترب.احلاالت.التالية.انقطاع.عن.�

عن.التدري�ص.مدة.�شنة.كاملة.دون.عذر.�شرعي..اأي�شًا.ال�شفر.دون.اإذن.يعترب.انقطاعًا..

ي�شري. ما. قانون.56/15. فلي�ص.هناك.يف.ن�ص. التعليم,. لالإ�شراب.عن. بالن�شبة. اأما.
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اىل.منع.االإ�شراب,.وال.يجوز.للعقد.اخلا�ص.املوقع.بني.االأ�شتاذ.واملدر�شة.اأن.يحتوي.

على.بنود.متنع.االإ�شراب,.وال.ميكن.هنا.القيا�ص.مع.ما.هو.مطبق.على.اأفراد.الهيئة.

التعليمية.يف.املدار�ص.الر�شمية,.الأن.قانون.56/15.هو.قانون.خا�ص.وال.يجوز.التو�شع.

هذا. حدده. ما. اإال. الر�شمية. املدر�شة. يف. املعلم. حالة. مع. حاالته. وقيا�ص. تف�شريه. يف.

هذا. اأن. و�شحيح. والرواتب.. الرتب. و�شل�شلة. التعيني. �شروط. وهي. ح�شرًا,. القانون.

اأ�شاًل.من.احلريات. القانون.مل.ين�ص.على.مواد.ت�شمح.باالإ�شراب.ولكن.االإ�شراب.

العامة.التي.كلفها.الد�شتور.ون�ص.عليها.قانون.تنظيم.عقود.العمل.اجلماعية.يف.املدة.

62.منه,.وفرق.القانون.االأخري.بني.اإ�شراب.�شرعي.يف.احلاالت.التي.يكون.فيها.و�شيلة.

لتحقيق.اأهداف.م�شروعة,.واإ�شراب.غري.�شرعي.يف.احلالة.التي.يكون.فيها.و�شاطة.

اأو.حتكيم.

بالتدري�ص.يف. ال.يحق.الأفراد.الهيئة.التعليمية.التعليم.الداخلني.يف.املالك.اأن.يقوموا..�

اأكرث.من.مدر�شة.يف.اآن.واحد,.غري.اأنه.يحق.الأ�شاتذة.التعليم.الثانوي.التعاقد.من.اأكرث.

من.مدر�شة.على.اأن.ال.يتجاوز.جمموع.�شاعات.عملهم.30.ح�شة.اأ�شبوعيًا.

.الدوام. الدوام:.على.اأفراد.الهيئة.التعليمية.اأن.يقوموا.بالتدري�ص.الفعلي.طيلة.اأوقات.�

للتعليم. الر�شمي.يف.ريا�ص.االأطفال.بالن�شبة.للعاملني.يف.مرحلة.الرو�شة..بالن�شبة.

االبتدائي.فيرتاوح.الدوام.بني.24.على.االأقل.و30.ح�شة.على.االأكرث..بالن�شبة.للتعليم.

يف.املتو�شط.20.ح�شة.على.االأقل.و24.ح�شة.على.االأكرث,.اأما.بالن�شبة.لفئة.الثانوي.

فهي.مماثلة.لدوام.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.املدار�ص.الر�شمية.

على. يطبق. الذي. التناق�ص. اخلا�شة. املدار�ص. يف. التعليمية. الهيئات. اأفراد. على. ويطبق.

اأفراد.الهيئات.التعليمية.يف.املدار�ص.الر�شمية.

العطلة. من. واحد. �شهر. خالل. املدر�شة. باإدارة. مرتبطني. التعليمية. الهيئة. اأفراد. يبقى.

ال�شيفية.تعينه.االإدارة.قبل.انتهاء.ال�شنة.الدرا�شية.وعليهم.اأن.يلبوا.كل.دعوة.توجه.اإليهم.

اأثناء.هذا.ال�شهر.�شرط.اأن.ال.يقوموا.بالتدري�ص.الفعلي.

املدار�ص اخلا�صة: • الق�صم الرابع النظام التاأديبي لأفراد الهيئات التعليمية يف 	

يخ�شع.اأفراد.الهيئة.التعليمية.الداخلني.يف.املالك.اخلا�ص.لذات.النظام.التاأديبي.الذي.

يخ�شع.له.اأفراد.الهيئات.التعليمية.الداخلني.يف.املالك.الر�شمي.

هيئة.التاأديب:.تتوىل.النظر.يف.االعرتا�شات.املقدمة.على.القرارات.التاأديبية.ال�شادرة.
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عن.رئي�ص.املدر�شة.هيئة.موؤلفة.من:

قا�ٍص.تنتدبه.وزارة.العدل.)رئي�شًا(. -.

.موظفي.الفئة.الثانية.اأو.الثالثة.)ع�شوًا(. مندوب.عن.وزارة.الرتبية.من.-

ال�شوؤون.االجتماعية.من.موظفي.الفئة.الثانية.اأو.الثالثة.)ع�شوًا(. مندوب.عن.وزارة..-

قا�ٍس
مندوب وزارة ال�صوؤون 

الإجتماعية
مندوب وزارة الرتبية

هيئة التاأديب

التاأديبية: • العقوبات 	

التنبيه.اخلطي. -.

التاأنيب. -.

.ال�شنة.املدر�شية.الواحدة. ح�شم.الراتب.ملدة.ع�شرة.اأيام.خالل.-

.ال�شنة.املدر�شية.الواحدة. ح�شم.الراتب.ملدة.اأق�شاها.�شهر.واحد.خالل.-

تاأخري.التدرج.ملدة.اأق�شاها.�شنتان. -.

.اخلدمة.لقاء.تعوي�ص.�شرف.يف.حاالت.حددها.القانون. ال�شرف.من.-

. ي�شتفيد.- اأن. على. بالقانون,. حمددة. حاالت. يف. تعوي�ص. دون. اخلدمة. من. ال�شرف.

امل�شروف.من.املح�شومات.التقاعدية.

ح�صم الراتب ملدة اأق�صاها �صهر واحد

التنبيه اخلطي

التاأنيب

ح�صم الراتب ملدة ع�صرة اأيام 

ال�صرف من اخلدمة لقاء تعوي�س

ال�صرف من اخلدمة دون تعوي�س

تاأخري التدرج ملدة اأق�صاها �صنتان

العقوبات التاأديبية
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قانوينتاأديبي ا�صتن�صابي

ال�صرف من اخلدمة

مع. معلاًل. م�شمونًا. كتابًا. امل�شروف. يبلغ. ان. • املدر�شة.	 رئي�ص. على. التاأديب:. �صلطة 

توقيعه. العالقة.مبا�شرة.مقابل. الكتاب.اىل.�شاحب. اإبالغ. اإ�شعار.باال�شتالم,.ميكن.

باال�شتالم.على.ن�شخة.طبق.االأ�شل.عن.هذا.الكتاب.

باملدار�ص. اخلا�شة. التاأديب. هيئة. اأمام. يكون. . • التاأديب:	 قرارات  على  العرتا�ص 

اإبالغ. تاريخ. من. وذلك. احلق,. �شقوط. طائلة. حتت. يومًا. ع�شرين. مهلة. يف. اخلا�شة.

الكتاب.امل�شمون,.ويف.حال.االعرتا�ص.يبلغ.�شاحب.املدر�شة.الذي.يتوجب.عليه.اإيداع.

جميع.االأوراق.املتعلقة.باملعرت�ص.لدى.هيئة.التاأديب.ويحق.للمعرت�ص.اأن.يح�شل.على.

�شورة.طبق.االأ�شل.عنها,.ولهيئة.التاأديب.احلق.باملوافقة.على.العقوبة.اأو.ا�شتبدالها.

اأو.اإلغائها..رقابة.الهيئة.التاأديبية.تتناول.فقط.االأ�شباب.التي.اعتمدها.القرار.كعلة.

لفر�ص.العقوبة.

: • ال�صرف من اخلدمة:.قد.يكون.�شرف.تاأديبي.اأو.ا�شتن�شابي.اأو.قانوين	

اأجاز. حيث. ., • 	56/15 قانون. من. .26 املادة. عليه. ن�شت. ما. وهو. التاأديبي:. ال�صرف 

القانون.لرئي�ص.املدر�شة.يف.حال.اأهمل.اأحد.اأفراد.الهيئة.التعليمية.واجباته.يف.حفظ.

تغيب. اأو. املذكور,. القانون. الأحكام. خمالفة. ارتكب. اأو. والرتبية. والتدري�ص. النظام.

فيها. العمل. بانتظام. اأو. املدر�شة. ب�شمعة. اأو.ت�شرف.ت�شرفًا.ي�شر. دون.عذر.�شرعي.

)خمالفات.مهنية(.يتعّر�ص.للعقوبة.ح�شب.املخالفة.من.تنبيه.اىل.تاأنيب.اىل.ح�شم.

من.الراتب.اأو.تاأخري.التدّرج....

فرد.من. اأي. . • ي�شرف.من.اخلدمة	 اأن. املدر�شة. لرئي�ص. يحق. ال�صتن�صابي:. ال�صرف 

اإليه.كتابًا.م�شمونًا.مع.اإ�شعار.باال�شتالم.قبل. اأفراد.الهيئة.التعليمية.على.اأن.ير�شل.

اخلام�ص.ع�شر.من.�شهر.متوز.من.كل.�شنة.واإال.اعترب.مرتبطًا.باملدر�شة.لل�شنة.املدر�شية.

التالية..وهنا.تعتمد.االأ�ش�ص.التالية:

ً.و�شرف.من.اخلدمة.بعد.اخلام�ص.ع�شر.من.�شهر. اإذا.كان.امل�شروف.متعاقدًا.متمرنا.-

�شباط.فيجب.دفع.مرتباته.حتى.اآخر.ال�شنة.املدر�شية.
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داخاًل.يف.املالك.اأو.متعاقدًا.فيجب.دفع.مرتباته.وملحقاته.حتى. اإذا.كان.امل�شروف..-

اآخر.ال�شنة.املدر�شية.اأّيًا.كان.وقت.�شرفه.من.اخلدمة.

�شمن. يعرت�ص..� اأن. العالقة. ل�شاحب. اال�شتن�شابي:. ال�شرف. قرار. على. االعرتا�ص.

وذلك. احلق,. �شقوط. طائلة. وحتت. ال�شرف. كتاب. تبليغه. تاريخ. من. �شهرين. مهلة.

اأمام.قا�شي.االأمور.امل�شتعجلة.التابع.له.مركز.املدر�شة.

تعذر.عليه. واإذا. امل�شاحلة,. امل�شروف.اىل.عمله.عن.طريق. اإعادة. القا�شي. يحاول.

ذلك.وتاأكد.اأن.ال�شرف.ا�شتن�شابي.اأي.اإن.هناك.اإ�شاءة.ال�شتعمال.احلق.يحكم.على.

�شنة. كل. عن. �شهر. راتب. يعادل. االأ�شا�شي. التعوي�ص. غري. اإ�شايف. بتعوي�ص. املدر�شة.

بالن�شبة.لل�شنوات.الع�شر.االأوائل,.ويرتاوح.بني.�شهر.و�شهرين.عن.ال�شنوات.الالحقة,.

ويعترب.قرار.القا�شي.هنا.نهائيًا.وغري.قابل.الأي.طريق.من.طرق.املراجعة.

•ال�صرف القانوين: 	
من. ي�شرف. اأن. املدر�شة. لرئي�ص. . يحق.- املدر�شة:. رئي�ص. ب��اإرادة. القانوين. ال�شرف.

اخلدمة.اأي.فرد.من.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.احلاالت.التالية:

.�شنة(. اإذا.بلغ.ال�شن.القانوين.والذي.هو.ذاته.بالن�شبة.ملوظفي.الدولة.)64.�

. اإذا.اأ�شيب.بداء.يعجزه.عن.العمل.مبوجب.قرار.اللجنة.الطبية.املخت�شة.باملوظفني.�

يف.وزارة.ال�شحة.

اأن. التعليمية. الهيئة. اأفراد. الأي.فرد.من. الفرد:.كما.يحق..- باإرادة. القانوين. ال�شرف.

يطلب.�شرفه.من.اخلدمة:

.�شنة(. اإذا.بلغ.ال�شن.القانوين.والذي.هو.ذاته.بالن�شبة.ملوظفي.الدولة.)64.�

مبوجب.قرار.اللجنة.الطبية.املخت�شة.باملوظفني. اإذا.اأ�شيب.بداء.يعجزه.عن.العمل..�

يف.وزارة.ال�شحة.

. اإذا.كان.قد.زاول.مهنة.التدري�ص.خم�شًا.وع�شرين.عامًا.دون.انقطاع.�

اىل. بطلبها. تتقدم. اأن. �شرط..� اخلدمة. من. �شرفها. تطلب. اأن. املتزوجة. للمراأة. يحق.

اإدارة.املدر�شة.قبل.اخلام�ص.ع�شر.من.�شهر.متوز.من.كل.�شنة.وت�شفى.حقوقها.وفقًا.

للقوانني.النافذة.

•تعوي�صات ال�صرف: 	
.يف.حاالت.ال�شرف.القانوين.وحالة.الوفاة.تطبق.على.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.املدار�ص.
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اخلا�شة.الدخلني.يف.املالك.ولت�شفية.تعوي�شاتهم.الن�شو�ص.املطبقة.على.اأفراد.الهيئة.

فيعطون. املتعاقد. االأ�شتاذ. وحالة. احلاالت. باقي. اأما. الر�شمية.. املدار�ص. يف. التعليمية.

تعوي�شًا.يعادل.�شهر.عن.كل.�شنة..على.اأن.يعتمد.حل�شب.التعوي�ص.راتب.ال�شهر.االأخري.

وال.يرتتب.الأي.فرد.من.اأفراد.الهيئة.التعليمية.اأي.تعوي�ص.�شرف.يف.احلاالت.التالية:

اإذا.�شرف.تاأديبيًا. -.

القانون,.ويحق.له.يف.هذه. اإذا.ا�شتقال.اأو.ترك.العمل.يف.غري.احلاالت.التي.ن�ص.عليها..-

احلالة.ا�شتعادة.املح�شومات.التي.اقتطعت.من.راتبه.

.التعليم,.وهنا.يطرح.ال�شوؤال.التايل:.هل. اإذا.كان.ميار�ص.اأي.مهنة.اأخرى.غري.مهنة.-

تعترب.الوظيفة.يف.مالكات.التعليم.الر�شمي.مهنة.اأخرى.مانعة.لنيل.التعوي�ص؟..اإن.

الوظيفة.لي�شت.مهنة.بل.هي.مركز.ملحوظ.يف.اإحدى.املالكات.املحددة.قانونًا,.وعلى.

ذلك.اإن.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.املدار�ص.الر�شمية.ال.يعتربون.ممن.ميار�شون.مهنة.

اأخرى.للح�شول.على.التعوي�ص..ولكن.اإن.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.املدار�ص.الر�شمية.

ال.ميكنهم.الدخول.يف.مالكات.مدار�ص.التعليم.اخلا�ص.بل.ميكنهم.اأن.يتعاقدوا.معها.

ب�شرط.احل�شول.على.اإذن.من.االإدارة..واإن.عدم.ح�شول.املعلم.على.هذا.االإذن.ال.

فيه. للتدري�ص. املعهد. مع. املوقع. االتفاق. �شحة. مت�ص. ال. م�شلكية. خمالفة. كونه. يعدو.

نقابة.املحامني. للقيد.يف. بالن�شبة. اأما. التعوي�ص.. للح�شول.على. باملفاعيل. وال.مت�ص.

تتاأثر. وال. القيد,. تاريخ. من. ولكن. اأخ��رى. مهنة. �شاحب. يعترب. فهنا. متدرج. .
ٍ
كمحام

الفرتة.ال�شابقة.بالقيد..اأي.اأنه.يحرم.من.تعوي�ص.ال�شرف.عن.ال�شنوات.التي.اأ�شبح.

فيها.حماميًا.دون.ال�شنوات.ال�شابقة.

حالت عدم 

التعوي�س

ال�صرف التاأديبي

ممار�صة مهنة اأخرى

الإ�صتقالة والرتك
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ويتحمل.�شندوق.التعوي�شات.كامل.تعوي�شات.ال�شرف.امل�شتحقة.الأفراد.الهيئة.التعليمية.

ال�شرف. حاالت. يف. جمانية. معاهد. اىل. املنت�شبني. اأو. املالك. اىل. الداخلني. اللبنانيني.

يف. اللبنانيني. التعليمية. الهيئة. الأفراد. امل�شتحقة. التعوي�شات. ن�شف. يتحمل. القانوين..

املدار�ص.املجانية.على.اأن.تتحمل.املدر�شة.الن�شف.االآخر.

وتتحمل.املدر�شة.كامل.التعوي�شات.امل�شتحقة.الأفراد.الهيئة.التعليمية.بالن�شبة.للمتعاقدين,.

وبالن�شبة.لغري.اللبنانيني,.وبالن�شبة.للبنانيني.يف.حاالت.ال�شرف.اال�شتن�شابي.

العائلي. والتعوي�ص. والرتقية. والراتب. للت�شنيف. العائدة. .56/15 القانون. اأحكام. اإن.

تعترب  لها  العام وكل خمالفة  بالنظام  تعترب متعلقة  ال�شرف.من.اخلدمة. وتعوي�ص.

باطلة.
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اآلية اإدارة مرفق الرتبية والتعليم 

لكل.وزارة.مالك.يحّدده.القانون,.ويتاألف.مالك.وزارة.الرتبية.والتعليم.كاإدارة.عامة.اأنيط.

و�شلك. فّني,. و�شلك. اإداري,. �شلك. اأ�شالك,. ثالثة. والتعليم.من. الرتبية. اإدارة.مرفق. بها.

خا�ص.هو.�شلك.االأ�شاتذة.واملعّلمني.

يتاألف.ال�شلك.االإداري.يف.الوزارة.من.خم�ص.فئات:

عام. فئة.اأوىل:.مدير..-

فئة.ثانية:.مدير.اأو.رئي�ص.م�شلحة. -.

رئي�ص.دائرة.اأو.رئي�ص.ق�شم. فئة.ثالثة:..-

فئة.رابعة:.حمررون.وكتبة. -.

فئة.خام�شة:.خدم.وحّجاب. -.

تنق�شم.كل.فئة.من.الفئات.الثانية.والثالثة.والرابعة.اىل.رتبتني.اثنتني:

الرتبتني. من. يتاألف. فهو. واملعلمني(. االأ�شاتذة. �شلك. )اأي. اخلا�ص. لل�شلك. بالن�شبة. اأما.

الثالثة.والرابعة.

الفئة.الثالثة:.اأ�شتاذة.التعليم.ثانوي.وتعليم.مهني.وتقني. -.

:.معلمون.ومدّر�شون.وتنق�شم.الفئة.الرابعة,.بدورها.اىل.رتبتني: الفئة.الرابعة.-

.املالك.االإداري. الرتبة.االأوىل:.معّلم.يف.التعليم.املتو�شط.يوازي.رتبة.املحرر.يف.�

.رتبة.الكاتب.يف.املالك.االإداري. الرتبة.الثانية.:.مدّر�ص.يف.التعليم.االبتدائي.يوازي.�

ت�شري.املرافق.العامة.وفقًا.لقاعدة.الت�شل�شل.االإداري.التي.تعطي.لكل.موظف.اأعلى.اإعطاء.االأوامر.

والتعليمات.والتوجيهات.واملذّكرات.اىل.املوظف.االأدنى.بح�شب.ما.�شمح.وين�ص.عليه.القانون.

فالوزير.وانطالقًا.من.كونه.راأ�ص.ال�شلطة.االإدارية.يف.وزارته.وقد.عهد.اليه.مبوجب.املادة.

64.من.الد�شتور.ما.يلي:.)يتوىل.الوزراء.اإدارة.م�شالح.الدولة.ويناط.بهم.تطبيق.القوانني.

واالأنظمة.كل.فيما.يتعّلق.باالأمور.العائدة.لوزارته(..ومن.هنا.ي�شتطيع.وزير.الرتبية.والتعليم.

اإ�شدار.قرارات.وزارّية.تنّظم.عمل.املرفق.التابع.له.واحلياة.الداخلّية.لهذا.املرفق,.وتن�ّص.

على.اآلية.موحدة.لتطبيق.القوانني.واالأنظمة.النافذة.

اأو.املر�شوم.على.املبادئ.العامة.االأ�شا�شية.ويرتك. ففي.كثري.من.االأحيان.ين�ص.القانون.

وزارته,. يف. العمل. بتفا�شيل. اطالع. على. الوزير. كون. الوزارية. للقرارات. التفا�شيل. اأمر.

وهو.االأقدر.من.منطلق.كونه.على.متا�ص.مبا�شر.بالعمل.من.اأن.ينّظم.اأمر.تلك.التفا�شيل..
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ولكن.مهما.يكن.من.اأمر.فاإن.على.قرار.وزير.الرتبية.اأن.ال.يخالف.القوانني.النافذة.بل.

اأن.يجاريها..وهذه.القرارات.تعترب.قرارات.اإدارية.ويجوز.الطعن.ب�شرعّيتها.اأمام.جمل�ص.

�شورى.الدولة.وفقًا.ملبداأ.ال�شرعية.

كما.يحق.للوزير.والروؤ�شاء.الت�شل�شليني.يف.وزارة.الرتبية.والتعليم.بدءًا.من.املدير.العام.

املوظفني. اىل. ومذّكرات. وتوجيهات. وتعليمات. واأوامر. تعاميم. اإ�شدار. امل�شالح. وروؤ�شاء.

التابعني.للوزارة.والتي.تقع.حتت.عنوان.التدابري.الداخلية.

الداخلية. احلياة. وت�شيب. رئي�ص. كل. يعطيها. التعاميم. واأهمها. الداخلية. التدابري. هذه.

للمرفق,.مثاًل:.ي�شتطيع.مدير.التعليم.الثانوي.اإ�شدار.تعاميم.تنّظم.اأمر.احلياة.الداخلية.

للمدار�ص.الثانوية,.وهكذا.بالن�شبة.ملدير.التعليم.االبتدائي.ومل�شلحة.التعليم.اخلا�ص.

هذه.التعاميم.ومن.منطلق.كونها.ال.ت�شيب.املتعاملني.مع.االإدارة.اأو.جمهور.امل�شتفيدين.

