
 نظام فتح المدارس الخاصة
 )1950/ 3/ 23تاريخ  1436مرسوم رقم (

 172ص  1950/ 03/ 29تاريخ  13عدد . ر.ج: المرجع

 الفھرس

 احكام عامة -الباب ا�ول �
  11المادة  - 1المادة 

 لتنظيم ا�داري -الباب الثاني �
  17المادة  - 12المادة 

 المراقبة -الباب الثالث �
  18المادة 

 احكام موقتة -الباب الرابع �
 23المادة  - 19المادة 

 
 :1المادة 

 3/29/1950: تاريخ بدء العمل

 
 7962برقم  1931ابدل نظام فتح المدارس الخاصة المحدد بالمرسوم الصادر بتاريخ اول ايار سنة 

تاريخ اول تشرين  7000والمرسوم رقم  1935شباط سنة  20تاريخ  1469والمعدل بالمرسوم رقم 
 :با,حكام التالية 1946ا,ول سنة 

 
 :2المادة 

 10/15/1996: تاريخ بدء العمل

 
 ):واستعيض عنھا بالنص ا6تي 1996/ 10/ 15تاريخ  9408ألغيت بموجب المرسوم رقم (

يخضع فتح المدارس الخاصة ,جازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية  -1
والشباب والرياضة، على ا, يباشر التدريس في المدرسة المجازة ا, بعد الحصول على ترخيص 

يعطى بقرار من الوزير المذكور بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية، وذلك وفقا ,حكام ھذا 
 .المرسوم

ويقصد بالمدرسة الخاصة كل مدرسة للتربية والتعليم يرئسھا او يقوم بشؤونھا افراد او جمعيات 
 .اوھيئات دينية، و, تكون مشمولة بنظام خاص

 
يعلق اعطاء رخصة البناء با,بنية العائدة للمدارس المعنية باحكام ھذا المرسوم على صدور  -2

 .مرسوم ا,جازة بفتح المدرسة او,

 
 :3المادة 

 3/29/1950: تاريخ بدء العمل
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, يحق ^ي كان أن يزاول التدريس في معھد خاص على اخت]ف درجات التعليم فيه إذا كان عمره 
 .دون الثامنة عشرة وإذا كان , يحمل شھادة علمية رسمية او شھادات مدرسية تعادلھا

 
 :4المادة 

 10/15/1996: تاريخ بدء العمل

 
 ):1996/ 10/ 15تاريخ  9408كما تعدلت بموجب المرسوم رقم (

على ) جديدة( المادة السادسةمن المقطع ثانيا من ) أ(تطبق على المدير والمدير المساعد احكام الفقرة 
 .15/10/1992تاريخ  2896المرسوم رقم ان تراعى بالنسبة للمؤھ]ت العلمية احكام 

 
 :5المادة 

 10/15/1996: تاريخ بدء العمل

 
 ):1996/ 10/ 15تاريخ  9408كما تعدلت بموجب المرسوم رقم (

, يحق للمدير ان يقبل في عداد الھيئة التعليمية في مدرسته من كان محكوما عليه بجناية او محاولة 
جناية من أي نوع كانت، او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة، وتعتبر شائنة الجنح المبينة في 

 .1959حزيران 12تاريخ  112من المرسوم ا,شتراعي رقم ) فقرة ھـ(  4المادة 

 
 :6المادة 

 10/15/1996: تاريخ بدء العمل

 
/ 15تاريخ  9408المرسوم رقم و 1987/ 07/ 15تاريخ  4030كما تعدلت بموجب المرسوم رقم (

10 /1996:( 

الى وزارة التربية ) جديدة( المادة الثانيةيقدم طلب الحصول على ا,جازة المنصوص عليھا في : او,
 :ويذكر فيه -الوطنية والشباب والرياضة مصلحة التعليم الخاص 

 :نوع المدرسة -أ
 .في حال كانت لنشاط منھجي، يجب ان تحدد مراحل التعليم -1
 .في حال كانت لنشاط غير منھجي، يجب ان يحدد ھذا النشاط -2

 ...تعليم دين، تعليم لغات، دروس تقوية في بعض المواد، 
 .للخارجيين او للداخليين، للصبيان اوللبنات، مختلطة -3

