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 5184ص  2002/ 08/ 01تاريخ  43عدد . ر.ج: المرجع

 أقر مجلس النواب، 
 :وينشر رئيس الجمھورية القانون التالي نصه

 
 :1المادة 

 11/25/2004: تاريخ بدء العمل

 
 ):20/11/2004تاريخ  630القانون رقم كما تعدلت بموجب (

 :تعتمد في تعيين أساتذة التعليم الثانوي أو في التعاقد معھم ا1حكام التالية
بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ضمن نطاق القضاء الذي اختار  يتم التعيين -1

 .في مدارس القضاء المرشح العمل فيه وفي حدود المراكز الشاغرة
يتم التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الثانوية الرسمية بموجب عقد اتفاق ينظم وفق ا1حكام 

 .الواردة في القوانين واLنظمة المرعية اLجراء
 
يمكن نقل أستاذ التعليم الثانوي ضمن نطاق القضاء بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي  -2

بعد انقضاء أربع سنوات على تعيينه في المدرسة، كما يجوز نقله من القضاء إلى القضاء اNخر في 
ذات المحافظة بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي وذلك بعد انقضاء ست سنوات على ا1قل 

 .على تعيينه أو التعاقد معه في القضاء المنقول منه
 

وL يجوز النقل من محافظة إلى محافظة أخرى إL بقرار معلل من وزير التربية والتعليم العالي شرط 
 .أن يكون صاحب العXقة قد أمضى سبع سنوات على ا1قل في مدارس المحافظة المنقول منھا

 
يمكن 1ي من الزوجين بعد تعيينه في المXك أن يطلب نقله إلى القضاء الذي يقيم فيه مع زوجه  -3

أما من يكون متزوجا عند تعيينه في المXك . وذلك خXل ثXثة أشھر على ا1كثر من تاريخ الزواج
 .أعXه) 2(فتطبق عليه في النقل أحكام البند 

 
ويمكن 1ي من الزوجين المعين في المXك قبل تاريخ العمل بھذا القانون أن يطلب نقله إلى القضاء 
الذي يقيم فيه مع زوجه وذلك خXل ثXثة أشھر من تاريخ العمل بھذا القانون، على أن تتم الموافقة 

 .وفقا للحاجة
 
تبقى سارية المفعول جميع ا1حكام القانونية ا1خرى المتعلقة بشروط التوظيف العامة والخاصة  -4

 .وبشروط التعاقد في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي والتي L تتعارض أو تخالف البنود المذكورة أعXه

 
 :2المادة 

 8/1/2002: تاريخ بدء العمل

 
بالمتعاقدين بالساعة في الثانويات  )1(يجري مجلس الخدمة المدنية ولمرة واحدة مباراة محصورة -1

الرسمية وبالمنتدبين في ھذه الثانويات من بين المدرسين والمعلمين في التعليم اLبتدائي والمتوسط من 
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حملة اcجازات التعليمية والجامعية شرط أن تتوافر فيھم شروط التعيين في مXك أستاذ التعليم الثانوي 
 . بھذا القانونالجدول الملحقوفقا للعدد المحدد في 

 
يشترط لXشتراك في المباراة أن يكون المتعاقد مستوفيا لشروط التوظيف العامة والخاصة  -2

المنصوص عليھا في القوانين وا1نظمة المرعية اcجراء ما عدا شرط السن، وأن يكون المتعاقد قد تم 
 .التعاقد معه وفقا لdصول

 
يكون إعXن الفائزين بالمباراة على أساس القضاء، على أن يخضع ھؤLء لدورات إعداد تجريھا  -3

كلية التربية في الجامعة اللبنانية وفقا لنظام خاص تضعه الكلية وتحدد فيه برامج الدورات وموادھا 
ويبقى . وأصول اLمتحانات ومعدLت النجاح، على أن L تقل مدة كل من ھذه الدورات عن السنة

ھؤLء متمرنين حتى انتھاء الدورات ويعين الناجحون منھم في المXك بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي 
 .ويعتبر الراسبون منھم مصروفين من الخدمة

 
يكون التعيين إلزاميا ضمن القضاء الذي اختار المرشح العمل في نطاقه، ويراعى أن يكون  -4

 .اcلحاق في الثانوية التي يعمل فيھا ا1ستاذ في السنة ا1خيرة من تعاقده
 
في حال تعذر وجود مركز شاغر في الثانوية ذاتھا يتم اcلحاق في الثانويات ا1خرى ضمن  -5

 .القضاء وإL في الثانويات ضمن المحافظة
 
يعتبر المتعاقدون الفائزون معينين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرن من الدرجة ا1خيرة،  -6

ويستفيدون عند تثبيتھم من درجة تدرج عن كل ثXث سنوات خدمة فعلية بالتعاقد، وتحسب سنة 
 .الخدمة على أساس أن L يقل عدد ساعات التدريس الفعلية بالتعاقد عن خمس عشرة ساعة أسبوعيا

 
المادة من ) 2(تطبق في نقل المعينين بموجب أحكام ھذه المادة ا1حكام المنصوص عليھا في البند  -7

 . أعXها1ولى
 

 :3المادة 

 8/1/2002: تاريخ بدء العمل

 
تتخذ في مجلس الوزراء بناء على  )1(تحدد عند اLقتضاء دقائق تطبيق أحكام ھذا القانون بمراسيم

 .اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
 

 :4المادة 

 8/1/2002: تاريخ بدء العمل

 
 .يعمل بھذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

 
 2002تموز  29بعبدا في             
 اميل لحود: اcمضاء            
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 رئيس مجلس الوزراء    
 رفيق الحريري: اcمضاء    
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