االأعمال. اأو. ال�شيادة. اأعمال. من. اعتربت. طاملا. بها. يطعن. وال. تنظيمية. غري. تعترب. منها.

جديدة. قواعد. واأر�شت. تنظيمية. اعتربت. اإذا. اأما. بها.. الطعن. يجوز. ال. التي. احلكومية.

واأ�شابت.املتعاملني.مع.االإدارة.فيجوز.الطعن.ب�شرعّيتها.

هناك.اأي�شًا.القرارات.االإدارية.واالأعمال.االإدارية.التي.تخ�شع.ملبداأ.امل�شروعية.وبالتايل.

يجوز.الطعن.بها.مثل.قرار.نقل.املوّظف.و�شرفه.من.اخلدمة.وكافة.القرارات.التي.ت�شدر.

االأعمال.احلكومية. اأو. ال�ّشيادة. اأعمال. تعترب.من. اإذا.مل. فيما. الت�شل�شلّية. ال�شلطات. على.

فهي.تخ�شع.ملبداأ.امل�شروعية..اأما.باقي.االأعمال.)اأعمال.ال�شيادة,.القرارات.التي.تتخذ.

يف.الظروف.اال�شتثنائية(.فهي.ال.تخ�شع.للطعن.

�شبيل. على. الرتبوية. املوؤ�ش�شات. ففي. الطعن. تقبل. ال. اأخرى. داخلّية. تدابري. اأي�شًا. هناك.

الدرا�شي. الن�شاط. �شلبية.على. تاأثريات. لها. يكون. ال. فردية. اإدارية. قرارات. املثال.هناك.

للطالب,.مثل.اإنزال.عقوبة.خفيفة.باأحد.التالميذ.)اإق�شائه.اىل.اأحد.الزوايا.يف.ال�شف(.

فهذه.تدابري.داخلية.ال.تقبل.الطعن,.اأما.الطرد.من.املدر�شة.اأو.رف�ص.الرتفيع.اأو.احلرمان.

من.االمتحان.فهي.اأعمال.اإدارية.ويجوز.الطعن.بها,.ما.اأريد.قوله.هنا.اإن.كافة.ت�شرفات.

الطعن. بالتايل. ويجوز. امل�شروعية. ملبداأ. تخ�شع. وقراراتها. واأعمالها. االإدارية. ال�شلطة.

االأعمال. اأو. ال�شيادة. اأعمال. من. تعترب. ما. اإال. الدولة. �شورى. جمل�ص. اأمام. مب�شروعّيتها.

احلكومية,.اأو.التي.تتخذ.يف.الظروف.اال�شتثنائية.اأو.التي.تعترب.ت�شرفات.داخلية.حم�ص.

فهي.ال.تخ�شع.ملبداأ.امل�شروعية.وال.يطعن.بها.
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التعليم الر�صمي ما قبل اجلامعي

•الفرع الأول: املدار�ص الر�صمية 	
تتعاون.على.حتّمل.نفقات.املدار�ص.الر�شمية.وزارة.الرتبية.وال�شلطات.املحلية.واالأهلون.

اأو. املحلية. ال�شلطة. واالإدارية.وتقدم. التعليمية. الهيئات. اأفراد. الوزارة. القرى,.فتوؤمن. يف.

االأهلون.البناء.والتجهيزات.املدر�شية.ولوازمها.وفقًا.ل�شروط.حتدد.مبر�شوم.

كما.ميكن.للوزارة.اأن.تاأخذ.على.عاتقها.جميع.النفقات.املرتّتبة.على.ال�شلطات.املحلية.اأو.

اأو.بع�شها.وذلك.يف.حدود.االعتمادات.املر�شدة.لها.يف.املوازنة..مثاًل.يف.بع�ص. االأهلني.

االأحيان.تقوم.وزارة.الرتبية.با�شتئجار.اأبنية.يف.القرى.التي.ال.توجد.فيها.اأبنية.جاهزة.

للتدري�ص.

•فئات املدار�ص الر�صمية: 	
تق�شم.املدار�ص.الر�شمية.اىل.اأربع.فئات:

وعدد.ال�شنوات.فيها.�شنتان.).الرو�شات(. الفئة.االأوىل:.ما.قبل.االبتدائية..-

.ال�شنوات.فيها.�شّتة. الفئة.الثانية:.االأ�شا�شية.اأو.االبتدائية.وعدد.-

ال�شنوات.فيها.ثالثة. الفئة.الثالثة:.املتو�ّشطة.وعدد..-

. الفئة.الرابعة:.الثانوية.وعدد.ال�شنوات.فيها.ثالثة.-

هذا.وقد.تتغرّي.ال�شنوات.يف.كل.فئة.ا�شتنادًا.اىل.القانون.كما.قد.يتغرّي.ا�شم.كل.فئة,.مثاًل:.

)تكميلي,.ريا�ص.اأطفال..(.

فئات املدار�س الر�صمية

الأوىل:

 قبل الإبتدائي

الرو�صات

)�صنتان(

الثانية: 

الأ�صا�صية

اأو الإبتدائية

)6 �صنوات(

الثالثة: 

املتو�صطة

) 3 �صنوات(

الرابعة:

الثانوية

) 3 �صنوات(
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•الفرع الثاين: املدار�ص اخلا�صة 	
وهي.املدار�ص.التي.يرتاأ�شها.اأو.يقوم.ب�شوؤون.اإدارتها.اأفراد.اأو.جمعّيات.اأو.هيئات.دينية.اأو.

مدنية.وال.تكون.م�شمولة.بنظام.خا�ص.

الرتبية. وزير. اقرتاح. على. بناءًا. مبر�شوم. تعطى. الإجازة. اخلا�شة. املدار�ص. فتح. يخ�شع.

على.اأن.ال.يبا�شر.العمل.بها.اال.بعد.احل�شول.على.ترخي�ص.مببا�شرة.التدري�ص.من.وزير.

الرتبية..وقد.حدد.املر�شوم.نظام.فتح.هذه.املدار�ص.واآلّيته.

تق�شم.املدار�ص.اخلا�شة.اىل.مدار�ص.جمانية.وغري.جمانية.

ال�شروط. فيها. تتوّفر. التي. االبتدائية. � اخلارجية. املدار�ص. هي. املجانية:. امل��دار���ص 

التالية:

ومن. اأن.يكون.مرّخ�شًا.لها.لهيئات.دينية.اأو.ملوؤ�ش�شات.اأو.جلمعيات.معرتف.بها.قانونًا..-

اأهدافها.ن�شر.التعليم.على.اأن.تعمل.هذه.املدار�ص.لغايات.غري.ذات.ك�شب.

..اأو.اأن.تكون.طلبات.االأفراد.قد. اأن.تكون.جمازة.الأفراد.قبل.اأول.ت�شرين.االأول.1964.-

�شّجلت.يف.وزارة.الرتبية.قبل.هذا.التاريخ.

اأما.بعد.هذا.التاريخ.فال.ميكن.الرتخي�ص.للمدار�ص.املجانية.لالأفراد,.وهذا.عائد.

اىل.اأن.االأفراد.قد.يعملون.لغاية.الك�شب.املادي.وهذا.ما.ال.يتوافق.مع.ال�شرط.االأول.

بينما.اجلمعيات.هي.دائمًا.ال.تتوخى.الربح.اأو.غري.ربحية..مما.دفع.بالدولة.الإيقاف.

اإعطاء.رخ�ص.ملدار�ص.جمانية.لالأفراد.وح�شرها.باجلمعيات.والهيئات.

يف.مرحلة.االبتدائية.)االأ�شا�شي(.وفقًا.ملنهج.التعليم.املقرر..وهذا. اأن.توؤّمن.التعليم..-

عائد.طبعًا.الأهمية.التعليم.االأ�شا�شي.الذي.يعترب.اإلزاميًا.وهي.مرحلة.مهّمة.يجب.على.

اأدنى.حيث.يتلقى.فيه.العلوم.االأولّية.واالأ�شا�شّية.مما. لها.كحد. كل.�شخ�ص.اأن.يح�شّ

اأدى.بالدولة.اىل.دعمه.

هذا.وال.مينع.ذلك.املدار�ص.املجانية.من.اأن.تلحق.بها.دارًا.للح�شانة.ومرحلة.متو�شطة.

ولكّنها.ال.تكون.جمانّية.

الواحد.ر�شومًا.مدر�شية.مهما.يكن.نوعها.تزيد. اأن.ال.تفر�ص.اأو.تتقا�شى.عن.التلميذ..-

عن.املبلغ.املحّدد.بالقانون.

الربحية,. باجلمعيات.غري. وح�شرها. املجانية. للمدار�ص. االأفراد. مللكّية. ولو�شع.حد.

ن�ص.القانون.على.اأن.املدر�شة.املجانية.التي.كانت.مرخ�شة.الأفراد.قبل.1964.يجوز.
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)1(.تعليم.اللغة.العربية.للبنانيني.اإجباري.يف.املدار�ص.اخلا�شة.�شواء.اأكانت.وطنية.اأو.اأجنبية.

)2(.ال.يحق.ملديري.املدار�ص.اخلا�شة.اأن.ي�شتعملوا.كتبا.مدر�شية.مل.يقررها.وزير.الرتبية.يف.تاريخ.لبنان.

وجغرافيته.و�شوؤونه.املدنية.والوطنية.وال.يحق.تدري�ص.اأي.كتاب.الأي.مادة.�شبق.لوزير.الرتبية.اأن.منعه.

واأي�شًا.تخ�شر.�شفتها. املجانية,. ولكّنها.تخ�شر.�شفة. بع�شهم. اأو. للورثة. نقل.ملكيتها.

املجانية.يف.حال.نقل.مكانها.من.مكان.اىل.اآخر.واأما.املرّخ�ص.بها.جلمعيات.اأو.هيئات.

فهي.بحاجة.ملر�شوم.جديد.

يف. التعليم. ومنهج. الر�شمّية,. املدار�ص. فئات. ذاتها. هي. اخلا�شة. املدار�ص. فئات. اإن.

املدار�ص.اخلا�شة.الوطنية.واالأجنبية)1(.هو.املنهج.الر�شمي.مع.االحتفاظ.بامل�شتوى.

العلمي.املحّدد.يف.كل.مرحلة.من.مراحل.ذلك.املنهج,.ويحق.ملديري.املدار�ص.اخلا�شة.

عليها. ي�شيفوا. واأن. اتباعها,. يف. م�شلحة. يرون. التي. الفّنّية. االأ�شاليب. يختاروا. اأن.

موا�شيع.غري.من�شو�ص.عليها.يف.املنهج.الر�شمي.)2(.
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النظم القانونية للهيئات التعليمية يف املدار�س الر�صمية

يق�شد.بالهيئة.التعليمية.كل.من.يقوم.بالتدري�ص.اأو.باالإدارة.اأو.بالنظارة,.وتختلف.النظم.

اإن. ر�شمية.. اأم. خا�شة. املدر�شة. طبيعة. باختالف. الهيئات. تلك. على. املطبقة. القانونية.

اأفراد.الهيئات.التعليمية.يف.املدار�ص.الر�شمية-.ما.عدا.املدراء.والنظار.الذين.هم.حتمًا.

موظفون.عموميون-.اإما.اأن.يكونوا.موظفني.عموميني.يف.مالكات.وزارة.الرتبية.والتعليم,.

اأو.متعاقدين.مع.الوزارة.

الهيئة التعليمية

الأ�صتاذالناظراملدير

•اأفراد الهيئة التعليمية املوظفني 	
الوظيفة.العامة.هي.الو�شيلة.التي.تعتمدها.الدولة.احلديثة.لت�شيري.املرافق.العامة.التي.

املرافق. لت�شيري. الب�شرية. الو�شيلة. هو. واملوظف. الوزارات.. عرب. اإدارتها. بنف�شها. تتوىل.

العامة.اإذًا.فاملعلم.املوظف.هو.الو�شيلة.التي.بها.ي�شري.مرفق.الرتبية.والتعليم.يف.املدار�ص.

الرتبية. لوزارة. التابعة. الر�شمية. املدار�ص. يف. والتعليم. الرتبية. لوزارة. التابعة. الر�شمية.

والتعليم.

الدولة. ليكون.يف.خدمة.مرفق. العام. املوظف. العامة.هي.مهنة.دائمة.يدخلها. والوظيفة.

العام.حتى.�شن.االإحالة.للتقاعد.)علمًا.اأن.هناك.الوظيفة.املوؤقتة,.اأو.التعاقد.الوظيفي,.

ولن.نتطرق.هنا.اىل.النظم.القانونية.لهذين.النوعني.من.الوظائف.الأن.االأعم.االأغلب.من.

الهيئات.التعليمية.هم.اإما.موظفني.دائمني.اأو.متعاقدين.مع.الوزارة(.

اإن.عالقة.املوظف.العام.بالدولة.هي.عالقة.تنظيمية.وهذا.يعني.اأن.املوظف.يخ�شع.للنظام.

القانوين.النافذ.اأي.ال�شاري.املفعول.ولكل.تعديل.اأو.تبديل.ميكن.اأن.يطراأ.على.هذا.القانون.

من.قبل.االإدارة..ومن.جهة.اأخرى.ال.يحق.لالإدارة.مبوجب.العالقة.التنظيمية.نف�شها.اأن.
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تتهرب.من.اأحكام.القانون.النافذ.بحجة.اأن.مر�شوم.التعيني.يحتوي.على.بند.خا�ص.وافق.

عليه.املوظف.اأثناء.تعيينه,.فلو.فر�شنا.اأن.مر�شوم.تعيني.املعلم.ورد.�شرط.موافقة.املعلم.

على.حرمانه.من.التعوي�ص.العائلي,.فاإن.هذا.ال�شرط.ي�شقط.حكمًا.عماًل.باأحكام.القانون.

النافذ.والعالقة.التنظيمية..ولي�شت.التعاقدية.التي.تخول.املوظف.من.جهة.واالإدارة.من.

التعيني..ومن. �شاريًا.وقت. كان. الذي. القانوين. النظام. اال�شتفادة.فقط.من. اأخرى. جهة.

اأو. تعديل. وكل. .,59/112 اال�شرتاعي. املر�شوم. للموظفني. القانوين. النظام. يحكم. هنا.

الدولة.هو.املرجع.ال�شالح. اأن.يطراأ.عليه..ويكون.جمل�ص.�شورى. اأو.تبديل.ميكن. تطوير.

للبت.باخلالفات.بني.املوظف.واالإدارة.مبقت�شى.هذه.العالقة.التنظيمية.ولي�ص.الق�شاء.

العادي,.كما.يف.حالة.العالقة.التعاقدية..باالإ�شافة.اىل.هذا.املر�شوم.اال�شرتاعي.يف.وزارة.

الرتبية.والتعليم..اأي�شًا.هناك.عدد.من.املرا�شيم.ال�شادرة.عن.جمل�ص.الوزراء.والقرارات.

ال�شادرة.عن.وزير.الرتبية.املنظمة.لو�شع.الهيئات.التعليمية.يف.املدار�ص.الر�شمية,.اإال.اأن.

املر�شوم.اال�شرتاعي.112.والقانون.82/22.يحتويان.على.اأهم.ما.ميكن.اأن.يقال.يف.هذا.

البحث.والذي.�شنق�شمه.اىل.ثالثة.بنود:

.الرابطة.الوظيفية. البند.االأول:.انعقاد.-

البند.الثاين:.اآثار.الرابطة.الوظيفية. -.

البند.الثالث:.انتهاء.الرابطة.الوظيفية..-

•انعقاد الرابطة الوظيفية 	
. تعيني.املوظف:.بعد.اأن.كان.تعيني.املوظف.يتم.بانتقائية.من.قبل.احلاكم.اأو.ال�شلطة.-

اأمام. ال�شابعة.على.مبداأ.امل�شاواة. اللبناين.ون�ص.يف.مادته. الد�شتور. احلاكمة,.جاء.

القانون.جلميع.اللبنانيني,.ون�ص.يف.مادته.الثانية.ع�شرة.على.اأن.»لكل.لبناين.احلق.

يف.تويل.الوظائف.العامة.وال.ميزة.الأحد.على.االآخر.اإال.من.حيث.اال�شتحقاق.واجلدارة.

حقوق. ي�شمن. خا�ص. نظام. و�شيو�شع. القانون,. عليها. ين�ص. التي. ال�شروط. ح�شب.

املوظفني.يف.الدوائر.التي.ينتمون.اإليها«,.ومن.هنا.و�شع.قانون.املوظفني.ون�ص.على.

�شروط.تر�شيح.عامة.للوظائف.و�شروط.تعيني.خا�شة.تراعي.هذا.املبداأ.الد�شتوري:

�شروط.الرت�شيح.العامة: -.

. 1. �شرط.اجلن�شية.اللبنانية.

.التعليمية,.اأما.احلد. 2. �شرط.ال�شن:.احلد.االأدنى.21.�شنة.و18.�شنة.بالن�شبة.للوظائف.
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االأعلى.فهو.35.�شنة.بالن�شبة.للفئتني.اخلام�شة.والرابعة,.اأما.الفئات.االأخرى.اأو.وظيفة.

فنية.من.اأي.فئة.كانت.فيجب.اأن.ال.يقل.الفرق.بني.�شنه.و�شن.التقاعد.)64.�شنة(,.

املحددة.لهذه.الوظيفة.عن.املدة.الدنيا.ال�شتحقاق.معا�ص.تقاعدي,.)20.�شنة(..هذا.

يعني.اأن.ال.يزيد.عمر.املر�شح.عن.44.�شنة.

�شرط.اللياقة.ال�شحية. 3. .

.واالأهلية.واالأخالقية. 4. �شرط.التمتع.باحلقوق.املدنية.

عدم.�شبق.الف�شل.من.الوظيفة.بقرار.تاأديبي. 5. .

.احل�شول.على.ال�شهادات.واملوؤهالت.العلمية.املطلوبة..وهذه.املوؤهالت.بالن�شبة. 6. �شرط.

للوظائف.التعليمية.هي.�شهادة.البكالوريا.اللبنانية.الق�شم.االأول.اأو.ما.يعادلها.بالن�شبة.

للرتبة.الثانية.من.الفئة.الرابعة.)مدر�ص(,.و�شهادة.البكالوريا.اللبنانية.الق�شم.الثاين.

اأو.ما.يعادلها.بالن�شبة.لوظائف.الرتبة.االأوىل.يف.الفئة.الرابعة.)معّلم(..اأما.وظائف.

�شهادة. املر�شح. يحمل. اأن. في�شرتط. مهني(. اأو. ثانوي. تعليم. )اأ�شتاذ. الثالثة. الفئة.

جامعية)قد.جرى.تعديل.على.ال�شهادات.املطلوبة.للمعلمينرتاجع.يف.اأماكنها(.

.تلزم. 7. املباراة:.وهي.�شرط.لوظائف.الفئتني.3و4.ولوظائف.الفئة.الثانية.الفنية..واملباراة.

االإدارة.بعد.اإعالن.النتائج.اأن.تراعي.رتب.النجاح.بح�شب.العدد.املطلوب.للوظيفة.)مع.

مراعاة.قاعدة.التوازن.الطائفي(..واأما.اإذا.تعادلت.اأو.ت�شاوت.العالمات.فاالإدارة.مبا.

لها.من.�شلطات.ا�شتن�شابية.تختار.االأن�شب..والئحة.الناجحني.تلزم.االإدارة.ملدة.�شنة.

وهذه.املهلة.هي.مهلة.اإ�شقاط.بالن�شبة.للناجح.يف.االمتحان.الذي.يحق.له.اأن.يطالب.

االإدارة.مدة.�شنة.بعد.اإعالن.النتائج.واإال.�شقط.حقه.بعد.ذلك,.ولكن.االإدارة.تظل.

قادرة.على.التعيني.حتى.بعد.انتهاء.مهلة.ال�شنة..اأما.االمتحان.الذي.هو.من.�شروط.

الوظيفة.يف.الفئة.اخلام�شة.فال.يلزم.االإدارة.باتباع.ترتيب.الناجحني.

�صرط الرت�صيح 

العامة

عدم الف�صل بقرار تاأديبياجلن�صية اللبنانية

ال�صـــن
احل�صول على ال�صهادات 

واملوؤهالت

املباراةالتمتع باحلقوقاللياقة ال�صحية
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طرق.للتعني.يف.الوظيفة.العامة: طرق التعيني:.ومن.هنا.يبدو.لنا.اأن.هناك.ثالث. -

الثانية.االإدارية. االختيار.بالن�شبة.لوظائف.الفئتني.االأوىل..�

االمتحان.وهو.�شرط.للتعيني.يف.الفئة.اخلام�شة. �.

املباراة.وهي.�شرط.اأ�شا�شي.بالن�شبة.للتعيني.يف.الوظائف.التعليمية. �.

الإختيار

بالن�صبة

املباراةالإمتحان

طرق التعيني

.التعيني.فيها. مفاعيل التعيني:.يجري.التعيني.يف.الدرجة.االأخرية.من.الفئة.التي.يتم -

ماعدا.بع�ص.احلاالت.اال�شتثنائية.التي.ين�ص.عليها.القانون,.كما.يف.حالة.خريجي.

دور.املعلمني.واملعلمات.الذين.يعينون.يف.درجة.متقدمة.

املالك. خ��ارج. من. حديثًا. املعني. املوظف. لها. . يخ�شع - حكمية. مدة. وهي. التمرين: 

املوظف. يثبت. �شنة,. ومدتها. واخلام�شة. والرابعة. الثالثة. للفئات. بالن�شبة. التعليمي.

بعدها.اأو.ي�شرف.

.الوزير.املخت�ص. التثبيت:.بعد.انتهاء.فرتة.ال�شنة.التدريبية.يثبت.املوظف.بقرار.من -

يتخذ.يف. ي�شرف.مبر�شوم. اأو. املدنية. موافقة.جمل�ص.اخلدمة. بعد. الرتبية(. )وزير.

جمل�ص.الوزراء.بعد.موافقة.اإدارة.التفتي�ص.املركزي..واإذا.�شرف.ال.يحق.له.اأي.تعوي�ص.

