
تحديد شروط تعيين مدراء الفروع في الوحدات الجامعية في الجامعة اللبنانية وتحديد ص�حياتھم 
 وص�حيات عمداء ھذه الوحدات

 )1978/ 1/ 5تاريخ  810مرسوم رقم (

 76ص  19/01/1978تاريخ  3عدد . ر.ج: المرجع

 ان رئيس الجمھورية،
 ،الدستوربناء على 
 ،)تنظيم الجامعة اللبنانية (1967/ 12/ 26تاريخ  67/ 75القانون رقم بناء على 
تعديل بعض احكام قانون تنظيم  (1977/ 6/ 30تاريخ  122المرسوم ا+شتراعي رقم بناء على 

 ،)الجامعة اللبنانية
 وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

 بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية و الفنون الجميلة،
 ،1977/ 12/ 31وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

 :يرسم ما يأتي

 
 :1المادة 

 1/19/1978: تاريخ بدء العمل

 
كلية : تخضع +حكام ھذا المرسوم الوحدات الجامعية الثماني القائمة حاليا في الجامعة اللبنانية وھي

الحقوق والعلوم السياسية وا+دارية، كلية اDداب والعلوم ا+نسانية، كلية العلوم، كلية التربية، معھد 
 .العلوم ا+جتماعية، كلية ا+عJم والتوثيق، معھد الفنون الجميلة، كلية ادارة ا+عمال

 
 :2المادة 

 1/19/1978: تاريخ بدء العمل

 
 من ھذا المرسوم من الفرعين القائمين حاليا في المادة ا+ولىتتألف كل من الوحدات الوارد ذكرھا في 

محافظتي بيروت وجبل لبنان مع الفروع المنشأة في الشمال و البقاع و الجنوب في كل من كلية 
الحقوق والعلوم السياسية وا+دارية، كلية اDداب والعلوم ا+نسانية، ومعھد العلوم ا+جتماعية، ومما 

 .يحدث من فروع بموجب القوانين النافذة
 

 :3المادة 

 1/19/1978: تاريخ بدء العمل

 
 .يرأس الفرع مدير يجب ان تتوافر فيه الشروط المؤھلة لدخول مJك الھيئة التعليمية في الفرع

 
 :4المادة 

 1/19/1978: تاريخ بدء العمل

 
 .يعين المدير لمدة ثJث سنوات قابلة التجديد

 
 :5المادة 
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 1/19/1978: تاريخ بدء العمل

 
 .يعين رئيس الجامعة مدير الفرع بعد استطJع راي عميد الوحدة الجامعية التي ينتمي اليھا الفرع

 
 :6المادة 

 1/19/1978: تاريخ بدء العمل

 
 .يتولى مدير الفرع ادارة ا+عمال فيه من الناحيتين المالية وا+دارية

 
 :7المادة 

 1/19/1978: تاريخ بدء العمل

 
 .يعاون مدير الفرع عميد الوحدة في ادارة شؤون الفرع ا+كاديمية

 
 :8المادة 

 1/19/1978: تاريخ بدء العمل

 
يدير العميد الشؤون ا+كاديمية للوحدة الجامعية بجميع فروعھا ويشرف على سير ا+عمال ا+دارية 

 .والمالية فيھا
 

 :9المادة 

 1/19/1978: تاريخ بدء العمل

 
 .يعين رئيس الجامعة مراكز مكاتب العمداء

 
 :10المادة 

 1/19/1978: تاريخ بدء العمل

 
 .تلحظ في موازنة الجامعة فصول مستقلة لكل فرع من فروع وحداتھا

 
 :11المادة 

 1/19/1978: تاريخ بدء العمل

 
 .ينشر ھذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

 
 1978كانون الثاني  5بعبدا في             
 الياس سركيس: ا+مضاء            

 
 صدر عن رئيس الجمھورية    
 رئيس مجلس الوزراء    
 سليم الحص: ا+مضاء    
 

 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة            
 الدكتور اسعد رزق: ا+مضاء            
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