
 تنظيم حقول ومراحل وشھادات التعليم المھني والتقني في المديرية العامة للتعليم المھني والتقني
 )2012/ 8/ 2تاريخ  8590مرسوم رقم (

 3602ص  2012/ 08/ 09تاريخ  34عدد . ر.ج: المرجع

 إن رئيس الجمھورية،
 ، الدستوربناء على 

/ 3/ 11تاريخ  15742المرسوم رقم بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب 
 ،)تنظيم المديرية العامة للتعليم المھني والتقني(وتعدي1ته  1964

وتعدي1ته المتضمن إلغاء وزارة التعليم المھني  2000/ 8/ 7تاريخ  247القانون رقم بناء على 
 والتقني وإلحاقھا بوزارة التربية والتعليم العالي،

 ،)تنظيم التعليم المھني الخاص (1964/ 12/ 30تاريخ  64/ 62القانون رقم بناء على 
 ،)تنظيم وزارة التعليم المھني والتقني (1996/ 5/ 2تاريخ  8349المرسوم رقم بناء على 
تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المھني (وتعدي1ته  1962/ 5/ 4تاريخ  9404المرسوم رقم بناء على 

 ،)والتقني
تنظيم حقول ومراحل وشھادات (وتعدي1ته  1967/ 7/ 25تاريخ  7880المرسوم رقم بناء على 

 ،)التعليم المھني والتقني
 بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

والرأي  2011/ 4/ 19تاريخ  2011 - 2010/ 180الرأي رقم (وبعد استشارة مجلس شورى الدولة 
/ 3/ 6تاريخ  2012 - 2011/ 143والرأي رقم  2011/ 12/ 1تاريخ  2012 - 2011/ 40رقم 

2012(، 
 ،2012/ 6/ 27وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

 :يرسم ما يأتي

 
 الفھرس

� 
  2المادة  - 1المادة 

 حقل التأھيل المھني: الفصل اHول�
  6المادة  - 3المادة 

 حقل التعليم الفني: الفصل الثاني�
  12المادة  - 7المادة 

 أحكام مختلفة: الفصل الثالث�
 22المادة  - 13المادة 

 
 :1المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 :غاية المرسوم

يحدد ھذا المرسوم، مراحل وشھادات التعليم المھني والتقني، والتي تُعد لمختلف الحقول في المديرية 
 .العامة للتعليم المھني والتقني
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 :2المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 التنويع

 :يتنوع التعليم المھني والتقني، إلى حقلين
Rحقل التأھيل المھني: أو 

يضم ھذا الحقل المھن والحرف، التي يغلب عليھا الطابع اليدوي أو الحركي، أو التي R تتطلب ممن 
يمارسھا، سوى معارف ومھارات مختصة محصورة بھا، أو المھن والحرف التي تتطلب حيازة 

 .مؤھ1ت ذات طابع تقني متقدم
 حقل التعليم الفني: ثانيا

 :يضم ھذا الحقل المھن التي تتطلب مستوى فنيا متطورا، ويستلزم تحصيلھا دراسة R تقل عن
 تسع سنوات في التعليم العام اHساسي،• 
 أو
 .سبع سنوات في التعليم العام اHساسي، إضافة إلى حيازة شھادة التكميلية المھنية• 

أو تستلزم ...) رياضيات، ھندسة، تكنولوجيا(وتستند باستمرار إلى العلوم اHساسية بتفرعاتھا المختلفة 
 .بطبيعتھا إجادة لغة أجنبية

 
 :3المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 :المستويات في حقل التأھيل المھني

 :يشمل حقل التأھيل المھني المستويات التالية
 .مستوى التكميل الذي ينتھي إلى شھادة التكميلية المھنية• 
 ،)نظام المزدوج(مستوى التنفيذ الذي ينتھي إلى شھادة الثانوية المھنية • 
بدR من شھادة المشرف ) المايستر(مستوى اHطر الوسطى الذي ينتھي إلى شھادة المشرف المھني • 

 .التي كانت معتدة قبل العمل بھذا المرسوم) المايستر(الفني 
 

 :4المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 شھادة التكميلية المھنية

 :يشترط في الطالب ل1نتساب إلى السنة اHولى من شھادة التكميلية المھنية ما يلي• 
 ).الصف السابع أساسي(أن يثبت أنه أنھى دراسة السنة الثانية من المرحلة المتوسطة  -