م.�شنة.التمرين.اىل.�شنوات.اخلدمة.الفعلية..ويعترب.التثبيت.قد. ّبَت.تحُ�شَ ولكن.اإذا.ثحُ

ن�شاأ.حكمًا.بعد.�شهر.من.انتهاء.�شنة.التمرين.اإذا.مل.تبت.االإدارة.فيه.
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• الرابطة الوظيفية اآثار	

انطالقًا.من.العالقة.الوظيفية.التنظيمية.التي.تربط.املوظف.باالإدارة,.فعلى.املوظف.اأن.

يلتزم.بالواجبات.ولكنه.يف.املقابل.له.احلق.باأن.يتمتع.باحلقوق.

الباب الأول:

وحقوق. م�شاعدات...(. تعوي�ص,. )رات��ب,. مالية. حقوق. للموظف. - امل��وظ��ف:. حقوق 

معنوية.)تدرج,.ترقية,.ترفيع,.اإجازات,...(

احلقوق املالية: - 

للموظف.لقاء.االأعمال.التي.يقوم.بها,.وتتفاوت. الراتب:.وهو.البدل.املايل.الذي.يحُدفع..�

قيمة.الراتب.بتفاوت.الفئات.والرتب.والدرجات,.ولكل.درجة.راتب.يحدده.القانون.

ال�شخ�ص. وابالغه.من. التعيني. اإن.�شدور.مر�شوم. الراتب:. ا�شتحقاق. �شريان..� تاريخ.

اأو. الراتب,. ا�شتحقاق. جلهة. القانونية. مفاعيله. ينتج. وال. مفعوله,. ي�شري. ال. املعني,.

جلهة.اال�شتفادة.من.مكا�شب.التعيني,.اال.من.تاريخ.املبا�شرة.الفعلية.مهام.الوظيفة.

امللحوظة.يف.مر�شوم.التعيني....با�شتثناء.املوظفني.املرفعني.اىل.فئة.اأعلى,.في�شري.

مفعول.التعيني.اجلديد.ابتداًء.من.تاريخ.�شدور.مر�شوم.التعيني.

ولكن.متى.يدفع.الراتب.مل�شتحقه...

ن�شت.املادة.16.من.قانون.املوظفني.ما.حرفيته:

قبل. عليها. الت�شليف. يجوز. وال. ا�شتحقاقها,. عند. م�شاهرة. الرواتب. »ت�شفى.

ا�شتحقاقها«.

مما.يعني,.يف.�شوء.حرفية.الن�ص,.اإن.الرواتب.ت�شتحق.بعد.اجناز.العمل.ال�شهري.

وتدفع.يف.نهاية.كل.�شهر..ولكن.قانون.املحا�شبة.العمومية.قد.اأورد.يف.املادة.237.منه.

ما.يخالف.قانون.املوظفني.ون�ص.ما.حرفيته:.».توؤدي.يف.اأول.كل.�شهر.املخ�ش�شات,.

والرواتب.والتعوي�شات.ال�شهرية,....اأو.امللحقة.بالراتب.با�شتثناء.املوظفني.املتمرنني«..

الذين.ت�شرف.رواتبهم.يف.نهاية.ال�شهر.ولي�ص.يف.بدايته.

العامني,.كما.حدّدها. املوظفني. تدفع.رواتب. اأن..� االأ�شل,. االقتطاعات.واملح�شومات:.

القانون.كاملة.غري.منقو�شة....ولكننا.نالحظ,.يف.تنظيم.جداول.الرواتب.ال�شهرية,.

خانات.للتقاعد,.وللتعمري.ولتعاونية.املوظفني,.وللطوابع,.وت�شكل.ر�شومًا.مالية.تطرح.

من.الراتب.االأ�شا�شي,.ليبقى.املبلغ.ال�شايف.امل�شتحق.
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واإن.الن�شبة.املئوية.املقطوعة,.الواجب.ح�شمها.من.رواتب.املوظفني.الدائمني.واملوؤقتني.

حتدد. تقاعدية,. وحم�شومات. اأمريية. وطوابع. دخل,. �شريبة. من. عليهم. ملا. ت�شديدًا.

�شنويًا.بقرار.من.وزير.املالية.

�شرعية. بّررا. خا�شني. بقانونني. اأحدثا. فقد. والتعاونية,. التعمري. ر�شما. واأما.

ا�شتيفائهما.

ويقطع.اأي�شًا.ن�شف..راتب.املوظف.عن.ال�شهر.االأول.بعد.تعيينه,.كما.تقطع.كل.زيادة.

تطراأ.على.الراتب.الأول.مرة.

وال. اخلزينة,. ل�شالح. ا�شتثنائية. حم�شومات. ي�شكالن. االأخريين. االقتطاعني. اإن.

اىل. امل�شند. املالية. وزير. قرار. يف. �شنة. كل. املحددة. املئوية. الن�شبة. �شمن. يدخالن.

القانون.ال�شادر.بتاريخ.30.كانون.االأول.�شنة.1961.
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واجبات املوظف املعلم

• واجب قانوين ايجابي: 	
يف.علمه.امل�شلحة.العامة,.من.دون.�شواها.وي�شهر.على.تطبيق. 1. اأن.ي�شتوحي.املوظف..

القوانني.واالأنظمة.النافذة,.بدون.اأي.جتاوز,.اأو.خمالفة,.اأو.اإهمال.

اإذا. . 2. اال. وتعليماته. اأوام��ره. وينفذ. االإداري(,. )الت�شل�شل. املبا�شر. لرئي�شه. يخ�شع. اأن.

كانت.هذه.االأوامر.والتعليمات.خمالفة.للقوانني.ب�شورة.�شريحة.ووا�شحة.ويف.هذه.

اأن.يلفت.نظر.رئي�شه.خطيًا.اىل.املخالفة.احلا�شلة,.وال.يلزم. احلالة,.على.املوظف.

ن�شخة. ير�شل. اأن. وله. الرئي�ص.خطيًا. اأكدها. اإذا. اإال. والتعليمات. االأوامر. بتنفيذ.هذه.

النظر.هذه. اإن.عملية.لفت. املركزي..وهنا. التفتي�ص. اإدارة. املرا�شالت.اىل. عن.هذه.

واجب.اإلزامي.على.املروؤو�ص.واإن.اإهمال.هذا.االإجراء.من.�شاأنه.اأن.ي�شركه.يف.حتمل.

تبعة.خمالفة.الرئي�ص..واإن.تاأكيد.الرئي�ص.على.التنفيذ.يعني.اأنه.حل.حمل.مروؤو�شه.

يف.حتمل.التبعة.

مروؤو�شيه. 3. اأن.يتحمل.�شخ�شيًا.م�شوؤولية.االأوامر.والتعليمات.التي.يعطيها..

حدود. 4. �شمن.. واإخ��ال���ص. ودق���ة. ب�شرعة. امل�شالح. اأ���ش��ح��اب. م��ع��ام��الت. ينجز. اأن.

اخت�شا�شه.

واجبات املعلم

مراعاة 

امل�صلحة 

العامة 

والقوانني 

والأنظمة

اخل�صوع 

لرئي�صه 

املبا�صر 

)املدير(

حتّمل 

م�صوؤولية 

الأوامر 

والتعليمات 

من  مروؤ�صيه

اإجناز العمل 

بدقة 

واإخال�س
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• واجب قانوين �صلبي: 	
يتمثل.يف. هو. واال�شتثناء. الد�شتور,. كفله. ما. وهذا. االإن�شان.حرًا. املوظف. يكون. اأن. املبداأ.

بع�ص.االأعمال.التي.اعتربها.امل�شّرع.ما�شة.مب�شتلزمات.الوظيفة.العامة.وهي:.يحظر.على.

املوظف:

اأن.ين�شم.اىل.االأحزاب.ال�شيا�شية.اأو.يحمل.اإ�شارة. 1. اأن.ي�شتغل.باالأمور.ال�شيا�شية,.اأو..

يف. املخت�ص. الت�شل�شلي. الرئي�ص. من. كتابي. اإذن. بدون. ين�شر. اأو. يلقي,. اأو. ما,. حزب.

ثبوت. يكفي. )ال. ال�شوؤون.. موؤلفات.يف.جميع. اأو. ت�شريحات,. اأو. مقااًل. وزارت��ه.خطيًا.

اعتناق.مبادئ.حزب.معني,.بل.ا�شرتاط.التاأكد.من.اأن.هذا.االعتناق.يوؤدي.اىل.ح�شور.

اجتماعات.حزبية.اأو.....(.

ثقافية.يف. روابط. اأن�شاأت. املقابل. ويف. .: 2. املهينة. النقابات. اأو. املنظمات. اىل. يحُنظم. اأن.

املحافظات.الأفراد.الهيئة.التعليمية,.وهي.�شكل.من.اأ�شكال.هذه.املنظمات.

حكمًا. 3. م�شتقيال.. اعترب. واإال. االإ�شراب:. على. يحّر�ص.غريه. اأو. العمل. عن. ي�شرب. اأن.

با�شتثناء. ال�شروط. فيهم. تتوافر. بديل. بتعيني. احلق. اخلدمة. وملجل�ص. الوظيفة. من.

املباراة.

.اأو.اأي.مهنة.اأو.حرفة.ماأجورة.اأخرى.فيما.عدا. 4. اأن.ميار�ص.اأية.مهنة.جتارية.اأو.�شناعية.

التدري�ص.يف.اأحد.معاهد.التعليم.العايل.اأو.اإحدى.مدار�ص.التعليم.الثانوي.اأو.اأن.يكون.

ع�شوًا.يف.جمل�ص.اإدارة.�شركة.مغفلة.اأو.�شركة.تو�شية.م�شاهمة,.اأن.يكون.له.م�شلحة.

مبا�شرة.اأو.بوا�شطة.الغري.يف.موؤ�ش�شة.خا�شعة.لرقابة.االإدارة.التي.ينتمي.اإليها.

الفئات. )موظفو. واالختيارية. والبلدية. االنتخابية. والوظائف. وظيفته. بني. يجمع. اأن. 5. .

3و4.فقد.اأوجب.القانون.عليهم.للرت�شح.التقدم.باإجازة.بدون.راتب.ملدة.3.اأ�شهر.من.

دون.اأن.يوجب.عليهم.اال�شتقالة(.

.له.عالقة.بها.)لالإدارة. 6. اأن.يقوم.باأي.عمل.ماأجور.يحط.من.كرامته.الوظيفية,.اأو.يكون.

�شلطة.ا�شتن�شابية.يف.التقدير(.

منحًا.من.اأي.نوع.كانت. 7. اأن.يلتم�ص.اأو.يقبل.تو�شية.ما.اأو.هدايا.اأو.اإكراميات.اأو..

.اطلع.عليها.اأثناء.قيامه.بوظيفته.حتى.بعد.انتهاء. 8. اأن.يبوح.باملعلومات.الر�شمية.التي.

مدة.خدمته,.اإال.اأذا.رخ�شت.له.وزارته.خطيًا.بذلك.
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• خلقية اختيارية: واجبات	

و�شموه. التعليم. ر�شالية. من. انطالقًا. االإن�شاين. وال�شمري. ال�شخ�شي. الوجدان. من. نابعة.

وقدا�شته.

املحظورات على املعّلم

قبول هدايا اأو تو�صية

اأو اإكراميات 

القيام بعمل ماأجور يحط 

من كرامته

الإن�صمام اإىل املنظمات 

والنقابات املهنية

الإ�صتغال بال�صيا�صة

الإ�صراب اأو التحري�س 

عليه

ممار�صة اأية مهنة غري 

التعليم 

اجلمع بني وظيفته والوظائف 

البلدية والإختيارية

البوح باملعلومات اخلا�صة 

بالوظيفة
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قانون الن�صاب يف التعليم املهني والتقني الر�صمي

اجلمهورية اللبنانية 

وزارة الرتبية والتعليم العايل

املديرية العامة للتعليم املهني والتقني

جدول.ملحق.بالقرار.رقم.2005/248

حتديد.�شاعات.الدوام.االأ�شبوعي.اإ�شتنادًا.الأحكام.املر�شوم.9193.تاريخ.1968/1/18

)التنظيم.االإداري.ملدار�ص.التعليم.املهني.والتقني(

و�شاعات.التعاقد.ال�شنوي.الق�شوى.للعاملني.يف.املديرية.العامة.للتعليم.املهني.والتقني

الدوام الأ�صبوعي 30 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

مدير معهد فني اأو مدر�صة فنية

الدوام الأ�صبوعي 30 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

روؤ�صاء الدرو�ص النظرية والتطبيقية يف 

املعاهد واملدار�ص الفنية

الدوام الأ�صبوعي 10 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

اأ�صاتذة يف التعليم العايل املهني

الدوام الأ�صبوعي 12 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�ص

اأ�صاتذة م�صاعد يف التعليم العايل املهني

الدوام الأ�صبوعي 16�صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

معيد يف التعليم العايل املهني

الدوام الأ�صبوعي 18 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�ص

اأ�صاتذة تعليم فني، مهند�ص

الدوام الأ�صبوعي 18 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�ص

اأ�صاتذة تعليم فني، اإجازة تعليمية فنية
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الدوام الأ�صبوعي 24 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

اأ�صاتذة تعليم فني، )غري مهند�ص(

الدوام الأ�صبوعي 20 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

اأ�صاتذة تعليم ثانوي يف ملك املديرية 

العامة للتعليم العايل املهني التقني

التعاقد ال�صنوي 250 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى اأ�صاتذة تعليم ثانوي يف ملك املديرية 

العامة للرتبية

الدوام الأ�صبوعي 22 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

مّوجه مهني

الدوام الأ�صبوعي 28 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 240 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

اأ�صتاذ تعليم مهني اأو اأ�صتاذ ر�صام

الدوام الأ�صبوعي 32 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 240 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

معاون اأ�صتاذ تعليم مهني

الدوام الأ�صبوعي 24 �صاعة اأو 30 �صاعة

 )دوام اإداري(

التعاقد ال�صنوي 240�صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

معلم اأو مدر�ص

الدوام الأ�صبوعي 30 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

ناظر عام

الدوام الأ�صبوعي 30 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

ناظر نهار – فئة ثالثة

الدوام الأ�صبوعي 30 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 240 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

ناظر نهار – فئة رابعة
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الدوام الأ�صبوعي 45 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 240�صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

ناظر ليل

الدوام الأ�صبوعي 30 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

رئي�ص م�صنع )اأ�صيل اأو مكلف( اأو رئي�ص 

خمترب اأو رئي�ص مركز لغات – فئة ثالثة

الدوام الأ�صبوعي 32 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 240 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

رئي�ص م�صنع )اأ�صيل اأو مكلف( اأو رئي�ص 

خمترب اأو رئي�ص مركز لغات – فئة رابعة

الدوام الأ�صبوعي 32 �صاعة

التعاقد ال�صنوي 300 �صاعة تعليمية ت�صنيف 

عادي كحد اأق�صى

الدوام الأ�صبوعي مل�صتخدمي امل�صاريع 

امل�صرتكة وفقاً لل�صاعات املحّددة عقود 

ا�صتخدامهم

موظف امللك الإداري يف القطاع العام 

والأجراء الدائمون وم�صتخدمو امل�صاريع 

امل�صرتكة

ملحظة: 

يقوم.االأ�شخا�ص.املذكورون.يف.هذا.اجلدول.بتنفيذ.�شاعات.التدري�ص.بالتعاقد.خارج.

اأوقات.دوامهم.الر�شمي.املقرر.حتت.طائلة.اإلغاء.�شاعات.التعاقد.املنفذ.خالل.دوامهم.

الر�شمي.وال.يرتتب.اأي.بدل.اأتعاب.عنها.

بريوت.يف:.3.ت�شرين.اأول..2005

وزير الرتبية والتعليم العايل

خالد قباين
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قانون التعاقد يف التعليم املهني والتقني الر�صمي

قرار.رقم.248/.2005

تطبيق.اأ�شول.التعاقد.للتدري�ص.بال�شاعة.

يف.معاهد.ومدار�ص.التعليم.املهني.والتقني.الر�شمي

يقرر.ما.ياأتي:

املادة الأوىل : - 

.يق�شد.بالعبارات.الواردة.يف.هذا.القرار.املعاين.االآتية:

.والتعليم.العايل. الوزير:.وزير.الرتبية ❑

و.التقني. املدير العام :.املدير.العام.للتعليم.املهني. ❑

.مالك.املديرية.العامة.للتعليم. اأ�صاتذة امللك:.اأفراد.الهيئة.التعليمية.الداخلون.يف ❑

املهني.والتقني.

املهني. التعليم. ومدار�ص. معاهد. يف. بال�شاعة. للتدري�ص. املتعاقدون. ❑ املتعاقدون:.

والتقني.

املادة الثالثة: -

الأ�شاتذة.املالك. املحدد. الدوام. ا�شتكمال. بعد. اإال. بال�شاعة. للتدري�ص. التعاقد. يحظر.

وفقا.ملا.ياأتي.:

اأ�شاتذة.املالك.يف.�شوء.املناهج.الر�شمية.املقررة,. اأوًل:.توزع.�شاعات.التدري�ص.على. ❑

ويف.حال.عدم.ا�شتكمال.الن�شاب.القانوين.للتدري�ص,.يعتمد.باالأف�شلية.ما.يلي.:

. 1. مبداأ.التدري�ص.يف.اأكرث.من.معهد.اأو.مدر�شة.�شمن.الق�شاء.الواحد.

واملناوبة. 2. والعلمية.. الفنية. والن�شاطات. والتوجيه. واالإر�شاد. التن�شيق. مبهام. القيام.

وخمتلف.الن�شاطات.الال�شفية.بحيث.تعترب.كل.�شاعة.ون�شف.من.العمل.امل�شار.اإليه.

مبثابة.�شاعة.تدري�ص.واحدة.

يف. الفنية. التعليمية. االإجازة. حملة. من. املالك. اأ�شاتذة. تكليف. ميكن. ❑ .: ثانياً   

االخت�شا�شات.ال�شناعية,.بتدري�ص.مواد.الريا�شيات.والفيزياء..والعلوم.الخت�شا�شات.

�شهادة.البكالوريا.الفنية.والتكميلية.املهنية.والكفاءة.املهنية,.وذلك.يف.حال.عدم.توفر.

مواد.تعليمية.لهم..يف.اخت�شا�شهم.وبهدف.ا�شتكمال.ن�شابهم.القانوين.للتدري�ص.

يوؤمن.الن�شاب.القانوين.الأ�شاتذة.املالك.وفق.اخت�شا�شاتهم,.ويف.حال.عدم. ثالثاً :. ❑
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القانوين.عن.طريق. الن�شاب. يوؤمن. االخت�شا�شات. وفق.هذه. للتدري�ص. مواد. وجود.

تدري�ص.املواد.العلمية,.اأو.تكليفهم.باالأعمال.االإدارية.ال�شرورية.بقرار.من.الوزير.بناء.

على..اقرتاح.املدير.العام.

مع.اأفراد.الهيئة.التعليمية.املكلفني.مبهام.اإدارية.)مدير,.رئي�ص. رابعا ً: مينع.التعاقد. ❑

درو�ص.نظرية,.رئي�ص.درو�ص.تطبيقية,.ناظر.عام,.ناظر,.روؤ�شاء.امل�شانع.واملختربات,.

الخ...(.لتدري�ص.املواد.التطبيقية.يف.مركز.عملهم.

املادة الرابعة: -

املتبقية.يف. التدري�ص. �شاعات. توؤمن. املالك,. الأ�شاتذة. القانوين. الن�شاب. تاأمني. بعد.

جميع.االخت�شا�شات.واملواد.التعليمية.عن.طريق.التعاقد,.ممن.تتوافر.فيهم.ال�شروط.

القانونية,.وفق.املعايري.االآتية:

الدرا�شي. العام. يف. للتدري�ص. تعاقدوا. ممن. 1. القدامى.. للمتعاقدين. االأولوية. اإعطاء.

ال�شابق.وما.قبل.والذين.اثبتوا.جدارة.والتزاًما.خالل.فرتة.تعاقدهم.

.مع.املقررات.املتعاقد.على.تدري�شها. 2. مالءمة.ال�شهادة.العلمية.

والتجربة.العملية.التطبيقية.ركناً.اأ�شا�شياً.يف.عملية.اختيار. 3. اعتبار.اخلربة.التعليمية..

االأ�شاتذة.واملدربني.للتعاقد.

.على.تدري�شها. 4. اإتقان.اللغة.التي.تدّر�ص.بها.املقررات.املتعاقد.

املادة اخلام�صة: - 

.وما.دون.اأ�ش����بوعيا.ملتعاقد.واحد.اإال.يف.املواد.التي. 1. مينع.التعاقد.ملدة.اأربع.�ش����اعات.

ال.يزيد.ن�ش����ابها.ع����ن.هذا.الع����دد.ويراعى.قدر.االإم����كان.جمع.�ش����اعات.التدري�ص.

للمق����ررات.املت�ش����ابهة.مبا.يحد.من.تعدد.اال�ش����اتذة.املتعاقدين.للم����ادة.الواحدة.اأو.

يف.احل����االت.ال�ش����رورية,.على.اأن.يتقدم.مدير.املدر�ش����ة./املعهد.باأ�ش����باب.موجبة.

وجدوى.تربوية.تربر.هذا.التعاقد,.وي�ش����بح.التعاقد.نافذاً.بعد.موافقة.الوزير.بناًء.

على.اقرتاح.املدير.العام.

.وا�شتنادًا.اإىل. 2. مينع.التعاقد.للتدري�ص.مع.متعاقدين.جدد.اإال.يف.احلاالت.ال�شرورية.

جدوى.تربوية.واأ�شباب.موجبة,.وبعد.موافقة.الوزير.بناًء.على.اقرتاح.املدير.العام.
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املادة ال�صاد�صة: - 

يحدد.ت�شنيف.وتوزيع.�شاعات.التعاقد.كما.يلي:

امل�شاريع. وم�شتخدمي. دائمني. اأجراء. ., )مالك ❑ العام. القطاع. يف. للعاملني. .: اأول ً

امل�شرتكة(.

يف. التعاقد. واأنظمة. �شروط. اجلامعي. الت�شنيف. على. 1. تطبق.. اجلامعي:. الت�شنيف.

اجلامعات.والكليات.املتعلقة.باخت�شا�شهم.

.امللحق.بهذا.القرار.احلد. 2. الت�شنيف.املعهدي.اأو.املدر�شي:.يحدد.يف.اجلدول.رقم.1.

�شروط. عليهم. تطبق. للذين. ال�شنوية. التعاقد. �شاعات. لعدد. به. امل�شموح. االأق�شى.