 
 .ا,سم المنوي اعتماده للمدرسة -ب
 
 . رقم العقار وموقعه ومساحته واسم مالكه -ج
 

 :ثانيا
 :اذا كان طالب ا,جازة شخصا طبيعيا، يشترط فيه ما يلي -أ

 .ان يكون اتم الخامسة والعشرين من عمره -1
 .حسن السيرة -2
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 .حائزا على ا,قل شھادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي، او ما يعادلھا رسميا -3
 .متمتعا بحقوقه المدنية -4
 غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من أي نوع كانت او بجنحة شائنة  -5

 من ) فقرة ھـ (4المادة اومحاولة جنحة شائنة، وتعتبر شائنة الجنح المبينة في 
 .1959حزيران  12تاريخ  112المرسوم ا,شتراعي رقم 

 ان يكون مرخصا له العمل على ا^راضي اللبنانية في حقل التربية اوالتعليم اذا  - 6
 .كان غير لبناني

 
 :على الشخص الطبيعي طالب ا,جازة ان يضم الى طلبه المستندات التالية -ب
 .نسخة عن بطاقة ھويته -1
 .نسخة عن سجله العدلي -2
 .شھادة بحسن سيرته صادرة عن السلطة ا,دارية المحلية -3
 .نسخة مصدقة عن شھادته العلمية -4
 بيانا با,ماكن التي اقام فيھا خ]ل السنوات الخمس ا,خيرة وبالمھن التي مارسھا  -5

 .اثناء ھذه المدة
 .نموذجا عن توقيعه-6
 ترخيصا بالعمل على ا,راضي اللبنانية في حقل التربية او التعليم، اذا كان غير  -7

 .لبناني
 
اذا تعدد طالبو ا,جازة يجب ان يعلنوا في متن الطلب عمن اختاروه من بينھم لتمثيلھم لدى وزارة  -ج

 .التربية الوطنية والشباب والرياضة في كل ما يعود لمعاملة ا,جازة
 

اذا كان طالب ا,جازة شخصا معنويا ومن غير الھيئات الدينية، يشترط ان يكون من اھدافه : ثالثا
كان غير التربية او التعليم، وان يكون مرخصا له العمل على ا,راضي اللبنانية في ھذا الحقل اذا 

 . لبناني
 :وعليه ان يضم الى طلبه المستندات التالية

 .نسخة مصدقة عن انظمته -1
 ).علم وخبر(بيانا بإجازته الرسمية  -2
نسخة مصدقة عن الترخيص له بالعمل على ا,راضي اللبنانية في حقل التربية او التعليم، اذا كان  -3

 .غير لبناني
 .نموذجا عن خاتمة -4
 .بيانا موقعا من ممثله لدى السلطات العامة يذكر فيه اسمه ومحل اقامته وعنوانه ونوع عمله -5
 نموذجا عن توقيع ممثله ھذا  -6

المذكورة في ھذا  4،5،6اما اذا كان طالب ا,جازة من الھيئات الدينية فيكتفي منه بالمستندات رقم 
 .المقطع

 
 :على طالب ا,جازة، شخصا طبيعيا كان او معنويا، ان يضم الى طلبه ايضا: رابعا

 .افادة عقارية عن وضع العقار -1
 .موافقة مبدئية من مالك العقار على استعمال عقارة للغرض المحدد في الطلب -2
 .خريطة مساحة وموقع للعقار -3
 .تعھدا با,شراف الفعلي على المدرسة والسھر على اعمالھا التربوية وا,خ]قية والوطنية -4

 
 -يقدم طلب الترخيص بمباشرة التدريس الى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة : خامسا

متضمنا اسم المدير المقترح، واسم المدير المساعد عند ا,قتضاء، والدوام  -مصلحة التعليم الخاص 
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 .واللغة ا,جنبية ا,ولى المعتمدة) نھارية، مسائية، شتائية، مع حق التدريس صيفا(المدرسي 
 :ترفق بالطلب المستندات التالية

 
 .نسخة مصدقةعن مرسوم ا,جازة -أ

 
 : ا,وراق المتعلقة بالمدير المقترح، وبالمدير المساعد عند ا,قتضاء، وھي -ب
 .نسخة عن بطاقة ھويته -1
 .نسخة عن سجله العدلي -2
 .شھادة بحسن سيرته صادرة عن السلطة ا,دارية المحلية -3
 . نسخة مصدقة عن شھادته العلمية -4
 .افادة عن خبرته التعليمية في حال كانت ھذه الخبرة مطلوبة قانونا -5
 بيان با,ماكن التي اقام فيھا خ]ل السنوات الخمس ا,خيرة وبالمھن التي مارسھا  -6