 أو
 .أن يكون حائزا شھادة الكفاءة المھنية أو ما يعادلھا -

 .تحدد مدة الدراسة لنيل شھادة التكميلية المھنية بسنتين دراسيتين
 

 :5المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 )النظام المزدوج(شھادة الثانوية المھنية 

 :يشترط في الطالب ل1نتساب إلى السنة اHولى من شھادة الثانوية المھنية أن يكون حائزا على• 
 .شھادة التكميلية المھنية أو ما يعادلھا في اRختصاص المناسب -
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 أو
 .أو ما يعادلھا) البريفيه(الشھادة المتوسطة  -

 أو
 .ولم ينجح في ھذه اRمتحانات) البريفيه(إفادة ترشيح ل1متحانات الرسمية للشھادة المتوسطة  -

 أو
إفادة إنھاء الصف التاسع بنجاح للطالب المعفي وفقا لbصول، من متابعة المنھاج اللبناني في التعليم  -

 .العام اHساسي، مصدقة من المراجع المختصة
يحق للط1ب الذين أنھوا بنجاح السنة اHولى من شھادة البكالوريا الفنية، أن يتسجلوا في السنة الثانية • 

 .من شھادة الثانوية المھنية في اRختصاص المناسب Rختصاصھم
تناط بالمديرية العامة للتعليم المھني والتقني، إعادة النظر في المناھج والمضامين التعليمية على نحو • 

يؤمن سھولة ھذا اRنتقال بين المسارات التخصصية في كلتا الشھادتين، على أن تصدر ھذه المناھج 
 .وفقا لbصول المعتمدة رسميا

 .، بث1ث سنوات)النظام المزدوج(تحدد مدة الدراسة، لنيل شھادة الثانوية المھنية 
 

 :6المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 )المايستر(شھادة المشرف المھني  -1
أن تتوفر فيه أحد الشروط ) المايستر(يشترط في الطالب ل1نتساب إلى شھادة المشرف المھني • 

 :التالية
أن يكون حائزا على شھادة الثانوية المھنية في اRختصاص المناسب أو ما يعادلھا، وأن يكون لديه 

خبرة عملية R تقل عن سنتين في اRختصاص نفسه، وذلك بعد تاريخ حيازته ھذه الشھادة، وأن يثبت 
 .استمراره في مزاولته العمل في مجال اRختصاص

أن يكون حائزا على شھادة البكالوريا الفنية في اRختصاص المناسب أو ما يعادلھا، وأن يكون لديه  -
خبرة عملية R تقل عن ث1ث سنوات في اRختصاص نفسه، وذلك بعد تاريخ حيازته ھذه الشھادة، وأن 

 .يثبت استمراره في مزاولته العمل في مجال اRختصاص
أو الثانوية العامة  -القسم الثاني  -أن يكون حائزا على شھادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي  -
أو شھادة البكالوريا الفنية أو شھادة الثانوية المھنية أو ما يعادل كل منھا، ويرغب بمتابعة ) البكالوريا(

اختصاص آخر، وأن يكون لديه خبرة عملية R تقل عن خمس سنوات في اRختصاص المنوي 
متابعته، وذلك بعد تاريخ حيازته إحدى الشھادات المذكورة، وأن يثبت استمراره في مزاولته العمل 

 .في مجال اRختصاص المطلوب
 .بسنتين دراسيتين) المايستر(تحدد مدة الدراسة للترشح Rمتحانات شھادة المشرف المھني 

 
 :7المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 :المستويات في حقل التعليم الفني

 :يشمل حقل التعليم الفني المستويات التالية
 .الذي ينتھي إلى شھادة البكالوريا الفنية: مستوى التنفيذ. 1
 .الذي ينتھي إلى شھادة اRمتياز الفني: مستوى اHطر الوسطى. 2
 .الذي ينتھي إلى شھادة اhجازة الفنية أو شھادة اhجازة التعليمية الفنية: مستوى اHطر العليا. 3

 
 :8المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل
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 شھادة البكالوريا الفنية 

ل1نتساب إلى السنة اHولى من شھادة  2014 - 2013يشترط في الطالب، اعتبارا من العام الدراسي • 
 :البكالوريا الفنية، أن يكون حائزا على