الت�شنيف.املدر�شي.اأو.املعهدي.

.لغري.املوظفني ثانياً: ❑

يف. التعاقد. واأنظمة. �شروط. اجلامعي. . 1. الت�شنيف. على. تطبق. اجلامعي:. الت�شنيف.

اجلامعات.والكليات.املتعلقة.باخت�شا�شهم.

.�شاعة.�شنويًا.كحد.اأق�شى.. 2. الت�شنيف.املعهدي.اأو.املدر�شي:.600.

مدار�ص. يف. التدري�ص. و. 3. العايل.. التعليم. موؤ�ش�شات. يف. التدري�ص. بني. اجلمع. حال. يف.

التعليم.املهني.والتقني.تعترب.كل.�شاعة.تدري�ص.يف.موؤ�ش�شات.التعليم.العايل.م�شاوية.

ل�شاعتي.تدري�ص.يف.مدار�ص.التعليم.املهني.والتقني.

املادة ال�صابعة: - 

يلتزم.طالبو.التعاقد.باملوجبات.االآتية:

من.اأ�شاتذة.املالك.)مبن.فيهم.املكلفون. اأوًل: على.كل.طالب.تعاقد.يف.غري.مركز.عمله,. ❑

مبهام.اإدارية(.اأن.يودع.اإدارة.املعهد.اأو.املدر�شة.التي.�شوف.يدر�ص.فيها,.خالل.العام.

الدرا�شي,.اإفادة.ر�شمية.من.اإدارته.تبني.فيها.كيفية.تنفيذ.دوامه.املقرر.

اأجهزة. وموظفو. الق�شاة. . فيهم ❑ مبن. العام. القطاع. يف. العاملني. على. يحظر. ثانياً:.

الرقابة.جتاوز.احلد.االأق�شى.ل�شاعات.التدري�ص.امل�شموح.لهم.بها.قانونًا.خالل.العام.

يف. بالتفتي�ص. املكلفني. املركزي. التفتي�ص. يف. للمفت�شني. يجوز. وال. الواحد.. الدرا�شي.

املديرية.العامة.للتعليم.املهني.والتقني.التعاقد.خالل.ال�شنة.الدرا�شية.التي.يقومون.

القطاع. يف. العاملني. من. تعاقد. وجتديد. تعاقد. طالب. كل. وعلى. خاللها.. بالتفتي�ص.

العام.اأن.ي�شّمن.طلبه.ت�شريحا,.وعلى.م�شوؤوليته.ال�شخ�شية,.يبني.فيه.عدد.�شاعات.
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التدري�ص.التي.يقوم.بها.خالل.العام.الدرا�شي.يف.خمتلف.موؤ�ش�شات.التعليم.الر�شمي.

واخلا�ص.

تعاقد.ال.يت�شمن.الت�شريح.واالإفادة.املنوه.عنهما.اأعاله. ثالثاً:.يهمل.كل.طلب. ❑

.اأو.املدر�شة. رابعاً:.ال.يجوز.تكليف.موظفني.من.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.مالك.املعهد ❑

مراعاة. مع. قانونًا,. به. امل�شموح. ال�شاعات. عدد. حدود. يف. اإال. اإدارية. باأعمال. القيام.

ال�شروط.املن�شو�ص.عليها.يف.االأنظمة.املرعية.االإجراء,.ال.�شيما.املر�شوم.رقم.9193.

تاريخ.1968/1/18.واملر�شوم.رقم.2345.تاريخ.1979/10/8.

املادة الثامنة: - 

املكلفون. اأ�شاتذة.املالك.مبن.فيهم. اأي.من. بال�شاعة.مع. بالتدري�ص. للتعاقد. ي�شرتط.

القيام.مبهام.اإدارية.اأو.العاملون.يف.املديرية.العامة.للتعليم.املهني.والتقني.اأو.املوظفون.

و�شائر.العاملني.يف.القطاع.العام,.اأن.يكون.املتعاقد.قائما.بتنفيذ.دوامه.التعليمي.اأو.

االإداري.الر�شمي.كامال.وان.يجدد.توقيت.التدري�ص.خارج.اأوقات.دوامهم.الر�شمي.

املادة التا�صعة: - 

يحدد.الدوام.االأ�شبوعي,.واحلد.االأق�شى.ل�شاعات.التعاقد.امل�شموح.بها,.لكل.فرد.من.

القطاع. وامل�شتخدمني.يف. واالأجراء. وللموظفني. والتعليمية,. االإدارية. الهيئتني. اأفراد.

العام.وامل�شتخدمني.واالأجراء.يف.امل�شاريع.امل�شرتكة,.وفق.اجلداول.رقم.)2(.املرفق.

بهذا.القرار.مع.االأخذ.بعني.االعتبار.اأحكام.القانون.رقم.82/22.تاريخ.1982/8/3.

وال.�شيما.املادة.2.منه.

مادة العا�صرة: - 

اأ�شا�شيا.من. ت�شكل.جزءا. التي. املواد. اأو. املادة. لتدري�ص. االأ�شاتذة. التعاقد.مع. يجري.

مواد.تخ�ش�شهم,.وعلى.مدير.املعهد.اأو.املدر�شة.التاأكد.من.توافر.هذا.ال�شرط.قبل.

عر�ص.م�شروع.جتديد.التعاقد.على.املدير.العام.

املادة احلادية ع�صرة - 

العلوم. مادة. اأو. العامة. الريا�شيات. مادة. لتدري�ص. املهند�شني. مع. التعاقد. ميكن. .

املحددة.�شمن.املنهاج.الر�شمي.لكل.اخت�شا�ص.والتي.ت�شكل.جزءا.اأ�شا�شيا.من.مواد.

اخت�شا�شهم.حتى.م�شتوى.االمتياز.الفني.فقط.
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املادة الثانية ع�صرة - 

املرعية. واالأنظمة. للقوانني. وفقًا. املواد. بع�ص. لتدري�ص. اأ�شاتذة. توفر. عدم. حال. يف. .

االإجراء.والتي.ت�شكل.جزءًا.اأ�شا�شيا.من.اخت�شا�شهم,.ميكن.التعاقد.ا�شتثنائيًا:

اأ�شاتذة.حملة.�شهادات.باخت�شا�شات.خمتلفة.عن.تلك.املطلوبة. مع..❑

واالأعمال. املخترب. مواد. لتدري�ص. اخلام�شة. املجموعة. �شهادات. حملة. اأ�شاتذة. مع..❑

التطبيقية.م�شتوى.االمتياز.الفني.يف.اخت�شا�ص.االإدارة.الفندقية.

وذلك.وفقًا.لل�شروط.التالية:

.يف.املادة.املطلوبة.وذلك.يف.ثالث. 1. االإعالن.عن.حاجة.املعهد.اأو.املدر�ش���ة.اإىل.اأ�ش���اتذة.

�شحف.حملية.وملدة.ثالثة.اأيام.متوا�شلة.

اإىل.املدير.العام..بعد.انق�ش���اء.ع�ش���رة.اأيام.على. 2. يرفع.مدير.املعهد.اأو.املدر�ش���ة.كتابا..

تاري���خ.االإعالن,.مرفقا.باالإعالنات.امل�ش���ار.اإليها.يف.البند.ال�ش���ابق,.مقرتحًا.احللول.

التي.يراها.منا�شبة.على.اأن.تعطى.االأف�شلية.حلملة.ال�شهادات.اجلامعية.

.الغاية.قبل.احل�شول. 3. ال.ميكن.املبا�شرة.بالتدري�ص.مع.اأي.من.االأ�شاتذة.املقرتحني.لهذه.

على.املوافقة.اخلطية.من.الوزير.بناء.على.اقرتاح.املدير.العام.

املادة الثالثة ع�صرة - 

اأو. املعهد. اإدارة. اإيداع. �شبب.كان,.عليه. الأي. لف�شخ.عقده. املتعاقد. ا�شطرار. يف.حال.

عن. التوقف. لطلب. الداعية. االأ�شباب. يت�شمن. كتابا. االأقل. على. �شهر. قبل. املدر�شة.

التدري�ص.وف�شخ.العقد.وذلك.حتت.طائلة.وحتميله.م�شوؤولية.العطل.وال�شرر.الناجم.

املدير. اإىل. ويرفع. املدر�شة. اأو. املعهد. اإىل. التعاقد. ف�شخ. يقدم.طلب. التدري�ص.. تركه.

العام.التخاذ.االإجراءات.املنا�شبة.

املادة الرابعة ع�صرة - 

حتدد.االأعمال.التطبيقية.وفقا.ملل.ياأتي:

.يخ�ش�ص.لالأعمال.التطبيقية.يف.جميع.االخت�شا�شات.اأ�شاتذة.مبعدل: اأوًل: ❑

.طالب. 1. لل�شنة.االأوىل:.اأ�شتاذ.واحد.لكل.جمموعة.من.15.

......................اأ�شتاذان.لكل.جمموعة.تزيد.عن.15.طالب.

.طالب. 2. لل�شنة.الثانية:.اأ�شتاذ.واحد.لكل.جمموعة.من.15.

......................اأ�شتاذان.لكل.جمموعة.تزيد.عن.15.طالب.
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.طالب. 3. لل�شنة.الثالثة:.اأ�شتاذ.واحد.لكل.جمموعة.من.12.

.......................اأ�شتاذان.لكل.جمموعة.تزيد.عن.12.طالب.

.يخ�ش�ص.ملواد.الر�شم.يف.جميع.االخت�شا�شات.اأ�شاتذة.مبعدل: ثانياً: ❑

.طالب. 1. اأ�شتاذ.واحد.لكل.جمموعة.من.15.

.طالب. 2. اأ�شتاذان.لكل.جمموعة.تزيد.عن.15.

نهاية.الدرو�ص: ثالثاً:.يخ�ش�ص.مل�شروع. ❑

ل�شهادتي.االإجازة.الفنية.واالإجازة.التعليمية. 1. اأ�ش���تاذ.واحد.لكل.جمموعة.من.6.طالب..

الفنية.

.ل�شهادة.االمتياز.الفني. .جمموعة.من.اثني.ع�شر.طالباحًُ 2. اأ�شتاذ.واحد.لكل.

.عن.ثالثة. ال�شف ❑ الكاملة.يف. املجموعات. املتبقي.من. الطالب. زاد.عدد. اإذا. رابعاً:.

اأربعة.طالب.وكان.عدد.املجموعات. اأو. طالب.وكانت.هناك.جمموعة.كاملة.واحدة.

الكاملة.اثنني.اأو.اأكرث,.يخ�ش�ص.للمجموعة.اأ�شتاذ.اإ�شايف,.اأما.اإذا.قل.العدد.عن.ذلك.

فيوزع.هوؤالء.الطالب.على.جمموعات.ال�شف.االأ�شا�شية.

املادة اخلام�صة ع�صرة - 

ي�شرتط.لفتح.اأي.�شف.يف.جميع.امل�شتويات.توافر.ال�شروط.االآتية:

يقل.عدد. اأال. ❑ الفنية. االإجازة. املهنية.حتى. الكفاءة. م�شتوى. االأوىل:.من. ال�شنة. اأول:.

الطالب.عن.15.طالب.كحد.اأدنى.

.اأدنى.مع.�شرورة. ثانياً:.ال�شنة.الثانية:.اأن.ال.يقل.عدد.الطالب.عن.10.طالب.كحد ❑

دجمهم.مع.�شفوف.اأخرى.يف.املواد.العامة.

اأدنى.مع.�شرورة. .طالب.كحد. اأن.ال.يقل.عدد.الطالب.عن.8 ❑ الثالثة:. ثالثاً:.ال�شنة.

دجمهم.مع.�شفوف.اأخرى.يف.املواد.العامة.

. رابعاً:.فتح.�شعبة.اإ�شافية.لل�شف.الواحد:.اأن.ال.يقل.عدد.الطالب.يف.ال�شعبة.عن.30 ❑

طالبًا.

اإال.يف.احلاالت. اأعاله. حمدد. اأقل.مما.هو. ❑ خام�صاً:.ال.يجوز.فتح.�شف.بعدد.طالب.

وموافقة. املعهد/املدر�شة,. مدير. من. تربوية. جدوى. درا�شة. على. وبناًء. ال�شرورية.

الوزير.بناًء.على.اقرتاح.املدير.العام.
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املادة ال�صاد�صة ع�صرة - 

تخف�ص.�شاعات.التعليم.الأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.املالك,.الذين.اأنيطت.بهم.مهام.

اللجنة.املالية.وجلنتي.ال�شراء.واال�شتالم.مبعدل.�شاعة.واحدة.لكل.300.طالب.على.

اأن.ال.تتعدى.ثالث.�شاعات.اأ�شبوعيًا.كحد.اأق�شى.وذلك.للقيام.باملهام.املوكلة.اإليهم.

�شرط.عدم.ا�شتفادتهم.من.�شاعات.الن�شاطات.الال�شفية.

املادة - ال�صابعة ع�صرة:

ملعاجلة. املنا�شبة. والتدابري. القرارات. والتقني. املهني. للتعليم. العام. املدير. يتخذ.

كل.احلاالت.التي.مل.ترد.يف.هذا.القرار.والتي.تعر�ص.عليه.خطيًا.بكتاب.من.مدير.

املعهد/املدر�شة.

املادة - الثامنة ع�صرة

واملتعلقة. �شابقًا. ال�شادرة. واجلداول. والتعاميم. واملذكرات. القرارات. جميع. تلغى.

باأ�شول.التعاقد.للتدري�ص.بال�شاعة.يف.معاهد.ومدار�ص.التعليم.املهني.والتقني.الر�شمي.

والتي.تاأتلف.واأحكام.هذا.القرار.

املادة التا�صعة ع�صرة -

.التعليم.الر�شمي. ين�شر.هذا.القرار.ويبلغ.حيث.تدعو.احلاجة.%.اأحكام.التناق�ص.يف.-

ما.دون.اجلامعي.
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قانون التناق�س يف التعليم املهني والتقني

•م�صروع قانون  	
الهيئة. اأفراد. لبع�ص. التدري�ص. �شاعات. يف. التناق�ص. اأحكام. تعديل. اإىل. يرمي.

بدال. اإعطائهم. واىل. والتقني. املهني. للتعليم. العامة. املديرية. مالك. يف. التعليمية.

ماليا.لقاء.هذا.التعديل.

.ويحُطبق.مبداأ.التناق�ص.التدريجي.على.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.مالك.املديرية.

العامة.للتعليم.املهني.والتقني.مبر�شوم.يتخذ.يف.جمل�ص.الوزراء.بناًء.على.اقرتاح.

وزير.الرتبية.الوطنية.والفنون.اجلميلة.وموافقة.جمل�ص.اخلدمة.املدنية.

..وخالفًا.الأي.ن�ص.اآخر. .اعتبارًا.من.العام.الدرا�شي.1999,.2000 - املادة الأوىل: 

تاريخ. املر�شوم.1072. تاريخ.82/8/3.والأحكام. القانون.82/22. اأحكام. وال.�شيما.

1983/9/26.تعدل.اأحكام.التناق�ص.التدريجي.يف.�شاعات.التدري�ص.لبع�ص.اأفراد.

الهيئة.التعليمية.يف.مالك.املديرية.العامة.للتعليم.املهني.والتقني.من.الفئتني.الثانية.

والثالثة.وفقًا.ملا.يلي:

التدري�ص  �صنوات  عدد 

الأ�صبوعية

يف  اخلدمة  �صنوات  عدد 

التعليم
الوظيفة

10

9

8

13.وما.دون

17.,16.,15.,14

18.وما.فوق

العايل. التعليم. يف. اأ�شتاذ.

املهني

12

11

10

9

13.وما.دون

17.,16.,15.,14

20.,19.,18

21.وما.فوق

اأ�شتاذ.م�شاعد.يف.التعليم.

العايل.املهني

16

15

14

13

12

15.وما.دون

18.,17.,16

20.,19

22.,21

23.وما.فوق

العايل. التعليم. يف. معيد.

املهني
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ما.زال.العمل.�شاريا.بهذا.القانون.ريثما.يقر.القانون.اجلديد.الذي.يعطي.).4.1/2.(.

للفئتني.الثانية.والثالثة.يف.التعليم.املهني.التقني.الر�شمي.

اأما.بالن�شبة.اإىل.اأ�شاتذة.الفئة.الرابعة.من.التعليم.املهني.والتقني.الر�شمي,.فالتناق�ص.

نف�شه.يف.املرحلة.املتو�شطة.من.التعليم.الر�شمي.)يراجع.اجلدول.الثاين.اجلديد.يف.

قانون.التناق�ص.مر�شوم.رقم.5343(.

18

17

16

15

13

15.وما.دون

18.,17.,16

20.,19

22.,21

23.وما.فوق

فني. تعليم. اأ�شتاذ.

)مهند�ص(

االإجازة. حامل. اأو. . . . . . .

التعليمية.الفنية

22

21

20

18

16

15.وما.دون

18.,17.,16

20.,19

22.,21

23.وما.فوق

مّوجه.فني

24

23

21

19

17

15.وما.دون

18.,17.,16

20.,19

22.,21

23.وما.فوق

اأ�شتاذ.تعليم.فني

)غري.مهند�ص(
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اأحكام عامة

�شوء.املناهج,.اأما.ما.تبقى.من. 1. توزع.�شاعات.التدري�ص.على.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف..

والن�شاطات. واالإر�شاد. للتوجيه. تخ�ش�ص. اأن. فيمكن. قانونًا. مفرو�شة. دوام. �شاعات.

الفنية.والعلمية.والريا�شية.واملناوبة.وخمتلف.الن�شاطات.الال�شفية.

امل�شار.اإليه.مبثابة.�شاعة.تدري�ص.واحدة. 2. تعترب.كل.�شاعة.ون�شف.من.العمل..

.%.على. 3. ال.ميكن.تكليف.اأحد.اأفراد.الهيئة.التعليمية.بعمل.متمم.للدوام.اإال.بعد.تاأمني.75.

االقل.من.�شاعاته.املفرو�شة.قانونًا.يف.التدري�ص.الفعلي.

لدواٍع. وذلك. ن�شفي. دوام. من. االإفادة. التعليمية. الهيئة. اأفراد. 4. من.. للمتزوجة. ميكن.

امل�شتفيدة. اأن.تعمل. الن�شفي. بالدوام. اأق�شاها.خم�ص.�شنوات,.ويق�شد. عائلية.ملدة.

الك�شر. تدوير. يكون. اأن. على. قانونًا. املحددة. ال�شاعات. ن�شف.عدد. الدوام. من.هذا.

مل�شلحة.االإدارة.

الن�شفي.باثني.ع�شر.�شهرًا.متتاليًا. 5. حتدد.املدة.الدنيا.للدوام..

.اال�شتفادة.من.هذا.الدوام.اأو.جتديده.يف.الفرتة.الواقعة. 6. تتقدم.�شاحبة.العالقة.بطلب.

بني.اأول.حزيران.ونهاية.متوز.ال�شابقني.لبدء.ال�شنة.الدرا�شية.املزمع.اال�شتفادة.من.

الدوام.الن�شفي.خاللها.

ون�شف. العالوات. ون�شف. الراتب. ن�شف. الن�شفي. 7. الدوام.. من. امل�شتفيدة. ت�شتحق.

تعاونية. وتقدميات. العائلية. التعوي�شات. اأما. القانون,. هذا. يف. الواردة. التعوي�شات.

املوظفني.وغريها.من.تقدميات.فتثابر.على.االفادة.منها.كاملة.

وتعوي�ص. للتدرج. بالن�شبة. �شنة. الن�شفي. الدوام. �شنة. .حت�شب. 8. اآخر. ن�ص. الأي. خالفًا.

ال�شرف.اأو.املعا�ص.التقاعدي.اأو.املح�شومات.التقاعدية..

مهنة.من.اأي. 9. يحظر.على.امل�شتفيدة.من.هذا.الدوام.اأن.تتعاطى.اأي.عمل.ماأجور.اأو.اأية..

نوع.كان..وذلك.حتت.طائلة.العودة.عن.هذا.التدبري.يف.اأي.وقت.تثبت.فيه.خمالفتها.

هذا.احلظر,.ف�شاًل.عن.ترتب.امل�شوؤولية.امل�شلكية.وفق.االنظمة.النافذة.

�شمن. . الن�شفي..10 الدوام. من. العالقة. �شاحبة. منها. ت�شتفيد. التي. ال�شنوات. تدخل. ال.

ح�شاب.ال�شنوات.املوؤدية.اىل.تناق�ص.عدد.�شاعات.التدري�ص.

العايل.بعد.موافقة. يعطى.الدوام.الن�شفي.بقرار.من.وزير.الرتبية.الوطنية.والتعليم...11

جمل�ص.اخلدمة.املدنية.وذلك.بناًء.على.طلب.معلل.من.�شاحبة.العالقة.
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اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.مالكات.وزارة.الرتبية.الوطنية. حتدد.اأ�ش�ص.اإحلاق.ونقل...12

الرتبية. وزير. اقرتاح. على. بناًء. الوزراء. جمل�ص. يف. يتخذ. مبر�شوم. العايل. والتعليم.

الوطنية.وموافقة.جمل�ص.اخلدمة.املدنية.

نظام التن�صيق  

املن�صق •  مهام 	

املن�شق.هو.معلم.مميز.يف.عطائه.للمادة.واإملامه.مبقوماتها.ودقائقها,.ذو.كفاءة.علمية.

اإجناح. على. معلمي.مدر�شته. م�شاعدة. ي�شاهم.يف. مرنة,. و�شخ�شية. تعليمية. وخربة.

عملية.تعليم.املادة.وتوجيهها.تربويًا.

للمن�شق.مبعدل.�شاعة.تدري�ص.واحدة.مقابل.كل.15.�شاعة.من. الن�شاب.اال�شبوعي.

جمموع.�شاعات.كل.مادة,.وكل.ك�شر.يزيد.على.الثلث,.على.ان.ال.يتجاوز.عدد.�شاعات.

التن�شيق.لكل.مادة.الع�شر.�شاعات.اأ�شبوعيًا.)1(.

. اأوًل مهامه جتاه املدير )2( ❖

. توزيعها.- خمطط. على. يطلعه. كما. للمادة,. ال�شنوية. العمل. خطة. املدير. اىل. يقّدم.

