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تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم املهني والتقني  
يف املديرية العامة للتعليم املهني والتقني

صادر يف الجريدة الرسمية العدد 34- 2012-8-9



مرسوم رقم 8590 - املديرية العامة للتعليم املهني والتقني  |  2  

إن رئيس الجمهورية،

بناء عىل الدستور، 

بناء عىل مرشوع القانون املوضوع موضع التنفيذ مبوجب املرسوم رقم 15742 تاريخ 11/ 3/ 

1964 وتعديالته )تنظيم املديرية العامة للتعليم املهني والتقني(،

بناء عىل القانون رقم 247 تاريخ 7/ 8/ 2000 وتعديالته املتضمن إلغاء وزارة التعليم املهني 

والتقني وإلحاقها بوزارة الرتبية والتعليم العايل،

بناء عىل القانون رقم 62/ 64 تاريخ 30/ 12/ 1964 )تنظيم التعليم املهني الخاص(،

بناء عىل املرسوم رقم 8349 تاريخ 2/ 5/ 1996 )تنظيم وزارة التعليم املهني والتقني(،

بناء عىل املرسوم رقم 9404 تاريخ 4/ 5/ 1962 وتعديالته )تنظيم املدارس الرسمية للتعليم 

املهني والتقني(،

بناء عىل املرسوم رقم 7880 تاريخ 25/ 7/ 1967 وتعديالته )تنظيم حقول ومراحل وشهادات 

التعليم املهني والتقني(،

بناء عىل اقرتاح وزير الرتبية والتعليم العايل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي رقم 180/ 2010 - 2011 تاريخ 19/ 4/ 2011 والرأي 

رقم 40/ 2011 - 2012 تاريخ 1/ 12/ 2011 والرأي رقم 143/ 2011 - 2012 تاريخ 6/ 3/ 2012(،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/ 6/ 2012،

يرسم ما يأيت.
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املادة االوىل: غاية املرسوم   .١  
يحدد هذا املرسوم، مراحل وشهادات التعليم املهني والتقني، والتي تُعد ملختلف الحقول يف 

املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.

املادة الثانية : التنويع  .٢  
يتنوع التعليم املهني والتقني، إىل حقلني:

أوال: حقل التأهيل املهني

يضم هذا الحقل املهن والحرف، التي يغلب عليها الطابع اليدوي أو الحريك، أو التي التتطلب 

ممن ميارسها، سوى معارف ومهارات مختصة محصورة بها، أو املهن والحرف التي تتطلب 

حيازة مؤهالت ذات طابع تقني متقدم.

ثانيا: حقل التعليم الفني

يضم هذا الحقل املهن التي تتطلب مستوى فنيا متطورا، ويستلزم تحصيلها دراسة ال تقل عن:

تسع سنوات يف التعليم العام األسايس، أو   •
سبع سنوات يف التعليم العام األسايس، إضافة إىل حيازة شهادة التكميلية املهنية   •

وتستند باستمرار إىل العلوم األساسية بتفرعاتها املختلفة )رياضيات، هندسة، تكنولوجيا...( أو 

 تستلزم بطبيعتها إجادة لغة أجنبية.

املواد املتعلقة مبهنة التمريض

الفصل الثاين: حقل التعليم الفني    

املادة السابعة: املستويات يف حقل التعليم الفني  .7  
يشمل حقل التعليم الفني املستويات التالية:

مستوى التنفيذ: الذي ينتهي إىل شهادة البكالوريا الفنية.  .١

مستوى األطر الوسطى: الذي ينتهي إىل شهادة االمتياز الفني.   .٢

مستوى األطر العليا: الذي ينتهي إىل شهادة اإلجازة الفنية أو شهادة اإلجازة التعليمية    .3

 الفنية.

املادة الثامنة: شهادة البكالوريا الفنية   .8  
يشرتط يف الطالب، اعتبارا من العام الدرايس 2013 - 2014 لالنتساب إىل السنة األوىل من    •

شهادة البكالوريا الفنية، أن يكون حائزا عىل:

شهادة التكميلية املهنية أو ما يعادلها يف االختصاص املناسب.   -

أو  
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الشهادة املتوسطة )الربيفيه( أو ما يعادلها  -

أو  

إفادة ترشيح المتحانات الشهادة املتوسطة )الربيفيه( باستثناء اختصاص العناية    -

التمريضية حيث يتوجب عليه الحصول عىل الشهادة املتوسطة )الربيفيه( أو شهادة 

التكميلية املهنية اختصاص مساعد ممرض

أو  

إفادة إنهاء الصف التاسع بنجاح للطالب املعفى وفقا لألصول، من متابعة املنهاج    -

اللبناين يف التعليم العام األسايس، مصدقة من املراجع املختصة.

تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة البكالوريا الفنية بثالث سنوات.  

املادة التاسعة: شهادة »التأهيلية الفنية التحضريية«  .9  
تُنشأ، اعتبارا من االمتحانات الرسمية للعام 2014، شهادة »التأهيلية« الفنية التحضريية«،    •

مدة دراستها سنة واحدة، وهي السنة األوىل من شهادة البكالوريا الفنية.

يشرتط، يف الطالب، لالنتساب إىل هذه الشهادة أن يكون قد ترشح المتحانات الشهادة    •
املتوسطة )الربيفيه( وكان راسبا يف هذه االمتحانات.