 .شھادة التكميلية المھنية أو ما يعادلھا في اRختصاص المناسب -
 أو
 أو ما يعادلھا) البريفيه(الشھادة المتوسطة  -

 أو
باستثناء اختصاص العناية التمريضية حيث ) البريفيه(إفادة ترشيح Rمتحانات الشھادة المتوسطة  -

أو شھادة التكميلية المھنية اختصاص مساعد ) البريفيه(يتوجب عليه الحصول على الشھادة المتوسطة 
 ممرض

 أو
إفادة إنھاء الصف التاسع بنجاح للطالب المعفى وفقا لbصول، من متابعة المنھاج اللبناني في التعليم  -

 .العام اHساسي، مصدقة من المراجع المختصة
 .تحدد مدة الدراسة لنيل شھادة البكالوريا الفنية بث1ث سنوات

 
 :9المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 »التأھيلية الفنية التحضيرية«شھادة 

، مدة »الفنية التحضيرية» التأھيلية«، شھادة 2014تُنشأ، اعتبارا من اRمتحانات الرسمية للعام • 
 .دراستھا سنة واحدة، وھي السنة اHولى من شھادة البكالوريا الفنية

يشترط، في الطالب، ل1نتساب إلى ھذه الشھادة أن يكون قد ترشح Rمتحانات الشھادة المتوسطة • 
 .وكان راسبا في ھذه اRمتحانات) البريفيه(

، بقرار من )السنة اHولى بكالوريا فنية(تحدد مواد اRمتحانات الرسمية لھذه الشھادة من ضمن مواد • 
المدير العام للتعليم المھني والتقني بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة واRمتحانات ورئيس 

 .المصلحة الفنية
يشرف على امتحانات ھذه الشھادة، اللجنة الفاحصة التي تشرف على اRمتحانات الرسمية، واللجان • 

وتعدي1ته  1970/ 6/ 9تاريخ  14630المرسوم رقم التابعة لھا، وتطبق على ھذه اRمتحانات أحكام 
 )نظام اRمتحانات الرسمية لشھادات البكالوريا الفنية(

 
 :10المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 أحكام خاصة

إلى السنة اHولى من  2014 - 2013تطبق على الطالب الذي انتسب، اعتبارا من العام الدراسي • 
أو شھادة التكميلية المھنية، ) البريفيه(شھادة البكالوريا الفنية وغير حائز على الشھادة المتوسطة 

 :الحالتان التاليتان
يُرفّع إلى السنة الثانية من شھادة البكالوريا الفنية، في حال نجاحه في اRمتحانات المدرسية النھائية  -

البريفيه، التكميلية المھنية أو التأھيلية الفنية : للسنة اHولى، وحاز على إحدى الشھادات التالية
 .التحضيرية

يُرفّع إلى السنة الثانية من شھادة الثانوية المھنية في اRختصاص المناسب، الطالب الذي أنھى بنجاح  -
اRمتحانات المدرسية للسنة اHولى من شھادة البكالوريا الفنية، ولم يحصل على شھادة التأھيلية الفنية 

 .أو التكميلية المھنية) البريفيه(التحضيرية أو المتوسطة 
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يحق للطالب الذي أنھى بنجاح دراسة السنة اHولى من مرحلة التعليم الثانوي، اRنتساب إلى السنة • 
 .الثانية من مرحلة البكالوريا الفنية

يحق للطالب الذي أنھى بنجاح دراسة السنتين اHولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوي اRنتساب • 
 .إلى السنة الثالثة من مرحلة البكالوريا الفنية

تحدد اRختصاصات، التي يمكن للط1ب المذكورين أع1ه متابعتھا بقرار من وزير التربية والتعليم 
 .العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المھني والتقني

 
 :11المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 شھادة اRمتياز الفني

يشترط في الطالب ل1نتساب إلى شھادة اRمتياز الفني أن يكون حائزا على إحدى الشھادتين • 
 :التاليتين

 .شھادة البكالوريا الفنية أو ما يعادلھا في اRختصاص المناسب -
 .أو ما يعادلھا) البكالوريا(القسم الثاني أو الثانوية العامة  -شھادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي  -