اال�شبوعي,.والو�شائل.التعليمية.املعينة.على.حتقيقها.

.مواعيد.اجتماعاته.اال�شبوعية.مع.معلمي.ال�شفوف.بح�شب.برنامج. يحدد.مع.املدير.-

يتيح.له.فر�شة.املتابعة.ويقدم.التقارير.عن.هذه.االجتماعات.

. تقييم.- ونتائج. العمل. �شري. تطور. على. �شهرية. دورية. اجتماعات. عرب. املدير. يطلع.

احللول. الإيجاد. م�شاكلهم. عر�ص. اأو. التالميذة,. تقّدم. ومدى. الدورية,. االختبارات.

لها.

.للت�شاور.يف.امل�شاكل.امل�شرتكة,.ويتعاون. ي�شارك.ومن�شقي.باقي.املواد.يف.اجتماع.�شهري.-

معهم.على.ايجاد.احللول.املنا�شبة,.وعلى.حتديد.كمية.العمل.املطلوبة.من.املعلم.يوميًا.

ويف.�شتى.املواد.

)1(.النظام.الداخلي.للثانويات.الر�شمية.تاريخ.19حزيران.1974,.يراجع.النظام.بالن�شبة.لالأ�شاتذة.

الر�شميني.

)2(.في�شل,.عبداهلل.بابكر:مهارات.االإ�شراف.االإداري.ط1,.1999.
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مهام املن�صق اجتاه املدير

تقدمي اخلطة ال�صنوية للمادة وتوزيعها

حتديد مواعيد اإجتماعاته مع املعلمني

اإطالع املدير على تطور �صري العمل والنتائج

التن�صيق ال�صهري وباقي املن�صقني حلل امل�صاكل

م�صاعدة املدير يف تنفيذ خطة العمل لالأن�صطة

التعاون مع باقي املن�صقني لتحديد برنامج الإختبارات

للمعلم. يوفر. الذي. االختبارات. . برنامج.- املواد.على.حتديد. باقي. من�شقي. مع. يتعاون.

الراحة.واال�شتقرار.النف�شي.منذ.بداية.ال�شنة.

املدر�شية........... بالن�شاطات. . اخلا�شة.- العمل. خطة. تنفيذ. على. املدر�شة. مدير. مع. يتعاون.

).احتفاالت.وم�شرحيات....(.
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. ثانياً مهامه جتاه موّجه املادة يف حال وجوده )3( ❖

.للمادة.ويطلعه.على.خطة.تنفيذ.عمله.اال�شبوعي. ي�شاركه.يف.اإعداد.خطة.العمل.ال�شنوية.-

وعلى.تقومي.هذا.العمل.

.على.حدة,.ويدعوه.اىل.ح�شور. يطلعه.على.برنامج.اجتماعاته.مع.معلمي.كل.�شف.-

هذه.االجتماعات.وامل�شاركة.فيها.

.اأحد.املعلمني.يف. يتدار�ص.معه.يف.اإيجاد.حلول.لل�شعوبات.وامل�شاكل.التي.قد.تعرت�ص.-

�شف.معني.

دعم. برنامج. اإعداد. ويف. االختبارات,. نتائج. لتقومي. عملية. . خطة.- و�شع. يف. ي�شاركه.

ل�شف.معني.اإذا.دعت.احلاجة.

.جميع.ال�شفوف,.وعلى.تقّدم.التالميذ.وتطورهم. يطلعه.على.�شري.العملية.التعليمية.يف.-

العلمي.

. بالربنامج.- املتعلقة. الب�شيطة. االبحاث. بع�ص. الإجراء. عمل. خطة. و�شع. يف. ي�شاركه.

التعليمي.وم�شاكل.التالميذ,.وذلك.بعد.ا�شت�شارة.مدير.املدر�شة.وموافقته.

.مع.تعيني. ي�شاركه.يف.و�شع.برنامج.مطالعة.وا�شح.االأهداف.وبح�شب.جدول.مربمج.-

الكتب.املعتمدة.للمطالعة.

واالإ�شراف. الذاتي. التقومي. ا�شتخدام. يف. التو�ّشع. على. . املعلمني.- ت�شجيع. يف. ي�شاعده.

الذاتي.على.اأدائهم.)4(.

)3(.امل�شدر.ال�شابق.

)4(.التفا�شيل.املذكورة.تتعلق.باملدار�ص.اخلا�شة,.اأما.بالن�شبة.للثانويات.فريجع.اىل.النظام.الداخلي.

للثانويات.
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اأهم مهامه 

جتاه موجه 

املادة

. ثالثاً مهامه جتاه معلمي املادة )5( ❖

.تنفيذ.اخلطة.ال�شنوية.للمادة,.وعلى.الك�شف.عن.اأهدافها.العامة. ي�شاعد.املعلمني.على.-

وطريقة.توزيع.املحتوى.خالل.العام.

.مواعيد.اجتماعات.اأ�شبوعية.لكل.�شف,.ملناق�شة.حت�شري. يحّدد.مع.معلمي.ال�شفوف.-

يف. تعرت�شهم. قد. التي. اخلا�شة. امل�شاكل. بع�ص. ملناق�شة. واليومي,. االأ�شبوعي. املادة.

جمرى.العملية.التعليمية.

.على.تطوير.عملية. اأثناء.اإجناز.التح�شري.االأ�شبوعي.واليومي,.ويعمل.- يتابع.املعلمني.

تنفيذ.التح�شري.مبا.يتالءم.واملوقف.التعلمي.

.املادة. يحدد.مع.املعلمني.لقاءات.ف�شلية.ملناق�شة.االختبارات.التح�شيلية.من.حيث.-

والنوع.والنتيجة.والتقومي.

م�صاركته يف اإعداد خطة العمل ال�صنوية 

اإطالعه ودعوته حل�صور اإجتماعاته

مع املعلمني

مدار�صته لإيجاد احللول وال�صعوبات

عند املعلمني

م�صاركته يف تقومي النتائج و خطة الدعم

م�صاركته يف و�صع برنامج للمطالعة

ف  اإطالعه على �صري العمل يف ال�صّ

)5(.امل�شدر.ال�شابق.)مهارات.االإ�شراف.االإداري(.
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اأهم مهامه جتاه معلمي املادة 

.البحوث.الب�شيطة.املتعلقة.بالربامج.التعليمية,. يحث.املعلمني.على.االهتمام.باإجراء.-

وم�شاكل.التالميذ,.وذلك.بعد.مراجعة.املدير.وموافقته.

.م�شتوى.التالميذ.ومدى.تطورهم. يتابع.املعلمني.اأثناء.تنفيذ.العملية.التعليمية,.ويراقب.-

وتقدمهم.باطالعه.على.دفاتر.التالميذ..كما.يراقب.يف.الدفاتر.الرتتيب.والتنظيم.

والنظافة.

باأحدث. املادة. واإثراء. التعلمية. العملية. م�شتوى. رفع. على. املعلمني. . مع.- العمل. يتابع.

املعلومات.

.اىل.ما.فيها.من.جودة.يف. يطلع.مدير.املدر�شة.على.مناذج.من.دفاتر.املتعلمني.ليتعرف.-

نوعية.التمارين,.واالتقان.يف.العمل,.ودقة.املتابعة.يف.الت�شحيح.

. يطلب.من.املعلمني.زيارة.�شّفه.عندما.تدعو.احلاجة,.بحيث.يرتكز.على.بع�ص.النقاط.-

والعنا�شر.التعلمية.التي.الحظ.اأنهم.بحاجة.اليها.

.معلم. يح�شر.ال�شفوف.عندما.تدعو.احلاجة.اىل.ذلك,.بناًء.على.اتفاق.م�شبق.مع.-

املادة.على.موعد.الزيارة.ملتابعة.العملية.التعلمية,.وهدفها,.وما.قد.تتطلبه.من.برنامج.

عمل.الحق.لتنميته.مهنيًا,.ويتجّنب.دومًا.اإ�شدار.االحكام.التقوميية.ال�شريعة.

امل�صاعدة يف تنفيذ اخلطة 

ال�صنوية واأهدافها

حتديد مواعيد اإ�صبوعية 

مع املعلمني

متابعات اأخرى مع املعلمني 

واملدير

متابعة املعلمني يف التح�صري 

اليومي والأ�صبوعي

لقاءات ف�صلية مع املعلمني 

ملناق�صة الإختبارات
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نظام املناقالت

•النقل من �صلك اىل �صلك: 	
�شلك.اإىل.�شلك.اآخر.بعد.موافقة.جمل�ص.اخلدمة.املدنية.اإذا. يجوز.نقل.املوظف.من..-

توفرت.فيه.جميع.�شروط.التعيني.يف.ال�شلك.املراد.نقله.اإليه,.ومنها.�شرط.املباراة..

.ال�شلطة.التي.لها.حق.التعيني.. يتم.النقل.مبر�شوم.اأو.بقرار.�شادر.عن.-

تكون.الوظيفة.التي.يراد.نقل.املوظف.اإليها.�شاغرة.يف.املالك,. ي�شرتط.يف.النقل.اأن..-

ومر�شودًا.لها.اعتماد.خا�ص.يف.املوازنة..

. يحتفظ.املوظف.املنقول.بالقدم.املكت�شب.يف.�شلكه.ال�شابق,.اإال.اإذا.اأدى.نقله.اإىل.زيادة.-

يف.راتبه.توازي.درجة.على.االأقل..

•النقل من اإدارة اإىل اإدارة �صمن ال�صلك الواحد :  	
موافقة. بعد. الواحد. ال�شلك. �شمن. اأخرى. اإدارة. اإىل. اإدارة. من. املوظف..- نقل. يجوز.

جمل�ص.اخلدمة.املدنية...

,.�شمن.ال�شلك.الواحد,.ال�شروط.املن�شو�ص.عنها. تطبق.يف.النقل.من.اإدارة.اإىل.اإدارة.-

املادة.ال�شابقة,.وال.يجوز.اأن.يوؤدي.النقل.اإىل.زيادة.يف.الراتب..

• �صمن ال�صلك الواحد  والإدارة الواحدة  :  النقل	

اإىل.وظيفة.اأخرى,.�شمن.ال�شلك.الواحد.واالإدارة.الواحدة.بعد. يتم.النقل.من.وظيفة..-

ا�شتطالع.راأي.جمل�ص.اخلدمة.املدنية:.

مبر�شوم.ملوظفي.الفئة..الثانية. -.

من.الوزير.ملوظفي.الفئة.الثالثة.. بقرار..-

..الفئتني.الرابعة.واخلام�شة.. بقرار.من.املدير.العام.ملوظفي.-

.نقل.اأفراد.الهيئة.التعليمية.الر�شمية.. ي�شتثنى.من.ا�شتطالع.راأي..جمل�ص.اخلدمة.املدنية.-

مبنيًا.على.اعتبارات.م�شتمدة.من.م�شلحة.اخلدمة.واأن.ي�شدر. يجب.اأن.يكون.النقل..-

به.قرار.معّلل.

من �صلك اىل �صلك

من اإدارة اىلاإدارة �صمن ال�صلك الواحد

النقل �صمن ال�صلك الواحد والإدارة الواحدة

اأهم مهامه جتاه معلمي املادة 

النقل
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        النتداب وال�صتيداع والتاأديب                         

• النتداب 	
تعريف النتداب   - 

عفي.موؤقتًا.من.مهام.وظيفته.االأ�شلية.واأ�شندت.اإليه.مهمة.
حُ
املوظف.املنتدب.هو.من.اأ

اأخرى.مع.احتفاظه..بحق.تقا�شي.راتبه.وبحقه.يف.التدرج.والرتقية.والرتفيع.والتقاعد.

يف.اإدارته.االأ�شلية.

و�صع املوظف املنتدب   - 

.امل�شلكية.لالإدارة.التي.انتدب.اإليها.. يخ�شع.املوظف.املنتدب.من.الوجهة.❑

فور. اإليها. ويعود. االأ�شلية,. اإدارته. مالك. يف. �شاغرة. املنتدب..❑ املوظف. وظيفة. تبقى.

انتهاء.مدة.االنتداب.

حتظري احلالت الأخرى:  - 

اأخرى. حالة. اأية. قانونية. تعترب. ال. واالنتداب. والوكالة. االأ�شالة. حاالت. عدا. فيما.

احلاالت. با�شتثناء. ما. اإدارة. اأو. الوزير. ت�شرف. حتت. كالو�شع. ., العامني. للموظفني.

االأخرى.التي.ين�ص.عنها.القانون.

•ال�صتيداع 	
�صروط ال�صتيداع : - 

املالك. خارج. . طلبه.❑ على. بناًء. اأو. عفوًا. يو�شع. عندما. اال�شتيداع. يف. املوظف. يعترب.

فينقطع.عنه.راتبه.,.ويفقد.حقه.يف.التدرج.وح�شاب.التقاعد.طيلة.املدة.التي.يق�شيها.

خارج.املالك..

بعد.موافقة. يو�شع.املوظف.من.الفئة.الثانية.وما.دون.يف.اال�شتيداع.بقرار.من.الوزير..❑

هيئة.جمل�ص.اخلدمة.املدنية..

يتخذ.يف.جمل�ص. اال�شتيداع.مبر�شوم. و�شعهم.يف. فيجري. ., االأوىل.❑ الفئة. اأما.موظفو.

الوزراء.بعد.موافقة.هيئة.جمل�ص.اخلدمة.املدنية..

اأو..يف. اأ�شيب.بحادث.معيق,. اإذا. بناًء.على.طلبه. اال�شتيداع. املوظف.يف..❑ يجوز.و�شع.

حالة.مر�ص.زوجه.اأو.اأحد.فروعه,.اأو.الأجل.قيامه.بدرا�شات.تتوخى.االإدارة.منها.نفعا.

عاما,.�شرط.اأال.تتجاوز.مدة.اال�شتيداع.�شنة.قابلة.للتجديد.مرتني..

ً.يف.احلاالت.التي.ين�ّص.عنها.القانون. يجوز.و�شع.املوظف.يف.اال�شتيداع.عفوا.❑
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على.طلبه,. .املوظف.املو�شوع.يف.اال�شتيداع.بناًء..❑ على.االإدارة.املخت�شة.اأن.تتثّبت.من.اأنَّ

ال.يخالف.الغاية.التي.من.اأجلها.و�شع.يف.اال�شتيداع..ولها.اأن.ترجع.يف.اأي.وقت.عن.

قرارها.القا�شي.باملوافقة.على.طلب.اال�شتيداع.

 :) نهاية ال�صتيداع )املادة53 -

تطبق.على.املوظف,.عند.نهاية.مدة.اال�شتيداع.اأحكام.املادة.)51(.من.هذا.املر�شوم.

اال�شرتاعي,.واإذا.و�شع.املوظف.

وظيفته. فتبقى. نفعا.عاما,. منها. االإدارة. تتوخى. بدرا�شة. قيامه. الأجل. اال�شتيداع. يف.

االأ�شلية.�شاغرة.ويعاد.حتما.اإليها.

•التاأديب 	
امل�صوؤولية امل�صلكية:  - 

يعترب.املوظف.م�شوؤوال.من.الوجهة.امل�شلكية.ويتعر�ص.للعقوبات.التاأديبية.اإذا.اأخّل.عن.

ق�شد.اأو.عن.اإهمال.بالواجبات.التي.تفر�شها.عليه.القوانني.واالأنظمة.النافذة,.وال.

�شيما.بالواجبات.املن�شو�ص.عنها.يف.املادتني.14.و15.من.هذا.املر�شوم.اال�شرتاعي...

وال.حتول.املالحقة.التاأديبية.دون.مالحقة.هذا.املوظف.عند.االقت�شاء.اأمام.املحاكم.

املدنية.اأو.اجلزائية.املخت�شة.

العقوبات التاأديبية:  - 

العقوبات.التاأديبية.درجتان:.

الدرجة الأوىل:  ❑ 
التاأنيب.. �.

ح�شم.الراتب.ملدة.خم�شة.ع�شر.يومًا.على.االأكرث.. �.

تاأخري.التدرج.ملدة.�شتة.اأ�شهر.على.االأكرث. �.

الدرجة الثانية:  ❑ 
تاأخري.التدرج.ملدة.ثالثني.�شهرا.على.االأكرث. �.

.بدون.راتب.ملدة.ال.تتجاوز.�شتة.اأ�شهر. التوقيف.عن.العمل.�

واحدة.اأو.اأكرث.�شمن.الرتبة.نف�شها.. اإنزال.درجة..�

اإنزال.الرتبة. �.

اإنهاء.اخلدمة..�

العزل. �.
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العقوبات التاأدبية

الدرجة الأوىل

التاأديب

ح�صم الراتب

تاأخري التدريج ملدة �صتة 

اأ�صهر

تاأخري التدريج ملدة 

ثالثني �صهرًا على الكرث

التوقف عن العمل

اإنزال الرتبة

اإنزال الدرجة

اإنهاء اخلدمة

العزل

الدرجة الثانية
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املرجع الذي يعود اإليه حق فر�س العقوبات امل�صلكية )1(

.وعقوبة.ح�شم.الراتب.ملدة.ال.تتجاوز. يحق.لرئي�ص..الدائرة.اأن.يفر�ص.عقوبة.التاأنيب.-

ثالثة.اأيام..

. يحق.للمدير.ورئي�ص.امل�شلحة.والقائمقام.اأن.يفر�شوا.عقوبة.التاأنيب.وعقوبة.ح�شم.-

الراتب.ملدة.ال.تتجاوز.�شتة.اأيام.بناًء.على.اقرتاح.الرئي�ص.املبا�شر.للموظف.

.التاأنيب.وعقوبة.ح�شم.الراتب.ملدة.ال. يحق.للمدير.العام.واملحافظ.اأن.يفر�شا.عقوبة.-

تتجاوز.ع�شرة.اأيام.وذلك.بناًء.على.اقرتاح.خطي.من.الرئي�ص.املبا�شر.للموظف..

.املركزي.اأن.يفر�ص. يحق.للوزير.بناًء.على.اقرتاح.املدير.العام.اأو.رئي�ص.اإدارة.التفتي�ص.-

على.املوظف.اأية.عقوبة.من.الدرجة.االأوىل,.على.اأن.العقوبة.الثالثة.منها.ال.تفر�ص.اإال.

بعد.توجيه.تاأنيبني.متتاليني.للموظف.خالل.�شنة.

.يفر�ص. يحق.ملجل�ص.التاأديب.فر�ص.اأية.عقوبة.من.عقوبات.الدرجة.الثانية,.كما.يحق.له.اأن.-

اأية.عقوبة.من.الدرجة.االأوىل.فيما.اإذا.تبني.له.اأن.املوظف.ال.ي�شتحق.عقوبة.اأ�شّد.

,.بعد. يحق.لكل.مرجع.من.املراجع.املذكورة..يف.الفقرات.الثالث.االأوىل.من.هذه.املادة.-

اأن.يكون.قد.اتخذ.العقوبة.الداخلة.يف.نطاق.�شالحياته,.اأن.يقرتح.على..املرجع.الذي.

يعلوه.اتخاذ.عقوبة.اأ�شد.

:) • الجازات الإدارية)املادة 35()2	

.�شنة.الحقة.يق�شيها.يف.اخلدمة. يحق.للموظف.بعد.انق�شاء.�شنة.على.تعيينه,.ويف.كل.-

الفعلية,.اأن.ي�شتفيد.من.اإجازة.�شنوية.براتب.كامل.ملدة.ع�شرين.يوما..وي�شتثنى.من.

ذلك.املوظفون.الذين.ي�شتفيدون.من.العطل.الق�شائية.واملدر�شية..

االجازات.ملدة.اأق�شاها.ثالث.�شنوات.. يجوز.اأن.ترتاكم..-

.اإجازات.املوظفني.التابعني.لها,.على.وجه.ي�شمن.ا�شتمرار. توّقت.كل.دائرة.مواعيد.-

العمل.فيها,.ويجب.اأن.يذكر.يف.قرار.االإجازة.ا�شم.املوظف.الذي.يحل.حمل.املوظف.

املجاز.طيلة.مدة.غيابه.وينوب.عنه.يف.جميع.�شالحياته.وم�شوؤولياته..

انتهاء.مدة. اإال.بعد. التقاعد. االإحالة.على. اأو..- ال.ي�شري.مفعول.ال�شرف.من.اخلدمة.

االجازات.االإدارية.التي.ي�شتحقها.املوظف.

)1(.املر�شوم.اال�شرتاعي.رقم.112.ال�شادر.12.حزيران.1959.)نظام.املوظفني.�ص.19.و.20(

)2(.د..علي.مرهج.اأيوب:.الوظيفة.العامة.يف.لبنان.واجبات.وحقوق...املجلد.2.�ص..66
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)3(.امل�شدر.ال�شابق.).الوظيفة.العامة(.

:) • الإجازات العائلية)املادة 36	

ملدة. كامل. وبراتب. باإذن. يتغيب. اأن. ال�شنوية,. اإجازته. اإىل. باالإ�شافة. للموظف,..- يحق.

اأ�شبوع.على.االأكرث.وذلك.يف.حالة.زواجه,.اأو.وفاة.زوجه.اأو.اأحد.اأ�شوله.اأو.فروعه.اأو.

اإخوته.اأو.اأخواته..

) • الإجازات بدون راتب )املادة 37	

يجوز.منح.املوظف.لدواع.خا�شة.,.وبناًء.على.طلبه,.اإجازة.بدون.راتب.ال.تزيد.على.

ثالثة.اأ�شهر.ميكن.متديدها.ثالثة.اأ�شهر.اأخرى,.�شرط.اأال.يتجاوز.جمموع.االإجازات.

اخلا�شة.�شتة.اأ�شهر.خالل.خم�ص.�شنوات.متوا�شلة.

الأمومة:  • اإجازات 	

تعطى.املوظفة.احلامل.اإجازة.براتب.كامل.تدعى.).اإجازة.االأمومة.(.ملدة.اأق�شاها.

�شتون.يوما...وال.تدخل.اإجازة.االأمومة.يف.ح�شاب.االجازات.االإدارية.وال.يف.ح�شاب.

االجازات.املر�شية...

تعطى.اإجازة.االأمومة.دفعة.واحدة.بدون.جتزئة.عندما.تكون.طالبتها.على.و�شك.الو�شع...-

بطلب.خا�ص.يت�شمن:. لكي.متنح.اإجازة.االأمومة.يجب.على.املوظفة.اأن.تتقدم..-

تاريخ.ابتداء.االإجازة.وتاريخ.انتهائها.. -.

