Date: 2013

مرسوم رقم 6688
صادر في  62تموز سنة 6992
شروط الترخيص بانشاء " معهد جامعي للتكنولوجيا"
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم  662تاريخ  ( 6991/4/6احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)،
بناء على القانون تاريخ  ( 6926/66/62تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم  62262تاريخ( 6924/2/61النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي بعد استطالع رأي مجلس التعليم العالي (جلسة رقم 69
تاريخ ،699/1/61وجلسة رقم  62تاريخ ،)6929/66/62
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم  92 – 92/44تاريخ  6992 -6– 69والرأي رقم
 92/614تاريخ  ،)6992/2/64وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ  6992/2/2و ،6992/6/1
يرسم ما يأتي:
أوال  :احكام خاصة
المادة األولى :يمكن ان تنشأ في لبنان في اطار التعليم العالي ،معاهد جامعية للتكنولوجيا اما مستقلة
واما مرتبطة بجامعة وتمنح شهادة دبلوم جامعي للتكنولوجيا بعد ثالث سنوات تدريس
) )DUTوتتجاوب من حيث ادارتها ومناهجها واهدافها مع حاجات سوق العمل واالنتاج
المادة الثانية:
 -6يخضع انشاء وادارة المعاهد الجامعية للتكنولوجيا الحكام قانون " تنظيم التعليم العالي
الخاص" والمراسيم المتخذة في مجلس الوزراء استنادا اليها،ولالصول المحددة في النظام
الداخلي لمجلس التعليم العالي ،كما يخضع لالحكام واالصول والشروط الخاصة المحددة في
ما يلي من مواد هذا المرسوم.
 -6يقصد في ما يلي من مواد هذا المرسوم:
 بكلمة وزير  :وزير الثقافة والتعليم العالي. بكلمة معهد  :المعهد الجامعي للتكنولوجيا. بعبارة مجلس اإلدارة :مجلس ادارة المعهد الجامعي للتكنولوجيا. بعبارة المجلس العلمي :المجلس العلمي للمعهد الجامعي للتكنولوجيا. بكلمة مدير:مدير المعهد الجامعي للتكنولوجيا. -1على المعهد ان يبتغي مالءمة نشاطه لحاجات قطاعات العمل واالنتاج ،وذلك:
 باعداد الطالب الشغال وظائف ذات طابع تكنولوجي في هذه القطاعات. بالقيام بأبحاث ودراسات تطبيقية تلبي حاجات هذه القطاعات بالتعاونمعها ومع المؤسسات الجامعيةومراكز االبحاث في لبنان والخارج.
 بالتعاقد مع القطاعات المذكورة لتدريب واعادة تأهيل العاملين فيها. -4يمكن للمعهد الجامعي للتكنولوجيا ان يختار االختصاصات التي يرغب في تدريسها من
ضمن االختصاصات المدرجة في الجدول الملحق بهذا المرسوم ،ويتقدم المعهد بطلب
ترخيص الستحداث أي اختصاص معلال ذلك باالستناد الى حاجة سوق العمل لالختصاص
المنوي استحداثه.
 -2يتولى شؤون وادارة المعهد مجلس ادارة ومدير وهيئة تعليمية واجهزة متخصصة ومجلس
علمي.
ثانيا :مجلس اإلدارة
المادة الثالثة:
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 -6يتألف مجلس اإلدارة من:
 ثالثة أعضاء طبيعين أو معنويين ،مساهمين في انشاء المعهد وتمويله ومشاركين فيوضع مناهج االعداد والتدريب ويكون احدهم ممثال للجامعة المحلية أو االجنبية في
حال ارتباط المعهد بهذه الجامعة.
 ثالثة اعضاء على األقل وخمسة على االكثر يمثلون مؤسسات صناعية او انتاجية اوانمائية او علمية او مصرفية يختارهم المساهمون في انشاء المعهد.
 مندوب منتخب من قبل أفراد الهيئة التعليمية في المعهد على ان يكون من حملةالدكتوراه على األقل.
ويشترط في كل منهم:
 ان يكون صاحب خبرة في التعليم العالي أو صاحب خبرة عملية في حقل التكنولوجيااو في شؤون ادارة االعمال ،وذلك ضمن اختصاصات المعهد وحسب الحاجة.
 ان يكون نصفهم على األقل من اللبنانيين. -6تكون والية مجلس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد وينتخب رئيسا له لنفس المدة.
 -1يضع مجلس اإلدارة نظاما داخليا له ويصار الى تبليغ مجلس التعليم العالي بكل ما تقدم.
ثالثاً :المجلس العلمي
المادة الرابعة:
 -6يتألف المجلس العلمي من
رئيساً.
 مدير المعهدأعضاء.
 رؤساء االقسام العلمية أفراد من الهيئة التعليمية او خبراء من خارج المعهد يعينهم مجلسأعضاء.
اإلدارة بناء على اقتراح المدير,
وتبلغ الئحة بأسماء رئيس واعضاء المجلس ومستوياتهم العلمية او الفنية الى
مجلس التعليم العالي.
 -6يتولى المجلس العلمي:
 مراقبة تطبيق البرامج وتطويرها. تحديد حاجات التجهيز الفني للمعهد. تقويم عمل أفراد الهيئة التعليمية.ويعرض نتائج عمله على مجلس اإلدارةفي تقارير فصلية يعدها المدير ,وفي تقرير سنوي تودع نسخة عنه
مجلس التعليم العالي.
 -1يتولى المجلس العلمي وضع نظام وشروط قبول الطالب في المعهد ونظام
االمتحانات فيه ويعرضهما على مجلس اإلدارة القرارهما.
 -4يعرض مجلس اإلدارة النظامين على مجلس التعليم العالي للموافقة .وعلى مجلس
التعليم العالي ان ينظر فيهما في مهلة ثالثة أشهر من تاريخ ايداعهما أمانة سر
المجلس.

