
 

 

 

 حضرة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب المحترم
 

 1/11/1112بيروت في 
 الموضوع: تحديد الراتب الذي يجب أن يتقاضاه السيد حسين رمالوي 

 
 2/5/1112تاريخ  1212/1112المرجع: كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 

 
 باإلشارة إلى الموضوع والمرجع أعاله،

مجلس الخدمة المدنية المشار إليه في المرجع أعاله، أن المادة الخامسة من مشروع القانون  حيث تبين من رأي
يحتفظ طالب شهادة الكفاءة الذي يكون تنص على أن:"  73/31/3891تاريخ   7373المنّفذ بالمرسوم رقم 

ه في الوظيفة التي ثبيتموظفا رسميا بتاريخ قبوله، بحقه بالتدرج في مالكه االصلي طوال مدة دراسته ولغاية ت
 ..".تعده لها شهادة الكفاءة التي يتابع دراستها

وأنه يتبين من النصوص القانونية التي ترعى وضع الطالب في كلية التربية، أن الطالب الموظف بتقاضى 
درجة لراتب الدرجة األولى من راتب استاذ تعليم ثانوي في حال كان راتبه أقل من راتب هذه الدرحة، أو راتب ا

األقرب إلى راتبه في حال كان راتبه أعلى من راتب الدرجة المذكورة، بحيث ال يجوز في مطلق األحوال أن 
يتدنى راتب هؤالء الطالب الموظفين عن الراتب المستحق لهم في الوظيفة التي كانوا يشغلونها عند قبولهم 

 طالبًا في كلية التربية.
ب شهادة الكفاءة الذين كانوا موظفين قبل التحاقهم بكلية التربية في وأن األحكام القانونية حفظت حق طال

 التدرج في مالكهم األصلي بحيث يستتبع استفادته من كل تدرج يستفيد منه زمالؤهم في مالكهم األصلي. 
 وحيث أن السيد حسين رمالوي كان موظفًا في الهيئة العليا للتأ/ديب في الدرجة الحادية عشر أي كان راتبه

 151.15111أصبح راتب هذه الدرجة  13/9/1133تاريخ  63ل.ل. وأنه بموجب القانون  رقم  351.15111
 ل.ل. 
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وحيث أن رأي مجلس الخدمة المشار إليه يوجب أن ال يقّل راتب ودرجة الموظف الملحق في كلية التربية عن 
 الراتب الذي أصبح يتقاضاه زمالئه في الوظيفة.

مع المنطق وروحية القانون، إذ يستحيل أن نطّبق القانون على موظف بصورٍة نجّرد فيها وإن هذا القول ينطبق 
ة لخدمة العامة سنوات طويلالقانون من غايته، فهذا الموظف الذي وصل إلى الدرجة الحادية عشر أي قضى با

مجلس  رأيالقول أن وما يعزز هذا  هذه الخدمة.سنوات  نحرمه من كّل حقوقه الناجمة عن بخالل التطبيقفإذا 
 في الوظيفة. المستحق لهمالخدمة يتحّدث عن الراتب 

 
 151.1111لفئة الرابعة أي الراتب الجديد المقرر للدرجة الحادية عشر في ااالنطالق من  وعليه على اإلدارة

راتب الدرجة  األقرب إلى هذا الراتب. يضاف إليها الدرجات الثالثة المقررة  سيد حسين رمالوي منح التل.ل. و 
 أعاله،  بموجب رأيه المذكورية نأقّر مجلس الخدمة المدحيث  63/1133لموظفي القطاع العام بموجب القانون 

 هذه الدرجات الثالثة.االستفادة من بحق السيد حسين رمالوي ب
 

 استنادًا إلى ما تقّدم، 
الملحق بالقانون  33في الجدول رقم  18مالوي هو راتب الدرجة السيد حسين ر الذي يستحقه راتب الفإن 
 ل.ل. 163.111 :أي 63/1133

 

 

 


