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 المعهد الجامعي للتكنولوجيا طالب الرأي:

 الدكتوراهتقييم ممارسة مهنة الهندسة الحاصلة قبل حيازة : الموضوع
 

 ،لجنة االستشارات القانونية واإلداريةإن 
الذي  6/2/2016تاريخ  46/2016عميد المعهد لجامعي للتكنولوجيا رقم وبعد االطالع على كتاب 

تاريخ  4577إمكانية تطبيق المادة العاشرة من المرسوم رقم  بيان الرأي حوليطلب بموجبه 
تقييم ممارسة مهنة الهندسة التي أداها د. شادي خوندي بصفة مهندس معلوماتية قبل و  3/2/1988

 . 31/12/2010وحتى  1/11/2000وذلك بين تاريخ حيازة شهادة الدكتوراه 
  

 ما يأتي: اللجنة تبدي وبعد المداولة،
يعي ن افراد الهيئة  :"أن على 23/2/1970الصادر في  6/70ون رقم من القان 16المادة  تنص   

 ."معهدالكلية او الالتعليمية وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام 
إلى االنظمة التي أحالت من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية  38وقد أتت هذه المادة متطابقة مع المادة 

عيدين وسائر الخاصة بكل كلية ومعهد صالحية وضع شروط تعيين االساتذة واالساتذة المساعدين والم
  موظفي المالك الفني، كما وتحديد شروط التعاقد. 

 
صن فت أطروحته و  متفرغ في المعهد الجامعي للتكنولوجيا  أن د. شادي خوندي من الملف تبي نوقد 

 .3/6/2015/م ج تاريخ 908/13رقم مجلس الجامعة قرار هذه الوحدة بموجب  على شروط
وهو بالتالي يخضع ألنظمة المعهد الجامعي للتكنولوجيا وال يمكنه طلب االستفادة من أنظمة مرعية 
ن حيازته شهادة مهندس معلوماتية ال توليه الحق بالمطالبة بتطبيق  اإلجراء في وحدٍة جامعية أخرى، وا 

ع والتعاقد في كلية تحديد شروط التعيين والترفي) 3/2/1988تاريخ  4577من المرسوم رقم  10المادة 
من قانون  38والمادة  6/70من القانون رقم  16وذلك تطبيقًا للمادة ( الجامعة اللبنانية -الهندسة 

تنظيم الجامعة اللبنانية المشار إليهما أعاله، واللتين أك د مضمونهما مجلس الجامعة في جلسته السابعة 

 1/2016   : رأي رقمـال

 3/2016 /20  :  تــــــاريخ 
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ان يتم   29/7/2015تاريخ  2015عشر للعام  تفر غ أفراد الهيئة التعليمية في كليات  حيث اوجب  
 االختصاص وأن تصن ف أطروحاتهم وتقي م أبحاثهم وفق شروط هذه الكليات.

 
أنظمة المعهد الجامعي للتكنولوجيا ال سيما المقررة في شروط ليخضع ل يوعليه فإن د. شادي خوند

قرار (، والاللبنانية)إنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا في الجامعة 9/7/1996تاريخ   8741مرسوم رقم ال
المعهد الجامعي الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد في ) 2/11/2006تاريخ  1950رقم 

للتكنولوجيا( اللذين ال يستقى منهما أي دليل على جواز تطبيق نظام التعيين والترفيع والتعاقد في كلية 
 تكنولوجيا.الهندسة على أفراد الهيئة التعليمية في المعهد الجامعي لل

 
ن ن اللجنة بما لها من صالحية تصويب المطالب لربطها بالنص القانوني الواجب التطبيق، ترى بأأإال 

من أحكام المادة العاشرة المذكورة ال يعني أنه ال يستفيد من أحكاٍم أخرى  يتعذ ر إفادة د. شادي خوند
تاريخ  12/1981من القانون رقم المادة الخامسة  ، ال سيمامرعية اإلجراء في الجامعة اللبنانية

تحسب عند تعيين او ترفيع افراد الهيئة التعليمية في الجامعة "التي تنص  على ما يأتي: 13/5/1981
اللبنانية ممارسة التعليم العالي في هذه الجامعة والخبرات الفنية واالبحاث والمؤلفات الحاصلة قبل حيازة 

، ......م امر هذه االبحاث والمؤلفات وفقا لالصول المعمول بها.شهادة الدكتوراه او بعدها، ويكون تقيي
 يقتضي ان ال يتعدى عدد الدرجات التي يمكن االستفادة منها وفقا الحكام هذه المادة الثالث.

