
T +961 5 431 525 E info@eastwoodcollege.com 

Eastwood College, Kafarshima, Lebanon 
Eastwoodcollege.com 

 مرسوم رقم

 17/10/2017تاریخ  60تحدید دقائق تطبیق أحكام القانون رقم 

 (معادلة شھادة البكالوریا الدولیة بالبكالوریا اللبنانیة للتالمذة اللبنانیین)

 رئیس الجمھوریة، إنّ 

 ،بناء على الدستور

 بعة منھ،ال سیما المادة الرا بالبكالوریا اللبنانیة للتالمذة اللبنانیین)(معادلة شھادة البكالوریا الدولیة  17/10/2017تاریخ  60القانون رقم بناءعلى 

 وتعدیالتھ (نظام فتح المدارس الخاصة)، 1950آذار  23تاریخ  1436بناء على المرسوم ذي الرقم 

 یة وأصول الترخیص للمؤسسات التربویةمعادلة شھادة البكالوریا الدولیة بالبكالوریا اللبنان( 1/2/2000تاریخ  2321بناء على المرسوم ذي الرقم 

 )،بھذا الشأن

)،الرأي رقم ................ تاریخ ...............وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (

 بناء على اقتراح وزیر التربیة والتعلیم العالي،

 ....... ،خ وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستھ المنعقدة بتاری

 یرسم ما یأتي:

) التي تمنحھا IB DIPLOMAمنھاج شھادة البكالوریا الدولیة ( یجوز الترخیص للمدارس الثانویة الخاصة في لبنان بتدریس -أ : المادة األولى

 ة الجنسیة، بمن فیھم حمل(البكالوریا)، ویمكن للتالمذة منظمة البكالوریا الدولیة، وتُعادل ھذه الشھادة بالثانویة العامة اللبنانیة

 أن ینتسبوا إلى ھذه المدارس ،الذین ال یستوفون شروط الحصول على إذن لمتابعة دراسة منھج أجنبي في لبنان ةاللبنانی

 المذكورة ضمن الشروط المبینة في المادة الثانیة أدناه.شھادة اللدراسة منھاج 

ُ إحداھا اللغة العربیة كلغة أولى، و، یّةعلى موادّ في مواضیع علمیّة وأدبالمنھاج المذكور في الفقرة أعاله یشتمل  -ب ضاف ت

تاریخ لبنان، والوطنیة والتنشئة المدنیة، التربیة ، مادتا (أ)ن المشار إلیھم في الفقرة بالنسبة للتالمذة اللبنانییو إلى ھذه المواد،

، وتنجز دراستھا Grade 11 اعتباراً من صفّ على مدى سنتین اثنتین  ق المنھاج اللبناني؛ وتُدّرس ھذه المواد جمیعھاوف

 .والثانوّي الثالث من المنھج التعلیمّي اللبنانيّ  الثانوي الثانيالمعادلین للصفّین  Grade 12 دراسة صفّ  إنھاءكاملةً مع 

العالي  التربیة والتعلیمقرار یتخذه وزیر موجب ب شھادة البكالوریا الدولیةج امنھبتدریس  یُرخص للمدرسة الثانویة الخاصة، -أ  :المادة الثانیة

باالستناد إلى توصیة لجنة المعادالت في المدیریة العامة للتربیة، المبنیة على دراستھا لملف طلب الترخیص، وبناء على 

 .اقتراح المدیر العام لھذه المدیریة العامة

الثانویة  ةإلى المدرسراغب في االنتساب ال دراسة منھج أجنبي في لبنان،إذن ل غیر الحائز على اللبناني یُشترط في التلمیذ -ب

 ما یلي: الخاصة المرخص لھا بتدریس المنھج التعلیمي المذكور في الفقرة أعاله
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ً  حائزاً على الشھادة المتوسطة، أو ما یعادلھا أن یكون -1 16417رسوم رقم م، أو معفیاً من حیازتھ لھا بموجب الرسمیا