التقريبي.ح�شب.تقرير.الطبيب.. تاريخ.الو�شع..-

.االأمومة.اأن.تتقدم.بتقارير.طبية.مر�شية.اأثناء. ال.يحق.للموظفة.التي.اأعطيت.اإجازة.-

مدة.اإجازة.االأمومة.وال.يحق.لها.جتزئة.هذه.االإجازة.

:) • الإجازات ال�صحية)3	

.على. يحق.للموظف.املتغيب.الأ�شباب.�شحية.اأن.يتقا�شى.راتبه.كاماًل.ملدة.�شهر.واحد.-

واأن. للتغيب,. الداعية. وباالأ�شباب. بعنوانه.احلايل. يعلم.رئي�شه.فورا. اأن. االأكرث,.على.

ير�شل.اإليه.تقريرا.طبيا.يذكر.نوع.املر�ص.ويحدد.مدة.التغيب.على.وجه.التقريب,.واإذا.

متنع.املوظف.عن.اإر�شال.التقرير.الطبي.تعر�ص.للعقوبات.التاأديبية,.وحق.لالإدارة.اأن.

التي.يقت�شيها.ذلك.من. النفقة. تر�شل.طبيبا.ملعاينته.على.نفقته.اخلا�شة,.وحت�شم.

راتب.املوظف..

اأيام,.فعلى.الرئي�ص.اأن.يطلب.من.وزارة.ال�شحة. واإذا.زادت.مدة.التغيب.على.ع�شرة..-

العامة.انتداب.طبيب.ملعاينة.املوظف.املتغيب.وو�شع.تقرير.عنه..
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.ثالثة. اإذا.جتاوز.التغيب.�شهرا.بدون.انقطاع,.اأو.�شهرا.على.مراحل.عديدة.يف.خالل.-

اأ�شهر,.ال.تعطى.االإجازة.براتب.كامل.اإال.بناًء.على.راأي.اللجنة.الطبية.الر�شمية.وملدة.

اأق�شاها.ثالثة.اأ�شهر.قابلة.للتجديد,.على.اأن.ال.يتجاوز.جمموع.االجازات.ت�شعة.اأ�شهر.

خالل.خم�ص.�شنوات.متوا�شلة..

ال�شابقة.من..ثالثة.اأطباء.يف.كل.حمافظة,. تتاألف.اللجنة.الطبية.امل�شار.اإليها.يف.الفقرة..-

يعينون.بقرار.من.وزير.ال�شحة.العامة.,.وتعني.يف.القرار.نف�شه.هيئة.احتياطية.من.

ثالثة.اأطباء.اآخرين..وللموظف.اإذا.�شاء,.اأن.ي�شتعني.عند.مثوله.اأمامه.بطبيب.يختاره.

واإذا.تعذر.انتقاله,.فاإن.اللجنة.تنتقل.اإىل.حمل.وجوده.على.نفقة.االإدارة..

اأو.ثمانية.ع�شر.�شهرا.خالل.خم�ص. اأ�شهر.خالل.�شنة. . التغيب.مدة.ت�شعة.- اإذا.جتاوز.

�شنوات.متوا�شلة,.يعر�ص.املوظف.يف.نهاية.املدة.على.اللجنة.الطبية.للنظر.يف.اأمره,.

فاإذا..كان.قابال.لل�شفاء.يف.مدة.�شنتني,.اأعطي.اإجازة.بن�شف.راتب.ملدة.�شنة.على.

االأكرث.ثم.اأحيل.على.اال�شتيداع.بدون.راتب.ملدة.�شنة.اأخرى.وال.يعاد.بعدئذ.اإىل.عمله.

اإال.بناًء.على.راأي.اللجنة.الطبية..

يف.غ�شون.هذه.املدة. واإذا.مل.يكن.قابال.لل�شفاء.يف.مدة.�شنتني,.اأو.راأت.اللجنة.الطبية..-

اأو.يف.نهايتها.اأنَّه.غري.قادر.على.ا�شتئناف.عمله,..�شرف.من.اخلدمة.اأو.اأحيل.على.

التقاعد.وفقًا.للقوانني.واالأنظمة.النافذة..

.بحكم.وظيفته,.اأو.الغائب.عنه.غيابا.قانونيا.,.اأن. يحق.للموظف.املقيم.خارج.لبنان.-

ي�شتح�شل.على.اإجازة.�شحية.اأو.يطلب.متديد.اإجازة.�شحية.�شابقة.,..�شمن.ال�شروط.

تقارير.طبية. اإىل. باال�شتناد. ., املادة. الفقرتني.)2(.و)4(.من.هذه. اإليها.يف. امل�شار.

ي�شدقها.رئي�ص.البعثة.ال�شيا�شية.اأو.القن�شلية.اللبنانية..اأو.ت�شدقها.الدوائر.ال�شحية.

املحلية.حيث.ال.يوجد.بعثة.لبنانية.

 :) • املرجع الذي يعود اإليه حق منح الإجازات)املادة40	

االأمومة. متنح.االإجازات.االإدارية,.مهما.كانت.مدتها,.واالإجازات.العائلية.واإجازات..-

واالإجازات.املر�شية.التي.ال.تتجاوز.مدتها.�شهرًا,.بقرار.من.املدير.العام..

.بدون.راتب,.بقرار. متنح.االإجازات.املر�شية.التي.جتاوزت.مدتها.�شهرا,.واالإجازات.-

من.الوزير.بناًء.على.اقرتاح.املدير.العام.
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الإجازات

اإدارية

ع�صرون يومًا

عائلية

وفاة اأحد الأقارب زواج

اأ�صبوع على 

الأكرث

بدون راتب

ثالثة اأ�صهر 

با�صتثناء 

الأ�صاتذة

اأمومة

اأق�صاها 

�صتون يومًا

�صهر على 

الكرث

ال�صحية
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الرواتب

• الراتب. �صروط ا�صتحقاق	

العمل. ي�شتحق.راتب.املوظف.اجلديد.اعتبارًا.من.تاريخ.مبا�شرته..-

املوظف.من.تاريخ.مغادرته.االرا�شي. اإذا.كان.مقر.الوظيفة.خارج.لبنان,.ي�شتحق.راتب..-

ا�شتبقي. قد. يكن. مل. ما. له,. املعطاة. التعليمات. مبوجب. وظيفته. مقر. اىل. اللبنانية.

موؤقتًا.يف.الدوائر.املركزية.بقرار.من.الوزير.لتاأمني.عمل.معني.خالل.مدة.ال.تتجاوز.

ال�شهرين,.في�شتحق.الراتب.اعتبارًا.من.تاريخ.مبا�شرته.العمل.

ال�شهر. يلي. الذي. ال�شهر. اأول..- من. اعتبارًا. املرّقى. للموظف. اجلديد. الراتب. ي�شتحق.

الذي.ح�شلت.فيه.الرتقية.

تاريخ.�شدور. من. للموظف.املرّفع.من.فئة.اىل.فئة.اعتبارًا..- الراتب.اجلديد. ي�شتحق.

املر�شوم.اأو.القرار.القا�شي.برتفيعه.

اعتبارًا. ي�شتحق.الراتب.اجلديد.للموظف.الذي.يحكم.عليه.بتنزيل.الرتبة.اأو.الدرجة..-

من.تاريخ.اإبرام.احلكم.

• ن�صف الراتب. احلالت التي يدفع فيها	

اعتبارًا.من.اليوم.الذي.يلي.تاريخ. يتقا�شى.املوظف.املوقوف.عن.العمل.ن�شف.راتبه..-

اإبالغه.املر�شوم,.اأو.القرار.القا�شي.بتوقيفه.عن.العمل.اأو.اعتبارًا.من.تاريخ.انقطاعه.

يدفع. وال. القرار.. اأو. املر�شوم. تبلغه. قبل. عنه. انقطع. قد. كان. اإذا. العمل. الفعلي.عن.

الدرجة. بعقوبة.من. اأو.حكم.عليه. التاأديبي. بّراأه.املجل�ص. اإذا. اإال. االأخري. الن�شف. له.

االوىل,.اأو.اإذا.عدلت.االإدارة.عن.اإحالته.على.املجل�ص.التاأديبي.بعد.انق�شاء.خم�شة.

ع�شر.يومًا.على.تاريخ.اإيقافه.عن.العمل.

له.الن�شف. يتقا�شى.املوظف.املوقوف.عدليًا.ب�شورة.احتياطية.ن�شف.راتبه.وال.يدفع..-

االآخر.اإال.اإذا.منعت.حماكمته,.اأو.حكم.بعقوبة.غري.احلب�ص.

•احلالت التي يقطع فيها الراتب. 	
.املوقوف.عن. يقطع.الراتب.عن.املوظف.خارج.املالك.اأو.يف.اال�شتيداع.وعن.املوظف.-

العمل.بحكم.من.جمل�ص.التاأديب,.اأو.امل�شروف.من.اخلدمة,.اأو.املحال.على.التقاعد,.اأو.

امل�شتقيل,.اأو.املعزول,.وذلك.اعتبارًا.من.اليوم.التايل.لتاريخ.تبلغه.املر�شوم.اأو.القرار,.

اأو.منذ.تاريخ.انقطاعه.الفعلي.عن.العمل.اإذا.ح�شل.ذلك.قبل.اإجراء.التبليغ.
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.مبوجب.اأحكام.القانون,.ابتداًء.من. ً يقطع.الراتب.عن.املوظف.الذي.يعترب.م�شتقيال.-

اليوم.الذي.كان.يجب.عليه.اأن.يعود.فيه.اىل.وظيفته.

.الذي.يبلغ.ال�شن.القانونية,.اعتبارًا.من.اليوم.التايل.لبلوغه. يقطع.الراتب.عن.املوظف.-

هذه.ال�شن,.حتى.ولو.مل.ي�شدر.اأي.مر�شوم.اأو.قرار.يق�شي..باإخراجه.من.اخلدمة..

,.يعود.اإليها.تقديرها,.اأن.تتخذ.بع�ص. ميكن.للحكومة.يف.ظروف.وحاالت.ا�شتثنائية.-

التدابري.اخلا�شة.املتعلقة.بقطع.رواتب.املوظفني.واأجور.االأجراء.وتعوي�شات.املتعاقدين.

و�شائر.العاملني.يف.اإدارات.القطاع.العام,.كليًا.اأو.بن�شب.خمتلفة.

احلالت التي يقطع 

فيها الراتب

اخلروج من املالك

ال�صتيداع

ال�صرف من اخلدمة

التاأديب

التقاعد

ال�صتقالة

العزل
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•حالت خا�صة.  	
.اإقامته,.اأن.يثابر.على.تقا�شي. يحق.للموظف.املنقول.اإىل.وظيفة.مقرها.يف.غري.حمل.-

رواتبه.بدون.انقطاع.�شرط.اأن.يتقيد.بالتعليمات.اخلطية.التي.ي�شدرها.روؤ�شاوؤه.يف.

�شاأن.�شفره..

.تنفيذًا.لعقوبة.ق�شائية.,. ال.يتقا�شى.املوظف.راتبًا.عن.املدة.التي.يق�شيها.يف.ال�شجن.-

اإال.اإذا.كان.حمكومًا.بجنحة.عن.غري.ق�شد..

رواتبه. �شرفت. اخلدمة. اأثناء. اآثاره. . واختفت.- اأخباره. انقطعت. اأو. املوظف. قد. فحُ اإذا.

التاريخني:. اأقرب. حتى. التقاعد. قانون. يف. عنهم. املن�شو�ص. اال�شتحقاق. الأ�شحاب.

قبل. من. نهائيًا. املقرر. فقدانه. على. �شنوات. ع�شر. انق�شاء. اأو. التقاعد. �شن. بلوغه.

اإليها.,.وتعترب.هذه.املدة.التي.تدفع. الق�شاء.املخت�ص.بالن�شبة.للطائفة.التي.ينتمي.

االأ�شا�ص.حقوق.ورثته. الفعلية,.وت�شّفى.على.هذا. خاللها.رواتبه.داخلة.يف.اخلدمة.

موؤقتًا.وفقًا.الأحكام.القانون..

. اإذا.ترتب.على.املوظف.الذي.انتهت.خدمته.اإجراء.معاملة.الت�شلم.والت�شليم.,.تقا�شى.-

تعوي�شًا.يعادل.راتبه.عن.املدة.التي.يق�شيها.يف.اإجراء.عملية.الت�شلم.والت�شليم,.على.

قيمة.هذا. واحد,.وحتدد. �شهر. راتب. االأحوال. اأي.حال.من. التعوي�ص.يف. يتجاوز. اأال.

التعوي�ص.بقرار.من.الوزير.املخت�ص.,.وت�شرف.من.بند.الرواتب.
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التعوي�صات واملخ�ص�صات

•التعوي�ص العائلي :  	
تعوي�شًا.عائليًا.عن.زوجه.واأوالده.,.حتدد.قيمته.و�شروطه.مبر�شوم.يتخذ. يعطى.املوظف..-

يف.جمل�ص.الوزراء.بناًء.على.اقرتاح.هيئة.جمل�ص.اخلدمة.املدنية.,.على.اأن.ي�شتفيد.

اأوالده.االإناث.من.هذا.التعوي�ص.حتى.زواجهن.والذكور.حتى.بلوغهم.�شن.الر�شد.,.اأو.

عند.اإكمالهم.اخلام�شة.والع�شرين.من.عمرهم.يف.حالة.متابعتهم.الدرا�شة.

.املخ�ش�ص.للموظفني.العاملني. يتقا�شى.املتعاقدون.التعوي�ص.العائلي.-

.معدلة.وفقًا.للقانون.رقم.8.تاريخ.1987/5/2.

من.نظام.التعوي�ص.وامل�شاعدات.)مبر�شوم.رقم.3950.تاريخ.27./1960/4(.

املادة.ال�شاد�شة:.ت�شتفيد.املوظفة.من.التعوي�ص.العائلي.عن.زوجها.العاجز.واأوالدها.

املعيلة.لهم.ب�شبب.الرتمل.اأو.عجز.الزوج..واملطلقة.ت�شتفيد.يف.حال.ثبوت.عجز.الوالد.

عن.تاأدية.النفقة.املحكوم.بها.عليه.

اأما.قيمة.التعوي�ص.العائلي.فقد.حتددت.مبوجب.املادة.االوىل.من.املر�شوم.رقم.4257.

تاريخ.1987/10/19,.بحيث.اأ�شبحت.على.ال�شكل.التايل:

عن.الزوجة.20.%.من.احلد.االأدنى.لالأجور.

عن.كل.ولد.11.%.من.احلد.االأدنى.لالأجور.

ولكن.لالأ�شف.فاإن.التعوي�ص.العائلي.مل.يحت�شب.ومل.تطبق.هذه.املادة.بعدما.ارتفع.

احلد.االأدنى.لالأجور.وبقيت.على.اأ�شا�ص.احلد.االأدنى.لالأجور.املحدد.�شابقًا..القدمي.

300.000.ل.ل.

وهناك.تو�شيحات.تراجع.يف.م�شادرها.“الوظيفة.العامة”)1(..

لبع�ص.اأنواع.املوظفني.املخ�ش�شني.بالنظر.لطبيعة.عملهم.الفني. • التعوي�ص اخلا�ص: 	

املتخ�ش�ص.)اأطباء.وزارة.ال�شحة,.مهند�شو.وزارة.االأ�شغال...(.

مينح.للموظف.الذي.يعمل.خارج.دوامه.الر�شمي. • التعوي�ص عن الأعمال الإ�صافية: 	

بتكليف.من.الوزير.اأو.املدير.العام.�شمن.�شروط.يحددها.القانون.

.للموظفني.الذين.ينتقلون.اىل.خارج.مراكز.عملهم. • تعوي�ص النتقال واأجور النقل:	

بداعي.الوظيفة.

)1(.د..علي.مرهج.اأيوب:.الوظيفة.العامة.يف.لبنان.ط1من�شورات.احللبي.احلقوقية.بريوت.��.لبنان.1999
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.ال�شيارة.اأو.تعوي�ص. • تعوي�صات خمتلفة: ومنها.تعوي�ص.م�شوؤولية.ال�شندوق.اأو.تعوي�ص	

التمثيل.اأو.تعوي�ص.�شاعات.الليل,.اأو.بدل.االغرتاب,.اأو.بدل.ال�شكن,.اأو.تعوي�شًا.لتغطية.

نفقة.يتكبدها.املوظف.مبنا�شبة.مهمة.عامة.يكّلف.بها,.اأو.تقوي�ص.التمثيل.

اذا.كانت. • تعوي�ص اخل�صائر املادية:.التي.ت�شيب.املوظف.اأثناء.قيامه.مبهمة.ر�شمية.	

ناجمة.عن.ظروف.قاهرة.تعر�ص.لها.ب�شبب.الوظيفة.)حادث.�شري.اأثناء.الوظيفة(.

•امل�صاعدات املر�صية:  	
تتحمل.الدولة.نفقات.معاجلة.املوظف.اإذا.اأ�شيب.مبر�ص.اأو.بعّلة.ناجمة.عن.قيامه.بوظيفته....-

ة.غري.ناجمة.عن.قيامه.بوظيفته,. ميكن.اإعطاء.املوظف,.يف.حال.اإ�شابته.مبر�ص.اأو.بعّل.-

اأو.يف.حال.اإ�شابة.اأحد.

.زوج,.اأو.من.اإخوة.واأخوات.يكونون.يف.عهدته,. اأفراد.عائلته,.من.اأم.اأو.اأب.اأو.اأبناء.اأو.-

م�شاعدة.مالية.حتدد.بقرار.من.الوزير.�شمن.االعتمادات.املر�شودة.لهذه.الغاية.يف.

بنود.خا�شة.يف.املوازنة.

املدنية,. بناًء.على.اقرتاح.جمل�ص.اخلدمة. الوزراء. يتخذ.يف.جمل�ص..- حتدد.مبر�شوم.

القواعد.التي.يجب.اعتمادها.يف.اإعطاء.امل�شاعدات.املر�شية..

• وفاة اأحد اأفراد عائلته :  م�صاعدة املوظف يف حال	

يف. يعطى.املوظف.بقرار.من.الوزير,.يف.حال.وفاة..اأحد.والديه.اأو.اأبنائه.اأو.زوجه,.اأو..-

حال.وفاة.اأحد.اأخوته.اأو.اأخواته.الذين.كانوا.يف.عهدته.,.م�شاعدة.مالية.تعادل.راتبه.

عن.�شهر.بتاريخ.الوفاة.

�شّنًا.. اإذا.تعدد.االأ�شخا�ص.الذين.ميكنهم.اال�شتفادة.من.امل�شاعدة,.تعطى.الأكربهم..-

ي�شتمر.تطبيق.اأحكام.هذه.املادة.اإىل.اأن.ين�شاأ.نظام.تعاوين.للموظفني.يوؤّمن.هذه.امل�شاعدات..-

بعمل. يقوم. الذي. للموظف. نقدية. مكافاآت. وهناك. النقل:. واأجور. االنتقال. تعوي�ص..-

ي�شتدعي.التقدير.

التعوي�صات

التعوي�س 

العائلي

تعوي�س 

النتقال و 

اأجور النقل

التعوي�س 

عن العمل 

الإ�صايف

تعوي�صات 

خمتلفة

تعوي�س 

اخل�صائر 

املادية

التعوي�س 

اخلا�س
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التدرج, الرتقية والرتفيع

•التدرج 	
.وع�شرين. اأربعة.- الفئة.كل.موظف.ق�شى. القانون.درجة.واحدة.�شمن. يكت�شب.بحكم.

�شهرًا.يف.درجة.واحدة,.اأو.يف.درجة.مماثلة.لها.منذ.تاريخ.مبا�شرته.العمل.بعد.تعيينه.

اأو.تاريخ.ح�شوله.على.زيادة.يف.راتبه..

يوؤّخر. اأن. املركزي,. التفتي�ص. اإدارة. رئي�ص. اأو. العام..- املدير. اقرتاح. على. بناًء. للوزير,.

.بواجباته..وال.يجوز.اتخاذ. موعد.التدرج.ملدة.�شتة.اأ�شهر.اإذا.ثبت..اأن.املوظف.اأخلَّ

هذا.التدبري.اإال.بعد.توجيه.التاأنيب.اإىل.املوظف.مرتني.متتاليتني.خالل.�شنة,.وبعد.

ا�شتطالع.راأي.جمل�ص.اخلدمة.املدنية..

.يف.فئته.على.اال�شتفادة. تفتح.القمة.يف.جميع.الفئات.,.ويثابر.املوظف.الذي.بلغ.القمة.-

بحكم.القانون.ووفقًا.لالأحكام.التي.ترعى.التدرج.,.من.زيادة.يف.راتبه.تعادل.درجة.

واحدة.كل.�شنتني.وفقًا.ل�شل�شلة.درجات.ال�شلك.الذي.ينتمي.اإليه.,.�شرط.اأن.يبقى.يف.

فئته,.وحت�شب.هذه.الزيادة.من.اأ�شل.الراتب...

تقا�شى.عنها.املوظف. ال.يدخل.يف.ح�شاب.مدة.التدرج.اإال.مدة.اخلدمة.الفعلية.التي..-

راتبًا.كاماًل.

•الرتقية 	
الرتقية.موعد.ا�شتحقاق.التدرج.�شتة.اأ�شهر... تقّرب..-

.من. على.كل.وزارة.اأو.اإدارة.اأن.تر�شل.اإىل.جمل�ص.اخلدمة.املدنية.قبل.نهاية.حزيران.-

كل.�شنة.الئحة.باأ�شماء.املوظفني.الذين.تقرتح..ترقيتهم.�شرط.اأن.ال.يتجاوز.عددهم.

يف. تدرجهم. موعد. ي�شتحق. الذين. االإدارة. اأو. الوزارة. موظفي. من. املائة. يف. ع�شرة.

الفئات. خمتلف. على. امل�شتطاع,. قدر. العدد,. هذا. يوزع. واأن. الالحقة,. املالية. ال�شنة.

بح�شب.الن�شب.املئوية..

التي. للنماذج. وفاقًا. للرتقية. املوجبة..- واالأ�شباب. العالمات. ببيان.عن. الالئحة. ترفق.