رابعاً :مدير المعهد والهيئة التعليمية
المادة الخامسة:
 -6يتولى ادارة المعهد مدير يعينه مجلس اإلدارة ويبلغ مجلس التعليم العالي بذلك.
ويشترط في المدير ان يكون حائزاً على شهادة دكتوراه وصاحب خبرة في احد
مجاالت اختصاص المعهد التقل عن خمس سنوات.
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تعاون المدير هيئة تعليمية وأجهزة ادارية وفنية ومالية ,تبلغ الئحة بأسماء العاملين
فيها الى مجلس التعليم العالي.
تشكل الهيئة التعليمية االطار التربوي والفني للمعهد .ويشترط في افرادها ان
يكونوا من حملة الدكتوراه في علوم االختصاص او االختصاصات التي تعلم في
المعهد او مهندسين من ذوي الكفاءة المشهودة ومن ذوي خبرة مهنية التقل عن
خمس سنوات او من حملة شهادات دراسات عليا في حقل االختصاص المطلوب
على ان يكون لديهم خبرة مهنية التقل عن خمس سنوات ,على اال تقل نسبة حملة
الدكتوراه في علوم االختصاص او االختصاصات المنوي تدريسها في المعهد عن
 %12من إجمالي أعضاء الهيئة التعليمية في المعهد وعلى ان اليقل إجمالي
ساعات التدريس التي يتوالها حاملو شهادة الدكتوراه عن  %12من مجموع
ساعات التدريس في المعهد.
على أفراد الهيئة التعليمية ان يكون عددهم متناسبا ً مع العدد االجمالي لطالب
المعهد على ان التتجاوز النسبة عشرين طالبا ً لكل فرد من أفراد الهيئة وعلى ان
التقل نسبة المتفرغين السنويين الذين يتقاضون راتبا ً شهريا ً عن واحد على ثالثين
من مجموع الطالب.
على المعهد وضع نظام خاص ألفراد الهيئة التعليمية يحدد فيه شروط التعاقد معهم
وصرفهم من الخدمة وحقوقهم في حال الصرف.
يمكن للمعهد ان يتعاقد مع أهل الخبرة والصنعة المشهود لهم لتولي االعمال
التوجيهية واالعمال التطبيقية واعمال التدريب التي ينفذها المعهد .ويبلغ مجلس
التعليم العالي بأسمائهم ومؤهالتهم.
خامساً :قبول الطالب وتنظيم الدروس والشهادات.