 .اثناء ھذه المدة
 .نموذج عن توقيعه -7
 تصريح منه بقبوله تولي ا,دارة، واط]عه على القوانين وا,نظمة التي ترعى  -8

 المدرسة الخاصة، واستعداده لتحمل المسؤوليات الناجمة عن قيامه بمھمامه، وتعھده 
 .بعدم الجمع بين ادارة المدرسة واي عمل يتنافى وھذه المھمة

 .الترخيص له بالعمل في حقل التربية او التعليم، اذا كان غير لبناني -9
 
 ):ابنية وم]عب وفسحات وحدائق(ا,وراق الخاصة بالمبنى المدرسي  -ج
 تصميم ھندسي ل]بنية مصدق من نقابة المھندسين ويشتمل على قياسات غرف  -1

 ...) مكتبات، مختبرات، رياضة (التدريس وقاعات النشاطات التربوية المختلفة 
 .والم]عب المكشوفة وابعادھا والسقائف الشتوية

 
 بيان من مھندس مدني قانوني بمساحات كل من غرف التدريس والقاعات  -2

 .والم]عب المكشوفة والمسقوفة
 
 .شھادة مھندس مدني قانوني تثبت متانة البناء وص]حه ل]ستعمال المدرسي -3

 
 المھندس الصحي في بيروت وطبيب القضاء (شھادة من المرجع الصحي المختص  -4

 واذا كانت المدرسة . تثبت ان حالة البناء تتفق مع القوانين الصحية) في المحافظات
 تقبل ت]مذة داخليين، يجب ان يذكر في الشھادة عدد الغرف والقاعات المعدة للنوم 

 تصدق ھذه الشھادة من وزارة . وان يحدد عدد الت]مذة الذين يمكن ايواؤھم فيھا
 .الصحة العامة

 
 ...).سند ملكية، عقد ايجار(سند اشغال  -5
 .رخصة اسكان او انجاز بناء -6
 .موافقة من مديرية الدفاع المدني فيما خص تأمين موجبات الدفاع المدني -7

 ويشترط ان تكون المواصفات المطلوبة قانونا في المبنى المدرسي مؤمنة في حدھا 
 .ا,دنى على ا,قل

 
 .بيان بمطافئ الحريق وعلب ا,سعاف ا,ولي في كل طابق او جناح -د

 .بيان بالمفروشات المدرسية من مقاعد وطاو,ت والواح وغير ذلك -ھـ
بيانات مفصلة بالتجھيزات و ا,دوات و اللوازم المعدة ل]عمال التطبيقية التي يقتضيھا تدريس  -و
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 :المنھج الرسمي تتناول
 .الكتب والمؤلفات والمعاجم وما اليھا التي تضمنھا المكتبة المدرسية -1
 .اجھزة وادوات ولوازم المختبرات لكل من المواد المنھجية التي تستلزم ذلك -2
 .وسائل ا,يضاح والخرائط الجغرافية وا,لعاب التربويية الخاصة با,طفال -3
 .اجھزة وادوات و لوازم التربية الرياضية -4

 
يكون صاحب ا,جازة بفتح المدرسة مسؤو, امام السلطات المدنية في جميع اعمال مدرسته  -8

 .التربوية و ا,خ]قية و الوطنية
 
اما المدارس ا,بتدائية التابعة لجمعيات خيرية او ھيئات . يكون لكل مدرسة ثانوية مدير خاص بھا -9

 .دينية، فيمكن ان يدير عددا منھا مدير واحد
 
, يجوز السماح بفتح مدارس مختلطة للذكور وا,ناث فوق الثانية عشرة من العمر ا, بإجازة  -10

 .خاصة من وزارة التربية الوطنية و الفنون الجميلة
 
يجب ان يكون المبنى المدرسي سليما من الناحية الصحية وغير معرض لدخان المعامل بعيدا  -11

عن الضجيج، وان يشتمل كحد ادنى على ا,قسام والمواصفات التالية، وان يكون البناء حائزا على 
 :ومسموحا باشغاله حسب ا,صول) او انجاز بناء(رخصة اسكان 

 
غرفتان لمرحلة الروضة، خمس غرف للمرحلة ا,بتدائية، اربع غرف للمرحلة : غرف التدريس -أ

 .المتوسطة، سبع غرف للمرحلة الثانوية
م، مع امكانية تساھل 3م وارتفاع اقله  4بعرض اقله  2م 20يجب ان , تقل مساحة الغرفة عن  -