ت�شعها.اإدارة.املوظفني.يف.جمل�ص.اخلدمة.املدنية..

.االأول.من.كل.�شنة.يف.اللوائح. الإدارة.املوظفني.اأن.تتخذ.قرارًا.قبل.نهاية.�شهر.ت�شرين.-

الواردة.اإليها.

جزئيًا..فما.توافق.عليه.يعترب. الإدارة.املوظفني.اأن.توافق.على.اللوائح.اأو.ترّدها.كليًا.اأو..-
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. نافذًا.وما.ترده.يعاد.اإىل.الوزارة.اأو.االإدارة.املخت�شة.مع.بيان.االأ�شباب.املوجبة.للردِّ

اقرتاحات. الثاين. ت�شرين. �شهر. نهاية. قبل. تقّدم. اأن. املخت�شة. االإدارة. اأو. وللوزارة.

املدنية. ال�شابقة..وعلى.هيئة.جمل�ص.اخلدمة. موؤيدة.القرتاحاتها. بيانات. اأو. جديدة.

اأن.تتخذ.يف.�شاأن.هذه.االقرتاحات.والبيانات.القرار.النهائي,.وذلك.قبل.نهاية.�شهر.

كانون.االأول,.واإن.مل.تتخذ.قرارًا.يف.هذا.املوعد.اعتربت.االقرتاحات.والبيانات.نافذة.

كما.وردت.اإليها.

.قرار.اإدارة.املوظفني.اأو.هيئة.جمل�ص. يعمل.بالرتقية.ابتداًء.من.املوعد.املحدد.لها.يف.-

الوزارة. الواردة.من. اللوائح.والبيانات. اأو.يف.املوعد.املحدد.لها.يف. اخلدمة.املدنية,.

واالإدارات.اإذا.مل.تتخذ.هيئة.املجل�ص.قرارا.يف.املوعد.املحدد.

�شرفت.من. اإذا.تعذر.�شرف.الرتقيات.من.االعتمادات.املخ�ش�شة.لها.يف.املوازنة,..-

الوفر.احلا�شل.يف.اعتمادات.الرواتب.

•الرتفيع  	
.نف�شها.ومن.فئة.اإىل.فئة... هو.انتقال.املوظف.من.رتبة.اإىل.رتبة.من.�شمن.الفئة.-

يف.رتبته.وكان. ال.يرفع.املوظف.من.رتبة.اإىل.رتبة.اإال.اإذا.كان.يف.جدول.الدرجة.االأوىل..-

ا�شمه.مدرجًا.يف.جدول.الرتفيع,.وذلك.مع.مراعاة.اأحكام.الفقرة.4.من.هذه.املادة...

.اأول. تنظم.كل.وزارة.اأو.اإدارة.جدول.الرتفيع.وتر�شله.اإىل.جمل�ص.اخلدمة.املدنية.قبل.-

ت�شرين.االأول.من.كل.�شنة,.وت�شّمنه.اأ�شماء.املوظفني.الذين.تر�شحهم.لالنتقال.من.

الفئة. ومن. الثانية. الفئة. اإىل. الثالثة. الفئة. اأو.من. الواحدة,. الفئة. رتبة.يف. اإىل. رتبة.

الثانية.اإىل.االأوىل,.ويرفق.اجلدول.باالأ�شباب.املوجبة..

كانون. اأول..- اأن.يبت.نهائيًا.يف.هذا.اجلدول.قبل.نهاية. وعلى.جمل�ص.اخلدمة.املدنية.

الثاين,.وله.اأن.ي�شتطلع.راأي.اإدارة.التفتي�ص.املركزي.قبل.اتخاذ.قراره..

.اجلدول.نافذًا.كما.ورد.من.الوزارة.اأو. فاإذا.مل.يتخذ.قراره.يف.املوعد.املحدد.اعترب.-

االإدارة.املخت�شة.
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ثالثًا: نهاية اخلدمة

• احلالت التي تنتهي فيها اخلدمة: 	

تنتهي.خدمة.املوظف.ويخرج.نهائيًا.من.املالك.يف.كل.من.احلاالت.التالية:

ال�صتقالة بناًء على طلب املوظف: - 

يثابر. اأن. وعليه. اإليها...❑ ينتمي. التي. االإدارة. اإىل. ا�شتقالته.خطيًا. يقدم. اأن. للموظف.

بوظيفته.اإىل.اأن.تبت.االإدارة.يف.طلبه.

مل.ترف�ص.اال�شتقالة..يف. تبت.يف.طلب.اال�شتقالة.ال�شلطة.التي.لها.حق.التعيني...واإن..❑

غ�شون.�شهرين.من.تاريخ.تقدميها.اعتربت.مقبولة.حكمًا.

بعد. تعديله. اأو. اال�شتقالة. بقبول. القا�شي..❑ القرار. اأو. املر�شوم. عن. الرجوع. يجوز. ال.

�شدوره.

من.حقوقه.يف.معا�ص.التقاعد.اأو.تعوي�ص.ال�شرف,.بل. ال.ي�شتفيد..املوظف.امل�شتقيل..❑

تدفع.له.املح�شومات.التقاعدية.املقتطعة.من.رواتبه..

امل�شتقيل.اإىل.اخلدمة.اإال.اإذا.توفرت.فيه.جميع.�شروط.التعيني. ال.يجوز.اإعادة.املوظف..❑

با�شتثناء.�شرط.ال�شن.

اإىل. واحدة. دفعة. يعيد. اأن. على. ال�شابقتني. ودرجته..❑ رتبته. اإىل. احلال. ويعاد.يف.هذه.

اخلزينة.كامل.املبالغ.التي.تقا�شاها.مبوجب.الفقرة.ال�شابقة.

احلالت التي تنتهي فيها اخلدمة

التقاعد
اإلغاء 

الوظيفة

التاأديب

بلوغ ال�صن

العزل

عدم 

الكفاءة 

امل�صلكية

فقدان 

اجلن�صية

فقدان 

اللياقة 

الأخالقية

العجز 

ال�صحي

اإعلدة 

تنظيم 

الدوائر
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•احلالت التي يعترب فيها املوظف م�صتقيًل:  	
.وظيفته.بدون.�شبب.م�شروع.خالل.خم�شة. يت�شلم.- الذي.ال. املنقول. اأو. املعني. املوظف.

ع�شر.يوما.من.تاريخ.تبلغه.املر�شوم.اأو.القرار.القا�شي.بتعيينه.اأو.بنقله.

..خالل.خم�شة. املوظف.الذي.ينقطع.عن.عمله.بدون.اإجازة.قانونية.وال.ي�شتاأنف.عمله.-

ع�شر.يوما.من.تاريخ.انقطاعه..عن.العمل.

املوظف.الذي.ال.ي�شتاأنف.عمله.بعد.انق�شاء.خم�شة.ع�شر.يوما.على.تاريخ.انتهاء.اإجازته..-

املوظف.الذي.ي�شرب.عن.العمل. -.

ويجوز.يف.هذه.احلالة.تعيني.بديل.عنه.ممن.تتوفر.فيهم.�شروط.التعيني.للوظيفة.التي.

كان.ي�شغلها.با�شتثناء.�شرط.املباراة.

ال�شلطة.التي. تكر�ص.اال�شتقالة.يف.احلاالت.االآنفة.الذكر.مبر�شوم.اأو.بقرار.�شادر.عن..-

لها.حق.التعيني.

م�شتقياًل.اإىل.اخلدمة.اإال.اإذا.توفرت.فيه.جميع.�شروط. ال.يجوز.اإعادة.املوظف.املعترب..-

التعيني,.با�شتثناء.�شرط.ال�شن,.على.اأن.ال.يقل.الفرق.يف.مطلق.االأحوال.بينه.وبني.�شن.

التقاعد.املحددة.للوظيفة.املر�شح.لها.عن.املدة.الدنيا.ال�شتحقاق.معا�ص.تقاعدي.

الرتبة. من. االأخرية. الدرجة. اخلدمة.يف. اإىل. واملعاد..- م�شتقياًل. املعترب. املوظف. يعني.

االأخرية.من.الفئة.
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املوظف املعني الذي ل 

يت�صلم وظيفته بدون 

�صبب خالل خم�صة 

ع�صر يوما من تاريخ 

تبلغه املر�صوم

عدم ا�صتئناف العمل 

بعد انق�صاء خم�صة 

ع�صر يوما على تاريخ 

انتهاء الإجازة

النقطاع عن عمل بدون 

اإجازة خالل خم�صة 

ع�صر يوما ول ي�صتاأنف 

عمله

املوظف الذي ي�صرب 

عن العمل

احلالت التي 

يعترب فيها 

املوظف

م�صتقياًل
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•الإحالة على التقاعد وال�صرف من اخلدمة:  	
. اإن.االإحالة.على.التقاعد.هي.اإنهاء.خدمة.املوظف.واإخراجه.نهائيا.من.املالك,.على.-

اأن.يخ�ش�ص.له.معا�ص.تقاعد..ويطبق.هذا.التدبري.على.املوظفني.الذين.بلغوا.�شنًا.

معينة.وق�شوا.يف.اخلدمة.املدة.القانونية.وفقًا.الأحكام.القوانني.النافذة.

املوظف.واإخراجه.نهائيا.من.املالك,.على.اأن. ال�شرف.من.اخلدمة.هو.اإنهاء.خدمة..-

يعطى.تعوي�ص.�شرف.ويطّبق.هذا.التدبري.على.املوظفني.الذين.ال.يتقا�شون.معا�شا.

تقاعديا,.اإما.الأنهم.غري.خا�شعني.ل�شرعة.التقاعد.,.اأو.الأنهم.ال.تتوفر.فيهم.ال�شروط.

املفرو�شة.للح�شول.على.معا�ص.تقاعدي,.بالرغم.من.خ�شوعهم.ل�شرعة.التقاعد.

.اخلدمة,.مبر�شوم.اأو.بقرار.من.ال�شلطة. يحال.املوظف.على.التقاعد,.اأو.ي�شرف.من.-

التي.لها.حق.التعيني..

يف.اليوم.التايل.الإبالغه. وتعترب.خدمته.منتهية.حكما.عند.بلوغه.ال�شن.القانونية,.اأو..-

قبل. انتهت. اإذا. فيما. العمل. الفعلي.عن. انقطاعه. تاريخ. اأو.منذ. القرار,. اأو. املر�شوم.

بلوغه.حد.ال�شن.

,.اإذا.كان.قد.�شرف.من.اخلدمة. ال.يجوز.اإعادة.املوظف.اإىل.اخلدمة.ولو.ب�شورة.موؤقتة.-

اأو.اأحيل.على.التقاعد.بحكم.من.املجل�ص..التاأديبي.اأو.لبلوغه.ال�شن.القانونية..ويجوز.

التعيني.با�شتثناء.�شرط. اأن.يكون.م�شتوفيا.�شروط. اإعادته.يف.االأحوال.االأخرى.على.

ال�شن.,.فيعاد.اإىل.رتبته.ودرجته.ال�شابقتني,.فاإذا.كان.قد.تقا�شى.تعوي�ص.ال�شرف.

ال�شرف,. تعوي�ص. اأعاد. اإذا. اإال. اجلديدة. خدماته. اإىل. ال�شابقة. خدماته. ت�شم. فال.

اإذا. اأ�شهر.من.تاريخ.ا�شتئنافه.اخلدمة..اأما. دفعة.واحدة.اإىل.اخلزينة.خالل.ثالثة.

كان.يتقا�شى.معا�ص.التقاعد.فيوقف.�شرف.هذا.املعا�ص.له.

يجوز.له.اأن. اإذا.عني.املوظف.املتقاعد.يف.موؤ�ش�شة.عامة.تابعة.للدولة.اأو.البلديات.فال..-

يتقا�شى.من.هذه.املوؤ�ش�شة.�شوى.الفرق.بني.معا�ص.التقاعد.وراتب.الوظيفة.التي.يعني.

فيها.

فال. التقاعد,. معا�ص. من. بدال. ال�شرف. تعوي�ص. من. ا�شتفاد. قد. املوظف..- كان. .واإذا.

يجوز.له.اأن.يتقا�شى.من.املوؤ�ش�شة.املذكورة.�شوى.الفرق.بني.معا�ص.التقاعد.حم�شوبا.

على.اأ�شا�ص.اخلدمات.التي.من.اأجلها.قب�ص.تعوي�ص.ال�شرف.وراتب.الوظيفة.التي.

يعني.فيها.
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•اأ�صباب ال�صرف من اخلدمة والإحالة على التقاعد: 	
عنها. ين�ص. التي. االأحوال. يف. التقاعد. على. يحال. اأو. اخلدمة. من. املوظف. ي�شرف.

القانون,.اأو.بقرار.من.جمل�ص.التاأديب,.اأو.يف.كل.من.االأحوال.التالية:

بلوغ ال�صن القانونية: - 

.من.اخلدمة.كل.موظف.اأكمل.الرابعة.وال�شتني. يحال.حكما.على.التقاعد.اأو.ي�شرف.❑

من.عمره.

على.التقاعد.اأو. اأما.الذين.يقومون.باأعمال.تتطلب.جهودا.ج�شدية.غري.عادية.فيحالون..❑

ي�شرفون.من.اخلدمة.عند.اإكمالهم.ال�شتني.من.العمر..حتدد.هذه.الوظائف.مبر�شوم.

يتخذ.يف.جمل�ص.الوزراء.بناًء

على.اقرتاح.جمل�ص.اخلدمة.املدنية.خالل.�شتة.اأ�شهر.من.تاريخ.العمل.بهذا.املر�شوم.

اال�شرتاعي.

ال�شرف.من.اخلدمة.بقرار.من.هيئة..جمل�ص.اخلدمة. جتري.االإحالة.على.التقاعد.اأو..❑

املدنية,.بعد.ا�شتطالع.راأي.االإدارة.املخت�شة.ووزارة.املالية..

اأو. القانونية. ال�شن. بلوغه. ب�شبب. خدمته. املنتهية. املوظف. . العمل.❑ عن. حكمًا. ينقطع.

ق�شائه.يف.اخلدمة.املدة.القانونية..واإذا.ا�شتمر.يف.العمل.ال.يرتتب.له.اأي.اأجر.اأو.راتب.

اأو.تعوي�ص.بدل.اأتعاب.عن.اخلدمات.التي.يوؤديها.بعد.بلوغه.حّد.ال�شن.اأو.حّد.املدة.

القانونية,.ويتعر�ص.للمالحقة.اجلزائية.

ب�شبب. امل�شروف.من.اخلدمة. اأو. التقاعد. على. املحال..❑ املوظف. التعاقد.مع. ال.يجوز.

يف. وق�شائه. اال�شرتاعي. املر�شوم. هذا. يف. عنها. املن�شو�ص. القانونية. ال�شن. بلوغه.

اخلدمة.املدة.الق�شوى.لنهاية.اخلدمة.املن�شو�ص.عنها.يف.هذا.املر�شوم.اال�شرتاعي,.

كما.ال.يجوز.ا�شتخدامه.للعمل.يف.اأية.اإدارة.عامة.اأو.موؤ�ش�شة.عامة.اأو.بلدية.

اللبنانية. اجلامعة. يف. التعليمية. . الهيئة.❑ اأفراد. اخلام�شة. الفقرة. اأحكام. من. ي�شتثنى.

احلائزون.رتبة.اأ�شتاذ.اأو.من.تتوفر.فيهم.�شروط.رتبة.اأ�شتاذ.والذين.ميكن.للجامعة.

اللبنانية.يف. الدكتوراه. اأطروحات. اإعداد. لالإ�شراف.على. تتعاقد.معهم. اأن. اللبنانية.

خمتلف.حقول.االخت�شا�ص.فيها.اعتبارًا.من.بلوغهم.ال�شن.القانونية.ولغاية.اإكمالهم.

على. امل�شبقة. الوزراء. جمل�ص. موافقة. اأخذ. بعد. وذلك. العمر.. من. وال�شتني. الثامنة.

اقرتاحات.اجلامعة.اللبنانية.
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.يف.املالكات.الدائمة.ع�شرين.�شنة.على.االأقل.اأن. .للموظف.الذي.بلغت.خدماته.الفعلية.❑

يطلب.�شرفه.من.اخلدمة.اأو.اإحالته.على.التقاعد..وتقبل.ال�شلطة.ال�شاحلة.للتعيني.

جمل�ص. رف�ص. حال. ويف. املدنية.. اخلدمة. جمل�ص. موافقة. بعد. اخلدمة. اإنهاء. طلب.

اخلدمة.املدنية.الطلب.يعر�ص.املو�شوع.على.جمل�ص.الوزراء.التخاذ.القرار.املنا�شب.

ب�شاأنه,.ويف.حال.رف�شه,.ميكن.للحكومة.مبر�شوم.يتخذ.يف.جمل�ص.الوزراء.اأن.متنح..

تقدمي. بتاريخ. له. امل�شتحق. ال�شرف. تعوي�ص. قيمة. من. .%50 ا�شتيفاء. حق. املوظف.

الطلب,.�شرط:

.اأو.الإكماله. اأن.يخ�ش�ص.املبلغ.لتملك.عقار.اأو.اأكرث.اأو.الإن�شاء.بناء.�

.من.تعوي�ص.ال�شرف.مرة. اأن.حت�شر.ممار�شة.حق.املوظف.با�شتيفاء.الق�شم.املذكور.�

واحدة..

جتاه. حلقوقها. حفظًا. الدولة. مل�شلحة. العقار. على. . اأوىل.� تاأمني. اإ�شارة. تو�شع. اأن.

املوظف.

تاريخ. من. �شنة. مرور. بعد. اأو. املبلغ. كامل. ت�شديد. عند. التاأمني.حكمًا. اإ�شارة. ت�شقط.

انتهاء.خدمة.املوظف.وا�شتيفاء.االإدارة.لكامل.حقوقها.

اإلغاء الوظيفة: - 

نقل. املوازنة,. لها.يف. املخ�ش�شة. االعتمادات. وحذفت. املالك. وظيفة.يف. األغيت. اإذا.

يف. وراتبه,. ورتبته. �شلكه. يف. اأخرى. �شاغرة. وظيفة. اإىل. ي�شغلها. كان. الذي. املوظف.

التعيني. �شروط. فيه. تتوفر. اأن. على. اأخرى,. اإدارة. يف. اأو. اإليها. ينت�شب. التي. االإدارة.

با�شتثناء.�شرطي.املباراة.وال�شن,.واإن.مل.تكن.يف.�شلكه.ورتبته.وظيفة.�شاغرة,.اأو.كان.

ال.ي�شتويف.�شروط.التعيني.فيها,.عر�شت.عليه.وظيفة.اأدنى.يف.�شلكه,..فاإذا.قبل.بها.

احتفظ.براتبه.وبحق.االأولوية.يف.التعيني.يف.وظيفة.من.رتبته.

اأحيل. اأو. اأو.مل.يكن.يف.�شلكه.وظيفة.�شاغرة,.�شرف.من.اخلدمة. واإن.مل.يقبل.بها,.

على.التقاعد.

عدم الكفاءة امل�صلكية والعقوبات: - 

اأو. هيئته. من. بقرار. امل�شلكية. . املوظفني.❑ كفاءة. من. املدنية. اخلدمة. جمل�ص. يتثبت.

بناًء.على.طلب.االإدارات.املخت�شة.اأو.اإدارة.التفتي�ص.املركزي..وذلك.اإما.عن.طريق.

الفئتني. اإحدى. من. للموظفني. املوظفني. اإدارة. تنّظمها. جماعية. م�شلكية. امتحانات.
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الرابعة.واخلام�شة,.ي�شغلون.وظائف.مت�شابهة,.اأو.عن.طريق.حتقيق.�شخ�شي.تقوم.

به.جلان.موؤلفة.من.مندوب.عن.اإدارة.التفتي�ص.املركزي.ومندوب.عن.جمل�ص.اخلدمة.

اأو.جمموعة.من. اإليها.املوظف,.مع.موظف. املدنية.ومندوب.عن.االإدارة.التي.ينتمي.

املوظفني.من.اأية.فئة.كانوا.,.ويراأ�ص.اللجنة.اأعلى.اأع�شائها.رتبة.

اأنه. ي�شرف.من.اخلدمة.اأو.يحال.على.التقاعد.كل.موظف.اأثبت.االمتحان.اأو.التحقيق..❑

ال.ميلك.املعارف.االأ�شا�شية.التي.ال.بد.منها.للقيام.بوظيفته.قياما.ح�شنا.

التعيني,. التي.لها.حق. ال�شلطة. التقاعد. .على. اأو.االإحالة.❑ تقّرر.ال�شرف.من.اخلدمة.

بناًء.على.اإنهاء..جمل�ص.اخلدمة.املدنية..واإذا.انق�شى.�شهران.على.اإنهاء.املجل�ص.ومل.

ي�شدر.مر�شوم.اأو.قرار.بال�شرف.اأو.االإحالة.على.التقاعد,.فيحق.ملجل�ص.اخلدمة.اأن.

يقرر.ذلك.يف.هيئته,.وتعترب.قراراته.نهائية.يف.هذا.املو�شوع,.وت�شّفى.حقوق.املوظفني.

الذين.اتخذت.هيئة.املجل�ص.بحقهم.تدبريًا.بال�شرف.من.اخلدمة.اأو.باالإحالة.على.

التقاعد,.وفقًا.للقوانني.واالأنظمة.النافذة.

اإعادة تنظيم الدوائر: - 

املدنية,.ورئي�ص.اإدارة. يعنّي.رئي�ص.الوزارة,.بناًء.على.اقرتاح.رئي�ص.جمل�ص.اخلدمة..❑

التفتي�ص.املركزي.جلنة.اأو.جلانًا.تتوىل.القيام.بدرا�شات.يف.داخل.الوحدة.االإدارية.التي.

تعينها.الوزارة.املخت�شة.اأو.هيئة.جمل�ص.اخلدمة.املدنية.اأو.هيئة.التفتي�ص.املركزي.اأو.

جمل�ص.الوزراء,.وتتناول.هذه.الدرا�شة.املهام.املوكولة.اإىل.الوحدة.االإدارية.املعنية.من.

جهة,.وعدد.املوظفني.الالزمني.للقيام.بهذه.املهام.وكفاءاتهم.العلمية.وامل�شلكية.من.

جهة.ثانية,.بغية.اأن.حتدد.الوظائف.الفائ�شة..