 .تحدد مدة الدراسة للترشح Rمتحانات شھادات اRمتياز الفني بسنتين دراسيتين
تناط بالمديرية العامة للتعليم المھني والتقني، إعادة النظر في المناھج والمضامين التعليمية، وإعادة • 

توزيعھا على الفصول الدراسية، المكونة للسنتين الدراسيتين ال1زمتين، لنيل ھذه الشھادة، على أن 
تصدر ھذه المناھج وفقا لbصول المعتمدة رسميا، بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على 

 .اقتراح المدير العام للتعليم المھني والتقني
 

 :12المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 شھادة اhجازة الفنية

يشترط في الطالب ل1نتساب إلى شھادة اhجازة الفنية أن يكون حائزا على شھادة اRمتياز الفني في • 
 .وفقا للقوانين واHنظمة النافذة. اRختصاص المناسب أو ما يعادلھا

 . تحدد مدة الدراسة للترشح ل1متحانات الرسمية العائدة لشھادة اhجازة الفنية بسنة دراسية واحدة
تناط بالمديرية العامة للتعليم المھني والتقني إعادة النظر في المناھج والمضامين التعليمية لشھادة • 

اhجازة الفنية وإعادة توزيعھا على فصلي السنة الدراسية ال1زمة لنيل ھذه الشھادة، على أن تصدر 
ھذه المناھج بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المھني 

 .والتقني
 

 :13المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
، إلى التعليم الجامعي، بقرار يصدر عن وزير )BT(تحدد مسالك التحصيل من شھادة البكالوريا الفنية 

 .التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح لجنة المعادRت في التعليم العالي
 

 :14المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
يتم اRنتساب إلى المعاھد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة بموجب مباراة دخول تجريھا لجنة 

تبلغ نتائجھا إلى المديرية العامة للتعليم ) رسمي أو خاص(فاحصة في كل مدرسة فنية أو معھد فني 
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المھني والتقني، وذلك إذا تجاوز عدد المرشحين ل1نتساب، في اختصاص معين، القدرة اRستيعابية 
 .للمعھد أو المدرسة

 
 :15المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
يمنح الط1ب الملتحقون بالتعليم المھني والتقني، قبل تاريخ صدور ھذا المرسوم، مدة ث1ث سنوات • 

كحد أقصى لتحصيل الشھادات التي سبق وترشحوا Rمتحاناتھا الرسمية، على أن تتوقف وزارة 
المديرية العامة للتعليم المھني والتقني، بعد صدور ھذا المرسوم، عن القيام  -التربية والتعليم العالي 

بتسجيل أي طالب في أي من شھادات التعليم المھني والتقني، سوى تلك التي نص عليھا ھذا المرسوم، 
باستثناء الط1ب الراسبين، الذي سبق أن تسجلوا في الشھادة التي يتابعونھا قبل صدور ھذا المرسوم، 

 .وشرط إنھائھم لھا ضمن الفترة المذكورة
 1975/ 5/ 7تاريخ  10207المرسوم رقم تبقى شھادة اhجازة التعليمية الفنية خاضعة Hحكام • 

 ).تنظيم المعھد الفني التربوي(وتعدي1ته 
 

 :16المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
يحق للط1ب الحائزين على شھادة اRمتياز الفني على اHقل، والذين نالوا معدR عاما في اRمتحانات • 

، متابعة دراساتھم )اثنتي عشرة من عشرين (20/ 12الرسمية العائدة لھذه الشھادة، R يقل عن 
الجامعية في مختلف مؤسسات التعليم العالي في اRختصاصات التي تت1ءم مع اختصاصاتھم في 

 :التعليم المھني والتقني شرط أن ينجزوا بنجاح
على اHقل من عدد الساعات واHرصدة المتوجبة لنيل شھادة اhجازة ) خمسين بالماية% (50 -أ

 .الجامعية
على اHقل، من عدد الساعات واHرصدة المطلوبة لنيل شھادة دبلوم ) سبعين بالماية% (70 -ب

مھندس أو اhجازة الجامعية في الھندسة أو أي شھادة جامعية يتطلب نيلھا إنجاز خمس سنوات 
واHرصدة الجامعية في اRختصاص ) عشر فصول(دراسية، أو ما يوازيھا من الفصول الدراسية 