امتار وكانت المساحة الدنيا  4في حال كان عرض بعض الغرف دون  % 5بالنسبة للعرض بمعدل 
 .2م 20للغرفة 

 
 .اثنتان، وث]ث غرف لثانوية كاملة المراحل: غرف النشاطات ا,دارية -ب
 
 :غرف النشاطات المدرسية -ج
 .في المدرسة الثانوية 2م 35في المدرسة المتوسطة وعن  2م 30قاعة مختبر بمساحة , تقل عن  -
اما . في المدرسة الثانوية 2م 35في المدرسة المتوسطة وعن  2م 30قاعة مكتبة بمساحة , تقل عن  -

اذا كانت المدرسة تعتمد طريقة تجھيز الصفوف بمكتبة بمستوى الصف فيمكن ا,ستغناء عن 
 .تخصيص المكتبة بغرفة

 
 :الم]عب -د
م 450للمدرسة الثانوية والمتوسطة وعن ) 20 × 30 (2م 600ملعب مكشوف , تقل مساحته عن  -
 .لمدرسة الروضة فقط 2م 300للمدرسة ا,بتدائية وعن  2
سقيفة شتوية مساحتھا , تقل عن نصف مساحات غرف التدريس ويمكن ان تحتسب السقيفة الشتوية  -

من اصل الملعب المكشوف في حال كانت متصلة به وتؤلف معه سطحا واحدا و, يشكل علوھا عائقا 
 .لممارسة ا,لعاب الرياضية المدرسية العادية

 .و, يفرض توافر الملعب المكشوف في المدارس الليلية والمدارس غير المنھجية
 
 :المرافق الصحية -ھـ
 .مبولتان ومرحاض واحد لكل ستين تلميذا: في مدارس الصبيان -
 .ث]ثة مراحيض لكل ستين تلميذة: في مدارس البنات -
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 .مبولة واحدة ومرحاضان لكل ستين تلميذا: في المدارس المختلطة -
 .مغسلةواحدة لكل ستين تلميذا: مغاسل -
 .ث]ث حنفيات لكل ستين تلميذا: مشارب -

 .وتكون المرافق الصحية في جوانب الم]عب
 
 :التصوينة -و

 .م منھا علو متر واحد قفل على ا,قل2.50تحيط بمبنى المدرسة تصوينة بارتفاع , يقل عن 
 
في غرفة التدريس على ان ,  2م1لتحديد عدد الت]ميذ في المدرسة يخصص للتلميذ الواحد  -12

في الم]عب ويؤخذ  2م 1.80يتجاوز الحد ا,قصى لعدد الت]ميذ فيھا ا,ربعين تلميذا ويخصص 
 .بالعدد الذي تسمح به المساحة ا,قل بين المساحتين

في كل مبنى تنقل اليه المدرسة المرخصة  % 25تخفض المساحات المذكورة في الفقرة السابقة بنسبة 
  %.30في حال كان يفصل مبناھا القديم لجھة الغرف والم]عب والمرافق الصحية بنسبة , تقل عن 

 
 :7المادة 

 10/15/1996: تاريخ بدء العمل

 
 ):1996/ 10/ 15تاريخ  9408كما تعدلت بموجب المرسوم رقم (

يحق لوزير التربية الوطنية والشباب والرياضة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ان يرفض : او,
 .,سباب مشروعة اعطاء اجازة بفتح مدرسة او مدارس جديدة

 
 :ثانيا

مصلحة  -يسجل طلب الترخيص بمباشرة التدريس في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة  -أ
 .ويعطى صاحب الع]قة ايصا, مؤقتا بتسلم طلبه والمستندات المرفقة به تفصي] -التعليم الخاص 

 
تعطى مصلحة التعليم الخاص مھلة شھر على ا,كثر لدراسة طلب الترخيص، فاذا تبين لھا ان  -ب

ملف الطلب مستكمل المستندات المطلوبة تعطي صاحب الع]قة ايصا,ً نھائيا بتسلمھا الطلب 
اما اذا كان ھذا الطلب غير مستكمل تلك المستندات فتعيد المصلحة ملف الطلب الى .ومستنداته

 .صاحب الع]قة مع بيان بالمستندات الناقصة
 
يصدر قرار الترخيص عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بعد التثبت من توافر جميع  -ج