المادة السادسة:
ً
ً
 -6على ادارة المعهد ان تضع نظاما خاصا لقبول الطالب يوجب اجراء مباراة
الختيارهم  ,او قبولهم على اساس ملفاتهم العلمية.
 -6يعرض هذا النظام على مجلس التعليم العالي للموافقة عليه .وعلى مجلس التعليم
العالي ان ينظر فيه في مهلة ثالثة اشهر من تاريخ ايداعه امانة سر المجلس.
 -1يقبل فقط ,الطالب حملة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسمياً.
 -4توزع الدروس في المعهد على ثالث سنوات جامعية على ان التقل ساعات
الدروس النظرية والموجهة والتطبيقية عن الفين واربع مئة ساعة( )6422توزع
كما يأتي:
 من  62الى  %62دروس نظرية ((COURS ومنن  12النى  %42اعمنال موجهنة( )Travaux Dirigesعلنى ان ال يزيند عنددالطالب،في المجموعة الواحدة عن/64/طالبا.
 ومن 42الى:%22اعمال تطبيقينة ) (Travaux Pratiquesعلنى ان اليزيند عنددالطالب ,في المجموعة الواحدة عن  /66/طالباً.
ويجب في كل حال ان يبلغ مجموع النسب المئوية المذكورة .%622
 -2على المعهد ان ينظم اعمال تدريب في المؤسسات التقل عن عشرين اسبوعاً ,توزع
على ثالث سنوات ,وعلى الطالب ان يقدم مشروع تخرج
(.)Projet de Diplome
 -2يمنح المعهد في نهاية الدروس التي تدوم ثالث سنوات" ,الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا"
(  ) Diplome Universitaire de Technologieويخضع لمصادقة أمانة سر
مجلس التعليم العالي.
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سادساً :في ابنية المعهد والتجهيزات األكاديمية والفنية
المادة السابعة:
 -6ان متوسط المساحة المبنية ,المطلوبة لكل طالب في المعهد ,هي على األقل خمسة
امتار مربعة لألختصاصات في قطاع القوانين المرعية الخدمات وعشرة امتار مربعة
لالختصاصات في القطاعات الصناعية مع مراعاة قوانين البناء التعليمي ووجوب
تحقيق شروط االمان واالسعاف االولي بحسب االجراء.
 -2على ادارة المعهد ان تؤمن تجهيزا متكامالً اكاديميا ً وفنيا ً لكل اختصاص .ومن
عناصر هذا التجهيز على سبيل المثال ال الحصر:
 قاعات تدريس. قاعات لألعمال التطبيقية( ( ) T.Pومختبرات ,محترفات ,مشاغل حسبحاجات االختصاصات التي يدرسها المعهد).
 قاعات لألعمال الموجهة (.)T.D قاعة معلوماتية متكاملة. مكتبة ( .)Bibliotheque- Videotheque صالة مجهزة للمحاضرات وعرض األفالم. قاعة معارض. كافيتريا. -1على المعهد ان يحدد الحد االقصى لعدد الطالب الذين يمكنه استيعابهم في ضوء
الشروط الواردة في احكام هذة المادة.
المادة الثامنة :يخضع المعهد الحكام قانون التعليم العالي الخاص ولألحكام الخاصة المتعلقة بأصول
وبانشاء المعهد وتجهيزه المحددة في هذا المرسوم ولسائر االحكام المتعلقة بمؤسسات التعليم
العالي في كل ما لم يرد نص عليه في هذا المرسوم.
المادة التاسعة :على مؤسسات التعليم العالي العاملة قانونا ً والتي كانت تمنح دبلوم جامعي
للتكنولوجيا( )DUTقبل صدور هذا المرسوم أن تسوي أوضاعها بحسب سائر مواد هذا
المرسوم في مهلة أقصاها سنتين من تاريخ صدوره بالنسبة لالختصاصات التي باشرت
بتدريسها قبل صدور هذا المرسوم ,وعليها التقيد بأحكام هذا المرسوم في كل مرة ترغب
في استحداث اختصاص جديد.
المادة العاشرة:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ،ويعمل به فور نشره.
بعبدا في  68تموز 6998
االمضاء :الياس الهرواي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
االمضاء :ميشال اده
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ملحق بالمرسوم  : 98/6688االختصاصات في المعاهد الجامعية للتكنولوجيا
Electronique

الكترونيك

Electrotechnique

الكتروتكنيك

Automatique

االتمتة او االوتوماتيك

Telecommunication

االتصاالت

Instrumentation medicale

االدوات الطبية

Informatique

المعلوماتية

Informatique industrielle

المعلوماتية الصناعية

Systeme informatique

االنظمة المعلوماتية

Informatique de gestion

المعلوماتية االدارية

Mesures physiques

القياسات الفيزيائية

Technologies des matériaux

تقنيات المواد

Genie chimique

الهندسة الكيميائية

Genie civil

الهندسة المدنية

Genie mechanique et productique

الهندسة الميكانيكية واالنتاجية

Technologies de l eau

تقنيات المياه
تقنيات الصناعات الغذائية والبيولوجية

Technologies des industries alimentaire et biologiques
Analyses biologiques et biochimiques

التحاليل البيولوجية والبيوكيمائية

Diététique

االنظمة الغذائية

Agronomie

الزراعة
ادارة المؤسسات

Gestion des entreprises et des administrations
Gestion logistique et transport

ادارة لوجستية ومواصالت

Gestion de production

ادارة االنتاج
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Comptabilités et finances

المحاسبة والعلوم المالية

Technique des assurances

تقنيات التأمين
تقنية التسويق واالعالن

Technique de commercialisation et publicitaire
Technique bancaire

التقنية المصرفية

Technique audiovisuelle

التقنية السمعية البصرية

Décoration d intérieur et paysagisme

الهندسة الداخلية
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