الوزارة.,.وعلى.الوزارة. على.اللجنة.اأن.تقدم.تقريرها.يف.املوعد.الذي.يحدده.رئي�ص..❑

املركزي,.يف.مهلة.من. التفتي�ص. اإدارة. مع. باال�شرتاك. ت�شع. اأن. املخت�شة. االدارة. اأو.

تاريخ.تبلغها.تقرير.اللجنة,.جدواًل.باأ�شماء.وعدد.من.موظفي.الوحدة.يعادل.العدد.

الفائ�ص.املحدد.يف.تقرير.اللجنة.,.وان.مل.تفعل.ذلك.,.فعلى.رئي�ص.اإدارة.التفتي�ص.

اأخرى. االأقل,.وهناك.حاالت. يوؤلف.فورًا.جلنة.من.ثالثة.موظفني.على. اأن. املركزي.

وفقدان. ال�شحي. والعجز. االخالقية. اللياقة. وفقدان. كالعزل. اخلدمة. فيها. تنتهي.

اجلن�شية.والتاأديب.واالإنهاء.االختياري.للعمل.
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قيمة 

الدرجة

اجلديدة 

ل.ل

الراتب 

املحول 

اعتباراً من 

 2008/5/1

ل.ل

الراتب 

النافذ 

بتاريخ 

 1996/1/1

ل.ل

قيمة 

الزيادة 5 %

قيمة 

الدرجة 

بعد 

الزيادة 

قبل 

التدوير

قيمة 

الدرجة 

بعد 

الزيادة

الراتب 

بعد 

الزيادة

الدرجة

تعيني27,500640,000440,0001,37527,87529,000640,0001

27,500667,500467,5001,37527,87529,000669,0002

27,500695,000495,0001,37527,87529,000698,0003

اإبتدائي27,500722,500522,0001,37527,87529,000727,0004

27,500750,000550,0001,37527,87529,000756,0005

27,500777,500577,5001,37527,87529,000785,0006

متو�شط27,500805,000605,0001,37527,87529,000814,0007

32,500832,500632,5001,62534,12534,500843,0008

32,500865,000665,0001,62534,12534,500877,0009

32,500897,500697,5001,62534,12534,500912,00010

32,500930,000730,0001,62534,12534,500946,50011

32,500962,500762,5001,62534,12534,500981,00012

32,500995,000795,0001,62534,12534,5001,015,50013

32,5001,027,500827,5001,62534,12534,5001,050,00014

ثانوي40,0001,060,000860.0002,00024,00024,0001,084,50015

40,0001,100,000900,0002,00024,00024,0001,126,50016

40,0001,140,000940,0002,00024,00024,0001,168,50017

40,0001,180,000980,0002,00024,00024,0001,210,50018

40,0001,220,0001,020,0002,00024,00024,0001,252,50019

50,0001,260,0001,060,0002,50052,50052,5001,294,50020

50,0001,310,0001,110,0002,00052,50052,5001,347,00021

50,0001,360,0001,160,0002,00052,50052,5001,399,50022

50,0001,410,0001,210,0002,00052,50052,5001,452,00023

50,0001,460,0001,260,0002,00052,50052,5001,504,50024

60,0001,510,0001,310,0003,00063,00063,0001,557,00025

60,0001,570,0001,370,0003,00063,00063,0001,620,00026

60,0001,6300001,430,0003,00063,00063,0001,683,00027

60,0001,690,0001,490,0003,00063,00063,0001,746,00028

70,0001,750,0001,550,0003,50073,50073,5001,809,00029

حتويل.�شل�شلة.اأفراد.الهيئة.التعليمية.
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70,0001,820,0001,620,0003,50073,50073,5001,882,00030

70,0001,890,0001,690,0003,50073,50073,5001,956,00031

70,0001,960,0001,760,0003,50073,50073,5002,029,50032

80,0002,030,0001,830,0004,00084,00084,0002,103,00033

80,0002,110,0001,910,0004,00084,00084,0002,187,00034

80,0002,190,0001,990,0004,00084,00084,0002,271,00035

80,0002,270,0001,070,0004,00084,00084,0002,355,00036

80,0002,350,0002,150,0004,00084,00084,0002,439,00037

80,0002,430,0002,230,0004,00084,00084,0002,523,00038

80,0002,510,0002,310,0004,00084,00084,0002,607,00039

80,0002,670,0002,390,0004,00084,00084,0002,691,00040

80,0002,670,0002,470,0004,00084,00084,0002,775,00041

مالحظة:.الدرجة الوىل:.تعيني,.الدرجة الرابعة:.ابتدائي,.الدرجة ال�صابعة:.متو�شط,.الدرجة اخلام�صة ع�صر: ثانوي.
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الراتب بعد الزيادةالراتب قبل الزيادةالدرجة

1510880001256000

1611300001298000

1711720001351000

1812140001404000

1912560001457000

2012980001510000

2113510001563000

2214040001626000

2314570001686000

2415100001752000

2515630001815000

2616260001889000

2716860001963000

2817520002037000

2918150002111000

3018890002195000

3119630002279000

3220370002363000

3321110002447000

3421950002531000

3522790002615000

3623630002699000

3724470002783000

3825310002867000

3926150002951000

4026990003035000

4127830003119000

4228670003203000

4329510003287000

4430350003371000

�شل�شلة.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.التعليم.الثانوي.الر�شمي.بعد.زيادة.4.درجات.ون�شف.
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قانون.رقم.159.تاريخ.2011/8/17

)ج..ر..رقم.39.تاريخ.2011/8/25.(

قانون.اإعطاء.اأربع.درجات.ا�شتثنائية.الأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.مالك.التعليم.الر�شمي.

يف.املرحلة.الثانوية.والأفراد.الهيئة.التعليمية.من.الفئتني.الثالثة.والثانية.يف.املديرية.

العامة.للتعليم.املهني.والتقني.لقاء.تعديل.اأحكام.التناق�ص.التدريجي.يف.�شاعات.

التدري�ص.الفعلية.املطلوبة.اأ�شبوعيًا.من.كل.منهم.واإعطاوؤهم.اأقدمية.�شنة.خدمة.للتدرج..

املادة الأوىل:.يعطى.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.مالك.التعليم.الر�شمي.يف.املرحلة.الثانوية,.

واأفراد.الهيئة.التعليمية.من.الفئة.الثالثة.والثانية.يف.املديرية.العامة.للتعليم.املهني.والتقني.

العاملني.بتاريخ.نفاذ.هذا.القانون.اأربع.درجات.اإ�شتثنائية.موّزعة.على.�شنتني.اثنتني.وفقًا.

ملا.يلي:

-.درجتان.اإ�شتثنائيتان.اإعتبارًا.من.2010/1/1

-.درجتان.اإ�شتثنائيتان.اإعتبارًا.من.2011/1/1

كل. تدرج. موعد. واحدة. �شنة. يقدم. بحيث. تدرجهم. يف. خدمة. �شنة. اأقدمية. يعطون. كما.

منهم,.وذلك.اعتبارًا.من.تاريخ.�شدور.هذا.القانون.

�شنة. اأقدمية. ومن. اأعاله. عليها. املن�شو�ص. الدرجات. كامل. من. ي�شتفيد. الثانية:. املادة 

خدمة.يف.تدرجهم.االأ�شاتذة.الذين.يجري.تعيينهم.يف.مالك.التعليم.الر�شمي.يف.املرحلة.

الثانوية,.واالأ�شاتذة.من.الفئة.الثالثة.اأو.الثانية.يف.املديرية.العامة.للتعليم.املهني.والتقني.

اإبتداًء.من.تاريخ.مبا�شرة.العمل,.وعلى.مدى.�شنتني.اثنتني.مبعدل.درجتني.فقط.يف.بداية.

كل.منهما.

جمل�ص النواب
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املادة الثالثة:

هو. . ي�شتفيد.من.كامل.الدرجات.االأربع,.ومن.اأقدمية.�شنة.خدمة.يف.تدرجهم.تبعًا.ملا.أ.

من�شو�ص.عليه.يف.هذا.القانون,.االأ�شاتذة.املعنيون.به,.الذين.تنتهي.خدماتهم.اإبتداًء.

من.2010/1/1.ب�شبب.بلوغهم.ال�شن.القانونية,.اأو.يف.حال.الوفاة.

التعليم.الثانوي.الذين.نقلوا.اإىل.االإدارة.يف. . ي�شتفيد.من.اأحكام.هذا.القانون.اأ�شاتذة.ب.

وزارة.الرتبية.والتعليم.العايل.وعّينوا.يف.الفئتني.الثالثة.والثانية.

الثانية.من. . ي�شتفيد.املعنيون.يف.الفقرة.)ب(.اأعاله.من.البدل.املايل.املحدد.يف.املادة.ج.

القانون.رقم.250.تاريخ.2000/8/14.ومن.اأحكام.املادة.االأوىل.من.القانون.رقم.551.

تاريخ.2003/10/20.دفعة.واحدة.وذلك.اعتبارًا.من.تاريخ.2010/1/1.وي�شتثنى.من.

ذلك.الذين.ا�شتفادوا.من.اأحكام.القانونني.املذكورين.

املادة الرابعة:.يحتفظ.املعنيون.باملادتني.االأوىل.والثانية.من.هذا.القانون.يف.حقهم.بالقدم.

املوؤهل.للتدّرج..

املادة اخلام�صة: ال.تدخل.الدرجات.اال�شتثنائية.التي.مل.ت�شتحق.بعد.واأقدمية.�شنة.اخلدمة.

اأو.تعوي�ص.ال�شرف. التقاعد. القانون,.يف.ح�شاب. التدرج.املن�شو�ص.عليهما.يف.هذا. يف.

للم�شتفيدين.منه,.الذين.تنتهي.خدماتهم.مبقت�شى.قرار.تاأديبي.

املادة ال�صاد�صة:.يبداأ.التناق�ص.التدريجي.لعدد.�شاعات.التدري�ص.املطلوبة.اأ�شبوعيًا.من.

اأ�شاتذة.التعليم.الثانوي.بعد.انق�شاء.خدمة.فعلية.يف.املالك.التعليمي.الدائم.مدتها.�شت.

يف. خدمة. �شنة. وع�شرين. ثماين. انق�شاء. بعد. الدنيا. حدوده. عند. وينتهي. �شنة,. ع�شرة.

املالك,.ويحدد.بقرار.ي�شدر.عن.وزير.الرتبية.والتعليم.العايل.بناًء.على.اقرتاح.املدير.

التدري�ص. �شاعات. لعدد. التدريجي. التناق�ص. وانتهاء. بدء. والتقني. املهني. للتعليم. العام.

املطلوبة.اأ�شبوعيًا.من.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.الفئتني.الثالثة.والثانية.يف.مالك.املديرية.

العامة.للتعليم.املهني.والتقني.
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املادة ال�صابعة:.تطبق.اأحكام.هذا.القانون.على.اأ�شاتذة.التعليم.الثانوي.من.اأفراد.الهيئة.

التعليمية.الداخلني.يف.مالك.املدار�ص.اخلا�شة.

املادة الثامنة:..يعمل.بهذا.القانون.فور.ن�شره.يف.اجلريدة.الر�شمية...

. . . . . . . .
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وزارة الرتبية والتعليم العايل

مديرية التعليم الثانوي

املو�صوع: جدول.التناق�ص.التدريجي.لعدد.�شاعات.التدري�ص

املرجع:.القانون.159.تاريخ.2011/08/17

لالطالع.واأخذ.العلم.باأحكام.القانون.رقم.159.تاريخ.2011/08/17.)اإعطاء.اأربع.درجات.

ا�شتثنائية.الأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.مالك.التعليم.الر�شمي.يف.املرحلة.الثانوية...(.ال.

�شيما.املادة.ال�شاد�شة.منه.املتعلقة.باحت�شاب.�شاعات.التناق�ص.الأ�شاتذة.التعليم.الثانوي.

والتي.تن�ّص.على.اأّن:.»يبداأ.التناق�ص.التدريجي.لعدد.�شعات.التدري�ص.املطلوبة.اأ�شبوعيًا.

من.اأ�شاتذة.التعليم.الثانوي.بعد.انق�شاء.خدمة.فعلية.يف.املالك.التعليمي.الدائم.مّدتها.

�شت.ع�شر.�شنة,.وينتهي.عند.حدوده.الدنيا.بعد.انق�شاء.ثماين.وع�شرين.�شنة.خدمة.يف.

املالك...«

عدد �صنوات اخلدمة

عدد �صاعات التدري�ص الفعلي 

)اأ�صبوعّياً(

18..��.17.��.16 19

21..��.20.��.19 18

23.��.22 17

25.��.24 16

27.��.26 15

28.وما.فوق 14
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القا�شي.باإعطاء.اأربع.درجات.ا�شتثنائية.الأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.مالك.التعليم.الر�شمي.

املهني. للتعليم. العامة. املديرية. الرابعة.يف. الفئة. التعليمية.من. الهيئة. والأفراد. االأ�شا�شي.

املطلوبة. الفعلية. التدري�ص. �شاعات. يف. التدريجي. التناق�ص. اأحكام. تعديل. لقاء. والتقني.

اأ�شبوعيًا.من.كل.منهم.واإعطاوؤهم.اأقدمية.�شنة.خدمة.للتدرج.

املادة الأوىل:.يعطى.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.مالك.التعليم.االأ�شا�شي.الر�شمي,.واأفراد.

العاملني. والتقني. املهني. للتعليم. العامة. املديرية. يف. الرابعة. الفئة. من. التعليمية. الهيئة.

بتاريخ.نفاذ.هذا.القانون.اأربع.درجات.اإ�شتثنائية.موّزعة.على.�شنتني.اثنتني.وفقًا.ملا.يلي:

-.درجتان.اإ�شتثنائيتان.اإعتبارًا.من.2010/1/1

-.درجتان.اإ�شتثنائيتان.اإعتبارًا.من.2011/1/1

كل. تدرج. موعد. واحدة. �شنة. يقدم. بحيث. تدرجهم. يف. خدمة. �شنة. اأقدمية. يعطون. كما.

منهم,.وذلك.اعتبارًا.من.تاريخ.�شدور.هذا.القانون.

�شنة. اأقدمية. ومن. اأعاله. عليها. املن�شو�ص. الدرجات. كامل. من. ي�شتفيد. الثانية:  املادة 

خدمة.يف.تدرجهم.املعلمون.الذين.يجري.تثبيتهم.يف.مالك.التعليم.الر�شمي.االأ�شا�شي,.

كانون. اأول. من. اإبتداًء. والتقني. املهني. للتعليم. العامة. املديرية. الرابعة.يف. الفئة. ومعلمو.

الثاين.من.كل.�شنة.تلي.تاريخ.التثبيت,.وعلى.مدى.�شنتني.اثنتني.مبعدل.درجتني.فقط.يف.

بداية.كل.منهما.

املادة الثالثة: ي�شتفيد.من.كامل.الدرجات.االأربع,.ومن.اأقدمية.�شنة.خدمة.يف.تدرجهم.

تبعًا.ملا.هو.من�شو�ص.عليه.يف.هذا.القانون,.املعلمون.املعنيون.به,.الذين.تنتهي.خدماتهم.

اإبتداًء.من.2010/1/1.ب�شبب.بلوغهم.ال�شن.القانونية,.اأو.يف.حال.الوفاة.

املادة الرابعة:.يحتفظ.املعنيون.باملادتني.االأوىل.والثانية.من.هذا.القانون.يف.حقهم.بالقدم.

املوؤهل.للتدّرج..

التدرج. يف. اخلدمة. �شنة. واأقدمية. اال�شتثنائية. الدرجات. تدخل. ال. اخلام�صة:. املادة 

املن�شو�ص.عليهما.يف.هذا.القانون,.يف.ح�شاب.التقاعد.اأو.تعوي�ص.ال�شرف.للم�شتفيدين.



94

منه,.الذين.تنتهي.خدماتهم.مبقت�شى.قرار.تاأديبي.اال.بعد.ا�شتحقاق.هذه.الدرجات.

املادة ال�صاد�صة: حتى.�شدور.اأحكام.جديدة.يعني.املدر�شون.يف.التعليم.االأ�شا�شي.الر�شمي.

وفق.الفقرة.رقم.5.من.القانون.661.تاريخ.24.متوز.1997.وذلك.ابتداًء.من.2010/1/1.

مع.ا�شتفادتهم.من.جميع.القوانني.ال�شارية.على.التعليم.االأ�شا�شي.

اأ�شبوعيًا.من. يبداأ.التناق�ص.التدريجي.لعدد.�شاعات.التدري�ص.املطلوبة. املادة ال�صابعة: 

مدتها. الدائم. التعليمي. املالك. يف. فعلية. خدمة. انق�شاء. بعد. االأ�شا�شي. التعليم. معلمي.

يف. خدمة. �شنة. وثالثون. اثنان. انق�شاء. بعد. الدنيا. حدوده. عند. وينتهي. �شنة,. ع�شرون.

املالك,.ويحدد.بقرار.ي�شدر.عن.وزير.الرتبية.والتعليم.العايل.بناًء.على.اقرتاح.املدير.

التدري�ص. �شاعات. لعدد. التدريجي. التناق�ص. وانتهاء. بدء. والتقني. املهني. للتعليم. العام.

املطلوبة.اأ�شبوعيًا.من.اأفراد.الهيئة.التعليمية.يف.الفئة.الرابعة.يف.مالك.املديرية.العامة.

للتعليم.املهني.والتقني.

املادة الثامنة: تطبق.اأحكام.هذا.القانون.على.املعلمني.من.اأفراد.الهيئة.التعليمية.الداخلني.

يف.مالك.املدار�ص.اخلا�شة.

املادة التا�صعة: .يعمل.بهذا.القانون.فور.ن�شره.يف.اجلريدة.الر�شمية...

الأ�صباب املوجبة

الفئة. واملعلمني.من. للرتبية,. العامة. املديرية. االأ�شا�شي.يف.مالك. التعليم. اأن.معلمي. مبا.

.من.جراء. للتعليم.املهني.والتقني,.قد.حلق.بهم.غنبحُ الرابعة.يف.مالك.املديرية.العامة.

ال�شل�شلة.املوحدة.مبوجب.القانون661..االأمر.الذي.تو�شحه.املقارنة.بني.درجات.ال�شل�شلة.

والرواتب. القدمية. الرواتب. بني. املقارنة. كذلك. اجلديدة,. ال�شل�شلة. ودرجات. القدمية.

اجلديدة..لذا.وحفاظًا.على.هذه.ال�شل�شلة.فاإن.اأي.زيادة.تطراأ.على.رواتب.اأ�شاتذة.التعليم.

الثانوي.يجب.اأن.تن�شحب.على.رواتب.املعلمني.امل�شتفيدين.من.نف�ص.ال�شل�شلة.

ومبا.اأن.وزارة.الرتبية.والتعليم.العايل.التي.تعمل.على.تنفيذ.خطة.للنهو�ص.الرتبوي.ترى.

تبعًا.للقدرة.ال�شرائية.التي.متثلها.رواتب.من.�شبق.ذكرهم,.وتبعًا.لالأثر.االإيجابي.الذي.

يحدثه.اإعطاوؤهم.اأربع.درجات.ا�شتثنائية.واأقدمية.�شنة.خدمة.للتدرج.وفق.ما.ين�ص.عليه.

م�شروع.القانون.املرفق,.اأن.ي�شار.اىل.اإقرارهما.ل�شاحلهم.
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من. .5 رقم. الفقرة. تطبيق. يجب. وامل�شاواة,. العدالة. ومبداأ. الت�شريع. وحدة. على. حفاظًا.

القانون.661.

الر�شمية,. املدار�ص. للمعلمني.يف. التدري�ص. �شاعات. لزيادة.عدد. قائمة. احلاجة. اأن. ومبا.

ويتم.هذا.االأمر.عن.طريق.اإعادة.النظر.ببدء.التناق�ص.التدريجي.لعدد.هذه.ال�شاعات.

لهم,.وبتاريخ.انتهائه.عند.حدوده.الدنيا,.لي�شبح.تاريخ.بدئه.بعد.انق�شاء.خدمة.ع�شرين.

�شنة.بداًل.من.ت�شعة.ع�شرة.�شنة,.ولي�شبح.انتهاوؤه.بعد.انق�شاء.اثنني.وثالثني.�شنة.بداًل.من.

اإحدى.وثالثني.�شنة,.وكذلك.فاإن.ثمة.حاجة.لزيادة.عدد.�شاعات.التدري�ص.الأفراد.الهيئة.

التعليمية.من.الفئة.الرابعة.يف.املديرية.العامة.للتعليم.املهني.والتقني,.ويقت�شي.بالتايل.

اأن.يحدد.بقرار.ي�شدر.عن.وزير.الرتبية.والتعليم.العايل.بناًء.على.اقرتاح.املدير.العام.

للتعليم.املهني.والتقني.بدء.التناق�ص.التدريجي.ل�شاعات.التدري�ص.املطلوبة.من.هوؤالء,.

وانتهاوؤه.

. . . . . . . .
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 لئحة امل�صادر واملراجع

.الت�شريع,.جمع.وتن�شيق.نقابة.املعلمني.يف. .زياد.بارود,.حقوق.املعلمني.واملعلمات.يف.-

لبنان.2005/02/15.

. احللبي.- من�شورات. وحقوق,. واجبات. لبنان. يف. العامة. الوظيفة. اأيوب,. مرهج. علي.

احلقوقية,.بريوت.– لبنان.1999م.-.ط.1.جملدان.

والن�شر,. للطباعة. قاب�ص. دار. االإداري,. االإ�شراف. مهارات. بابكر:. اهلل. . عبد.- في�شل.

بريوت.الطبعة.االوىل,.1999.م.

املدر�شية.الفّعالة,.دار.احلامد.للن�شر.والتوزيع,.الطبعة. وا�شل.جميل.املومني:.االإدارة..-

االوىل,.2008.م.

النظام.الداخلي.يف.التعليم.الثانوي. -.

.املوؤلفني,.يتم.انرتنا�شيونال,.ندوة:.االإدارة.املدر�شية.واالإ�شراف.الرتبوي,. جمموعة.من.-

بريوت.19-.2004/7/23.م.

القانون,. لبنان,.درا�شات.عليا.يف. التعليم.يف. القانونية.ملهنة. النظم. اأحمد:. ن�شري,. -.

جامعة.اآزاد.