 .المطلوب
وتبقى لمؤسسة التعليم العالي ص1حية معادلة المواد التي سبق وحصلوھا بنجاح ضمن حدود النسب 

 ,المشار إليھا آنفا، وذلك وفقا لbصول اHكاديمية، واHنظمة التي ترعى عملھا
، إلى التعليم الجامعي، بقرار يصدر عن وزير )TS(تُحدد مسالك التحصيل من شھادة اRمتياز الفني 

 .التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح لجنة المعادRت في التعليم العالي
اhجازة، الماجيستير والدكتوراه أو ما يعادل أي : ينشأ للحائزين على شھادات جامعية من مستوى• 

منھا، قبل تاريخ صدور ھذا المرسوم، والمبنية على أي من شھادات التعليم المھني والتقني، أو ما 
يعادلھا، نفس الحقوق واRمتيازات الممنوحة لحملة الشھادات الجامعية ذاتھا، والمستندة إلى شھادة 

أو إلى شھادة جامعية أخرى، / ، و)البكالوريا(أو شھادة الثانوية العامة  -قسم ثاني  -البكالوريا اللبنانية 
 .أو ما يعادل كل منھا

تبت لجنة المعادRت في التعليم العالي بالحاRت الخاصة العائدة للحائزين على شھادات جامعية بنيت • 
على شھادات صادرة عن التعليم المھني والتقني في لبنان أو الخارج، قبل صدور ھذا المرسوم، وتلك 

 .التي R تتوافق مع مضمونه
 

 :17المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل
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يحق للط1ب الحائزين على شھادة اRمتياز الفني على اHقل، المبنية على البكالوريا الفنية، اRنتساب 
إلى السنة اHولى من شھادة اhجازة الجامعية في أي اختصاص في مختلف مؤسسات التعليم العالي، 

 .باستثناء الحقوق، على أن يتم القبول وفقا Hنظمة كل مؤسسة
 

 :18المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
يمنح وزير التربية والتعليم العالي، الشھادات الرسمية العائدة لnجازة الفنية واhجازة التعليمية  -1

 ).المايستر(الفنية واRمتياز الفني والمشرف المھني 
يمنح مدير عام التعليم المھني والتقني، الشھادات الرسمية العائدة لشھادات البكالوريا الفنية  -2

 .والثانوية المھنية والتأھيلية الفنية التحضيرية والتكميلية المھنية
ويمكن . يمنح المدير العام للتعليم المھني والتقني، إفادات النجاح لجميع الشھادات الرسمية ويوقعھا -3

الثانية أو الثالثة، ليقوم بتوقيع إفادات النجاح العائدة للشھادات الرسمية : له أن يكلف موظفا من الفئتين
 .المنصوص عنھا بموجب ھذا المرسوم

 
 :19المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
السلوك، السن، والحالة الصحية، : تحدد شروط اRنتساب إلى المعاھد والمدارس الفنية المتعلقة بـ -أ

 :كما يلي
 .أن يكون حسن السلوك ويثبت ذلك بموجب إفادة من إدارة مدرسته السابقة -
أن يكون صحيح البنية خاليا من اHمراض الوبائية ومن كل عاھة أو مرض يمنعه من ممارسة  -

 .المھنة التي ينوي التخصص بھا
يحدد السن المطلوب ل1نتساب لكل سنة دراسية من كل شھادة، بقرار من وزير التربية والتعليم  -

 .العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المھني والتقني
تُعطى اHولوية للط1ب اللبنانيين، في حال تجاوز عدد المرشحين ل1نتساب، القدرة اRستيعابية في  -ج

 .المعھد أو المدرسة
 

 :20المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
تحدد دقائق تطبيق ھذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح 

 .المدير العام للتعليم المھني والتقني
 

 :21المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 .تلغى جميع النصوص المخالفة Hحكام ھذا المرسوم أو التي R تتفق مع مضمونه

 
 :22المادة 

 8/9/2012: تاريخ بدء العمل

 
 .ينشر ھذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
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 2012آب  2بعبدا في             
 ميشال سليمان: اRمضاء            

 
 صدر عن رئيس الجمھورية    
 رئيس مجلس الوزراء    
 محمد نجيب ميقاتي: اRمضاء    
 

 وزير التربية والتعليم العالي            
 حسان دياب: اRمضاء            
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