احتساب سنوات المذكورة لناحية ن تطبيق المادة الخامسة أعلى  مجلس شورى الدولة اجتهاد أك دحيث 
 ر)م.ش. قرا فات قبل حيازة الدكتوراه ال يتناقض مع التنظيمات المتعلقة بالجامعةالخبرة واألبحاث والمؤل

قتصر حق يمحمد يوسف غندور/ الجامعة اللبنانية(، على أن  7/6/1995تاريخ  95-784/94رقم 
-179/2012)الهيئة االستشارية القانونية الرأي رقم ثالث درجات كحٍد أقصى  منعني باالستفادة لما

 (. 16/1/2013تاريخ  2013
 

د اللجنة بأن المادة العاشرة من المرسوم  تطبيق تقي د الخامسة المذكورة الشروط المذكورة في المادة وتؤك 
 تعتبر سنة ممارسة مهنة الهندسة معادلة التي تنص  على ما يأتي:" 3/2/1988تاريخ  4577رقم 

ساعة على األكثر شرط أن تقترن هذه الممارسة بإنجازات يعود تقييمهـا الى  75لسنة تعليم جامعي أي 
 لجنة خاصة تكلف بناًء على إقتراح عميد الكلية".

 
نص  استثنائي ال يمكن تفسيره أو تطبيقه بما يخالف ، إنما هو المذكور 10المادة  نص كانولما 

التي تحدد الحد   12/1981من القانون رقم  5ة ال سي ما المادة األنظمة العامة في الجامعة اللبناني
ليمية الداخلين في فقط ألفراد الهيئة التع األقصى للدرجات التي يمكن االستفادة منها بثالث درجات

ساعة  75ساعة تعليم جامعي وليس  175 لـ أن تعادل سنة ممارسة مهنة الهندسةرط شب المالك حصراً 
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د  3/7/2015تاريخ  22تعميم رقم وذلك التزامًا بال عدد ساعات التدريس السنوية المطلوب الذي حد 
 ساعة كحٍد أدنى. 175من أفراد الهيئة التعليمية من أجل الترفيع من رتبة إلى رتبة هي تأديتها 

 
 وعليه نخلص إلى ما يأتي:

ألفراد الهيئة التعليمية الداخلين في مالك كلية الهندسة طلب تقييم ممارسة مهنة الهندسة  يمكن -1
وها قبل دخولهم المالك ولكن بشرط أن  تقترن هذه الممارسة بإنجازات يعود تقييمهـا الى التي أد 

ساعة  175مارسة مهنة الهندسة بما يعادل متحتسب هذه اللجنة سنة أن  بشرط ،لجنة خاصة
 امعي وأن ال يتجاوز عدد الدرجات التي يستفيد منها عن الثالث درجات.تعليم ج

يمكن ألفراد الهيئة التعليمية المنتمين إلى مالك وحدات جامعية أخرى طلب االستفادة من  ال -2
 .3/2/1988تاريخ  4577من المرسوم رقم  10أحكام المادة 

طلب تقييم ممارسة مهنة الهندسة الحاصلة قبل نيله شهادة  ييمكن للدكتور شادي خوند -3
تقي م هذه الممارسة وفق األصول المعتمدة في المعهد الجامعي للتكنولوجيا، وفي و الدكتوراه، 

 . يمها من قبل اللجنة الخاصة في كلية الهندسةحال تعذ ر ذلك ال مانع من تقي
االستفادة من الدرجات الثالثة الحق  ب مهنة الهندسة ال يوليهد. شادي خوندي لإن تقييم ممارسة  -4

 عند تعيينه في مالك الجامعة اللبنانية.إال  5/1981 المقررة في القانون 

 لذلك
م أواًل:  .ترى لجنة االستشارات القانونية واإلدارية، اإلجابة وفقًا لما تقد 

 

 :إبالغ هذا الرأي إلى ثانيًا:
 الجامعة اللبنانية.رئيس  -
 المعهد الجامعي للتكنولوجيا. -
 .المصلحة اإلدارية المشتركة/ دائرة شؤون الموظفين -

 

 2016آذار  20رأيًا صدر باالجماع بتاريخ 
 

       د. عصام إسماعيل       د. عقل عقل         الخطيب  الدين د. برهان  أوجيني تنوري د. 
 
 

 رئيس اللجنة                       
 

 العميد د. كميل حبيب