 .الشروط المطلوبة
 
لوزير التربية الوطنية والشباب والرياضة، خ]ل مھلة تسعة اشھر من تاريخ تسليم ا,يصال  -د

وفي حال انقضت المدة المذكورة ولم . النھائي، ان يرفض بقرار معلل، اعطاء الترخيص المطلوب
يتعلق صاحب الع]قة جوابا بالرفض او با,يجاب او بوجوب استكمال الشروط تعتبر المدرسة 

 .مرخصة حكما ونھائيا
في حال طلبت مصلحة التعليم الخاص استكمال الشروط، يتوقف سريان المھلة المنوه بھا اعتبارا من 

 .تاريخ اب]غ صاحب الع]قة خطيا عن وجوب استكمالھا وذلك لغاية ھذا ا,ستكمال

 
 :8المادة 
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 10/15/1996: تاريخ بدء العمل

 
 ):1996/ 10/ 15تاريخ  9408كما تعدلت بموجب المرسوم رقم (

كل تعديل يحدث في نوع المدرسة او يمس احكام ھذا المرسوم يجب ان ينال او, موافقة وزارة  -
 .التربية الوطنية و الشباب و الرياضة

 
اذا ابدل مدير بآخر، او مدير مساعد بآخر، على صاحب ا,جازة ان يقدم لوزارة التربية الوطنية 

مصلحة التعليم الخاص، جميع ا,وراق والمستندات المتعلقة بالمدير الجديد او  -والشباب والرياضة 
 .المدير المساعد الجديد والمنصوص عليھا في ھذا المرسوم

 
 :9المادة 

 10/24/1998: تاريخ بدء العمل

 
/ 24تاريخ  13276المرسوم رقم و 1996/ 10/ 15تاريخ  9408كما تعدلت بموجب المرسوم رقم (

10 /1998:( 

اذا رغب صاحب ا,جازة في نقل المدرسة من عقار الى آخر، يجب ان يتقدم بطلب النقل مرفقا 
من ھذا ) جديدة( المادة الساسةمن ) و -ھـ  -د  -الفقرة ج (بالمستندات المشار اليھا في البند خامسا 

/15/7تاريخ  4030المرسوم وان تتوفر في العقار الجديد المواصفات المحددة في المرسوم رقم 
 .ويتم النقل بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة 1987

 
 :10المادة 

 10/15/1996: تاريخ بدء العمل

 
 ):1996/ 10/ 15تاريخ  9408كما تعدلت بموجب المرسوم رقم (

 :تسحب ا,جازة بمرسوم في الحا,ت التالية
 .اذا لم يصدر الترخيص بمباشرة التدريس خ]ل مدة ص]ح ا,جازة -1
اذا لم يباشر التدريس الفعلي في المدرسة خ]ل سنتين دراسيتين متتاليتين ,حقتين لتاريخ اعطاء  -2

 .الترخيص
اذا توقفت المدرسة عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملھا بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين  -3

 .على ذلك
وفي الحالتين ا,خيرتين، ونتيجة لسحب ا,جازة يلغى الترخيص بقرار من وزير التربية الوطنية 

 .والشباب والرياضة

 
 :11المادة 

 10/15/1996: تاريخ بدء العمل

 
 ):1996/ 10/ 15تاريخ  9408كما تعدلت بموجب المرسوم رقم (
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 .تقفل اداريا كل مدرسة خاصة تزاول التدريس دون اجازة او ترخيص

 
 :12المادة 

 3/29/1950: تاريخ بدء العمل

 
 .تعليم اللغة العربية للبنانيين اجباري في جميع المعاھد الخاصة من وطنية واجنبية

 
 :13المادة 

 3/29/1950: تاريخ بدء العمل

 
ولكنه مع ا,حتفاظ . منھج التعليم في المدارس الخاصة، الوطنية وا,جنبية، ھو المنھج الرسمي

بالمستوى العلمي المحدد في كل مرحلة من مراحل ذاك المنھج، يحق لمديري ھذه المدارس ان 
يختاروا ا,ساليب الفنية التي يرون مصلحة في اتباعھا، وان يضيفوا عليھا مواضيع غير منصوص 

 .عنھا في المنھج الرسمي، كما يحق لھم ان يعطوا متخرجي تلك المدارس شھادات مدرسية باسمھا
 

 :14المادة 

 3/29/1950: تاريخ بدء العمل

 
, يحق لمعاھد التعليم الخاصة ان تستعمل كتبا مدرسية لم يقررھا وزير التربية الوطنية والفنون 

