
 

 

 

 

 

 عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية حضرة
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2018تشرين الثاني  16بيروت في   

 

 2225/2009أصول احتساب الحد األقصى لمدة الدراسة وفق المادة الخامسة من المرسوم : الموضوع

 

ارية القيام بدراسات إدتكليف د. عصام إسماعيل  30/5/2018تاريخ  1292المرجع: القرار رقم 

 وقانونية

  

 ندلي بما يأتي: ،والمرجع أعاله باإلشارة إلى الموضوع

 على ما يلي: 11/6/2009تاريخ  2225تنص المادة الخامسة من المرسوم رقم 
 :تعد الجامعة اللبنانية طالبها لنيل الشهادات التالية

ن مبتداء اخمس سنوات كحد أقصى. تحتسب هذه المدة  اإلجازة: ال تقل مدة تحضيرها عن ثالث سنوات، وال تتجاوز .1

 .أول تسجيل إداري في االختصاص

قصى، أالماستر: وهي على نوعين بحثي ومهني، ال تقل مدة تحضيرها عن سنتين، وال تتجاوز أربع سنوات كحد   .2

 .تحتسب هذه المدة ابتداء من أول تسجيل إداري في االختصاص

 .ها عن ثالث سنوات وال تزيد عن خمس سنواتالدكتوراه: ال تقل مدة تحضير  .3

 كل من هذه حدة فيويمكن في الحاالت االستثنائية، بعد موافقة رئيس الجامعة، السماح بتسجيل الطالب لسنة إضافية وا

 .الشهادات

 ف إليهاإلجازة تترواح بين ثالث سنوات وخمس سنوات يضاتحضير امدّة يستفاد من هذه المادة أن 

 راٍر من رئيس الجامعة.سنة سادسة بق

جه ضمن إدرا وإن عبارة التحضير تعني التسجيل والمتابعة، بحيث أن االنقطاع وعدم التسجيل ال يمكن

 المدة التحضيرية ألن الطالب لم يقم بأي محاولة للشروع بهذا التحضير. 

وة و خطهجيل وما يعزز هذا التفسير أن المرسوم ربط االحتساب بالتسجيل اإلداري بحيث يعدّ التس

ث أن ة بحيواجبة الحتساب المدة. يضاف إليه أن الجامعة قررت المدة القصوى لتحضير شهادة اإلجاز

يكون غير  الطالب الذي يعجز عن انهائها بخالل هذه المدة وفق نظام النجاح بالمقررات الجامعية،

 مؤهل علمياً لنيل هذه الشهادة. 

ي فسوبه رض الكليات تشترط لحرمان الطالب من التسجيل هو وإنه على سبيل القياس، فإن مراسيم بع

 ( . 12/10/1983تاريخ  1118من المرسوم  15)على سبيل المثال: المادة   االمتحانات

 

سنوات من الاستناداً لما تقدّم ال تحتسب سنوات االنقطاع عن الدراسة وعدم التسجيل اإلداري من ض

 .سجيل اإلداري لنيل الشهادة الجامعيةالتي تدخل في احتساب الحد األقصى للت
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