).الصعوبات التعلمیة من االمتحانات الرسمیة تحدید حاالت اعفاء ذوي( 24/2/2006تاریخ 

أو ما یوازیھ من المنھج ،أن یكون قد أنھى بنجاح دراسة الصف الثانوي األول من المنھج التعلیمي اللبناني -2

على اإلذن الالزم لدراستھ بعد نیلھ الشھادة المتوسطة. الذي حصل) SECONDEأو  GRADE 10(األجنبي

دراسة عشرة صفوف دراسیة متسلسلة ابتداء من األساسي األول، ما لم یكن قد أُعفي منأن یكون قد أنھى بنجاح  -3

إعفاء التالمذة المتفوقین من متابعة عدد ( 18/3/2006تاریخ  16614رسوم رقم مدراسة أي منھا وفق أحكام ال

حال كان قد تابع منھجاً ، ھذه الصفوف أو ما یعادل )السنوات المنھجیة في مراحل التعلیم العام ما قبل الجامعي

 ً باالستناد إلى إذن أُعطي لھ لھذه الغایة.، لبعض منھا أجنبیا

 الترخیص المنصوص علیھ في المادة السابقة ما یلي: مدرسة خاصة :  یُشترط إلعطاءالمادة الثالثة

م العالي التربیة والتعلیأن تبرز إفادة صادرة عن مصلحة التعلیم الخاص في المدیریة العامة للتربیة التابعة لوزارة  -أ

 تبین أنھا عاملة تبعاً ألحكام نظام فتح المدارس الخاصة، وأنھا تتضمن مرحلة التعلیم الثانوي األكادیمي.

م الخاص في مصلحة التعلی، یُسّجل شھادة البكالوریا الدولیةج امنھھا بتعلیم برنامج أن تتقدم بطلب رسمي للترخیص ل -ب

بیة، ویُرفق بمستندات تبیّن أّن القدرات البشریة والمادیة متوافرة لدیھا من أجل تدریس ھذا في المدیریة العامة للتر

البرنامج؛ وتُحدّد ھذه المستندات بقرار تتخذه لجنة المعادالت في المدیریة العامة للتربیة خاضع لتصدیق وزیر 

 التربیة والتعلیم العالي.

 الدولیة على تدریس منھاج ھذه الشھادة فیھاأن تبرز موافقة منظمة البكالوریا  -ج

التعلیم الخاص، ولجنة  المدیریة العامة للتربیة (مصلحة  -أن تتعھد بأن ترفع سنویاً إلى وزارة التربیة والتعلیم العالي -د 

ج المنھا تبین التالمذة الذین یتابعون دراستھم بحسبوفق نموذج تعدّه ھذه المصلحة، المعادالت) لوائح اسمیة مقفلة 

یشار فیھا إلى الذین ال یستوفون من بینھم شروط دراسة منھج أجنبي في لبنان وفق العائد لشھادة البكالوریا الدولیة 

ضمن المھلة المحددة لتقدیم اللوائح العائدة لسائر التالمذة في ذلك ، و17/12/1973تاریخ  29أحكام القانون رقم 

لق بھذه اللوائح بعد انقضاء المھلة المحددة لتقدیمھا بما فیھ تصحیح الخطأ المدارس الخاصة، وال یقبل أي طلب یتع

 المادي فیھا.

وفقاً ألحكام ھذا المرسوم، خالل شھر أیلول  العائد لشھادة البكالوریا الدولیةج ابتدریس المنھتودع المدرسة الخاصة، المرخص لھا  :المادة الرابعة

تیجة ولجنة المعادالت ن مصلحة التعلیم الخاص -المدیریة العامة للتربیة -علیم العاليمن كل سنة دراسیة وزارة التربیة والت

ة تبین أسماءھم والماد وفقاً لنموذج تعدّه ھذه المصلحة بموجب الئحة ذلكدراسة كل من تالمذتھا للمواد التي تابعوا دراستھا، و