 .تاريخ لبنان و جغرافيته و شؤونه ا,خ]قية و المدنية و الوطنية: الجميلة وذلك في المواد ا,تية
 

 :15المادة 

 3/29/1950: تاريخ بدء العمل

 
, يحق لمديري معاھد التعليم الخاصة ادخال كتاب لتدريس اية مادة كانت سبق لوزارة التربية 

 .الوطنيةان منعت استعماله في المدارس الخاصة
كل مخالفة في ھذا الشأن، بعد تنبيه سابق من وزارة التربية الوطنية، يعاقب عليھا باقفال المدرسة سنة 

 .مدرسية كاملة واذا تكررت المخالفة تقفل المدرسة نھائيا
 

 :16المادة 

 3/29/1950: تاريخ بدء العمل

 
 :على كل مدرسة خاصة ان يكون لديھا

سجل لقيد اسماء المعلمين يدون فيه اسم المعلم و تاريخ و,دته و ا,عمال التي تو,ھا قبل مباشرة  -1
 .التدريس في المدرسة و تاريخ المباشرة 

سجل لقيد اسماء الط]ب يدون فيه اسم الطالب و تاريخ و,دته ومحلھا وتاريخ دخوله المدرسة  -2
 .وتاريخ خروجه منھا

 .يحق لوزارة التربية الوطنية ا,ط]ع على ھذين السجلين بواسطة مفتش خاص تنتدبه لھذه المھمة
 

 :17المادة 

 4/22/1992: تاريخ بدء العمل

 
 ):1992/ 04/ 22تاريخ  2370كما تعدلت بموجب المرسوم رقم (
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على مديري المدارس الخاصة ان يقدموا في اول كانون الثاني من كل سنة جدو, يتضمن اسماء 
ا,ساتذة والمعلمين والشھادات التي يحملونھا وبيانا عن حالة المدرسة وعن عدد الت]ميذ والطوائف 

 .التي ينتمون اليھا
 .وكذلك ,ئحة باسماء ھؤ,ء الت]مذة في كل صف

 
 :18المادة 

 3/29/1950: تاريخ بدء العمل

 
تخضع جميع معاھد التعليم الخاصة من وطنية واجنبية لمراقبة وزارة التربية الوطنية والفنون 

 .الجميلةفي كل ما يتعلق بتنفيذ ھذا المرسوم
يتصل او, مفتش وزارة التربية الوطنية بمدير المعھد او من يقوم مقامه ويستوضحه عن جميع 

المعلومات التي يود الوقوف عليھا، وعلى مدير المعھد او من يقوم مقامه ان يقدم الى المفتش جميع 
 .ا,يضاحات المطلوبة وان يمكنه من اداء مھمته

وينظم المفتش تقريرا بنتيجة تفتيشه ويرفعه الى وزارة التربية الوطنية التي يعود لھا اتخاذ ا,جراءات 
 .ال]زمة

 
 :19المادة 

 3/29/1950: تاريخ بدء العمل

 
 من ھذا المرسوم جميع ا,شخاص الذين كانوا يديرون مدارس الرابعة والثانيةيعفى من احكام المادتين 

 .1946خاصة او يزاولون التعليم فيھا قبل اول تشرين ا,ول سنة 
 

 :20المادة 

 3/29/1950: تاريخ بدء العمل

 
على مديري المدارس الخاصة المرخص بھا قبل صدور ھذا المرسوم ان يقدموا بيانا عن مدرستھم 

 .لتسجيلھا في وزارة التربية الوطنية
 .تقبل ھذه البيانات خ]ل ا,شھر الستة التي تلي صدور ھذا المرسوم

 
 :21المادة 

 3/29/1950: تاريخ بدء العمل

 
 كل مدرسة خاصة غير مسجلة وفقا لھذا المرسوم المادة السابقةتقفل بعد انقضاء المھلة المحددة في 

 .في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
 

 :22المادة 

 3/29/1950: تاريخ بدء العمل

 
الغيت جميع ا,حكام التي تخالف احكام ھذا المرسوم وخاصة المرسوم الصادر بتاريخ اول ايار سنة 

والمرسوم الصادر في  1469برقم  1935شباط سنة  20والمرسوم المؤرخ في  7962برقم  1931
 .7000برقم  1946اول تشرين ا,ول سنة 

 
 :23المادة 
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 3/29/1950: تاريخ بدء العمل

 
 .ينشر ھذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
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