 وتودع جدوالً یبین التسلسل الدراسي لكل ؛أو المواد التي أنجزوا دراستھا، والعالمة النھائیة التي نالھا كل منھم في كل منھا

 ).IB 1 and IB 2( الثاني عشرو الحادي عشر ینالصف فيتلمیذ، یظھر فیھ تتابع دراستھ 

في المدارس الخاصة اللبنانیة، المتحانات نھائیة  المنھاج العائد لشھادة البكالوریا الدولیةتابعون دراسة یخضع التالمذة الذین ی: المادة الخامسة
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باستثناء مادتي التربیة الوطنیة والتنشئة وتاریخ لبنان اللتین تقوم  في مواد ھذا البرنامج منظمة البكالوریا الدولیةتُنظمھا 

معادلة ھذه معلقاً ل التي ینتسب التلمیذ إلیھا، ویعتبر عدم نجاحھ في ھاتین المادتین رسةبإجراء االمتحان النھائي فیھما المد

 إلى حین تحقق ھذا النجاح. الشھادة بالثانویة العامة اللبنانیة

المنصوص  بالموجباتفي لبنان  المنھاج العائد لشھادة البكالوریا الدولیةیترتب على إخالل المدرسة الخاصة المرخص لھا بتدریس : المادة السادسة

ل من وزیر س ھذا السقوط بقرار معلَّ علیھا في ھذا المرسوم، سقوط حقھا بالترخیص الذي أجاز لھا ھذا التدریس، ویُكرَّ 

 على اقتراح المدیر العام للتربیة.بناء  التربیة والتعلیم العالي

اللبنانیین  بالنسبة للتالمذة اعتباراً من بدء السنة الدراسیة الالحقة لتاریخ نشرهیُنشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة ویُعمل بھ  :المادة السابعة

 الذین سیتابعون الدراسة في لبنان وفق أحكامھ.

 رئیس الجمھوریةصدر عن 

بعبدا في      

 رئیس مجلس الوزراء

 وزیر التربیة والتعلیم العالي

 األسباب الموجبة

معادلة شھادة البكالوریا الدولیة بالبكالوریا اللبنانیة للتالمذة اللبنانیین قد المتعلق ب 17/10/2017بتاریخ  60لما كان القانون ذو الرقم 

 أحكامھ في مراسین تُتّخذ في مجلس الوزراء. نّص في مادتھ الرابعة على تحدید دقائق تطبیق

ولما كان یقتضي، ولحسن تطبیق أحكام القانون المذكور أعاله، أن تُدرج في النّص التنظیمي التفاصیل الضروریة والالزمة لبیان شروط 

ي إسداء ھذا التدریس، أو لناحیة التلمیذ الذوأصول الترخیص لتدریس منھاج الشھادة آنفة الذكر، إن لجھة ما یقتضي توافره لدى المدرسة الراغبة ب

اصة خیرغب في ھذه الدراسة، مع بیان اإلجراءات اإلداریة المطلوبة إلعطاء ھذا الترخیص، والموجبات التي یلقیھا على المدرسة المرخص لھا، وب

المعتمد  منھاج لتعلیم ھذه المواد تُنتقى المواضیع فیھ من ذلك تي التربیة الوطنیة وتاریخ لبنان وفقلجھة تدریسھا لمادة اللغة العربیة كلغة أولى، ولماد

 ً ً لتدریسھا، ولجھة إجرائھا لالمتحانات النھائیة لھاتین المادتین األخیرتین؛ وكذلك لجھة تدریس سائر المواد التي یتضمنھا أساسا برنامج  رسمیا

وتحدد الموضوعات في كل منھا، وتجري االمتحانات النھائیة فیھا اآلیلة إلى الشھادة موضع البحث، وھي التي تحددھا منظمة البكالوریا الدولیة، 

 منح الشھادة لمن یستحقھا، فتضع األسئلة، وأسس التصحیح، وتجریھ، وتعلن النتیجة على ضوئھ.

 لذلك،

أُعدّ مشروع المرسوم المرفق.
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