تحدد مواد االمتحانات الرسمية لهذه الشهادة من ضمن مواد )السنة األوىل بكالوريا    •
فنية(، بقرار من املدير العام للتعليم املهني والتقني بناء عىل اقرتاح رئيس مصلحة 

املراقبة واالمتحانات ورئيس املصلحة الفنية.

يرشف عىل امتحانات هذه الشهادة، اللجنة الفاحصة التي ترشف عىل االمتحانات    •
الرسمية، واللجان التابعة لها، وتطبق عىل هذه االمتحانات أحكام املرسوم رقم 14630 

تاريخ 9/ 6/ 1970 وتعديالته )نظام االمتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية(

املادة العارشة: أحكام خاصة  .١0  
تطبق عىل الطالب الذي انتسب، اعتبارا من العام الدرايس 2013 - 2014 إىل السنة    •

األوىل من شهادة البكالوريا الفنية وغري حائز عىل الشهادة املتوسطة )الربيفيه( أو شهادة 

التكميلية املهنية، الحالتان التاليتان:

يُرفّع إىل السنة الثانية من شهادة البكالوريا الفنية، يف حال نجاحه يف االمتحانات    -

املدرسية النهائية للسنة األوىل، وحاز عىل إحدى الشهادات التالية: الربيفيه، التكميلية 

املهنية أو التأهيلية الفنية التحضريية.

يُرفّع إىل السنة الثانية من شهادة الثانوية املهنية يف االختصاص املناسب، الطالب الذي    -

أنهى بنجاح االمتحانات املدرسية للسنة األوىل من شهادة البكالوريا الفنية، ومل يحصل 

عىل شهادة التأهيلية الفنية التحضريية أو املتوسطة )الربيفيه( أو التكميلية املهنية.

يحق للطالب الذي أنهى بنجاح دراسة السنة األوىل من مرحلة التعليم الثانوي، االنتساب    •
إىل السنة الثانية من مرحلة البكالوريا الفنية.
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يحق للطالب الذي أنهى بنجاح دراسة السنتني األوىل والثانية من مرحلة التعليم الثانوي    •
االنتساب إىل السنة الثالثة من مرحلة البكالوريا الفنية.  

تحدد االختصاصات، التي ميكن للطالب املذكورين أعاله متابعتها بقرار من وزير الرتبية   

 والتعليم العايل، بناء عىل اقرتاح املدير العام للتعليم املهني والتقني.

املادة الحادية عرشة: شهادة االمتياز الفني  .١١  
يشرتط يف الطالب لالنتساب إىل شهادة االمتياز الفني أن يكون حائزا عىل إحدى الشهادتني    •

التاليتني:

شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادلها يف االختصاص املناسب.   -

شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاين أو الثانوية العامة )البكالوريا(    -

أو ما يعادلها.

تحدد مدة الدراسة للرتشح المتحانات شهادات االمتياز الفني بسنتني دراسيتني.  

تناط باملديرية العامة للتعليم املهني والتقني، إعادة النظر يف املناهج واملضامني التعليمية،    •
وإعادة توزيعها عىل الفصول الدراسية، املكونة للسنتني الدراسيتني الالزمتني، لنيل هذه 

الشهادة، عىل أن تصدر هذه املناهج وفقا لألصول املعتمدة رسميا، بقرار من وزير الرتبية 

 والتعليم العايل بناء عىل اقرتاح املدير العام للتعليم املهني والتقني.

الفصل الثالث: أحكام مختلفة   

املادة املادة الثانية عرشة:   .١٢  
تحدد مسالك التحصيل من شهادة البكالوريا الفنية )BT(، إىل التعليم الجامعي، بقرار يصدر 

 عن وزير الرتبية والتعليم العايل، بناء عىل اقرتاح لجنة املعادالت يف التعليم العايل.

املادة الثالثة عرشة:   .١3  
يتم االنتساب إىل املعاهد واملدارس الفنية الرسمية والخاصة مبوجب مباراة دخول تجريها 

لجنة فاحصة يف كل مدرسة فنية أو معهد فني )رسمي أو خاص( تبلغ نتائجها إىل املديرية 

العامة للتعليم املهني والتقني، وذلك إذا تجاوز عدد املرشحني لالنتساب، يف اختصاص معني، 

القدرة االستيعابية للمعهد أو املدرسة.

املادة الرابعة عرشة:  .١4  
مينح الطالب امللتحقون بالتعليم املهني والتقني، قبل تاريخ صدور هذا املرسوم، مدة ثالث    •

سنوات كحد أقىص لتحصيل الشهادات التي سبق وترشحوا المتحاناتها الرسمية، عىل أن 

تتوقف وزارة الرتبية والتعليم العايل - املديرية العامة للتعليم املهني والتقني، بعد صدور 

هذا املرسوم، عن القيام بتسجيل أي طالب يف أي من شهادات التعليم املهني والتقني، 
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سوى تلك التي نص عليها هذا املرسوم، باستثناء الطالب الراسبني، الذي سبق أن تسجلوا يف 

الشهادة التي يتابعونها قبل صدور هذا املرسوم، ورشط إنهائهم لها ضمن الفرتة املذكورة.

تبقى شهادة اإلجازة التعليمية الفنية خاضعة ألحكام املرسوم رقم 10207 تاريخ 7/ 5/    •
1975 وتعديالته )تنظيم املعهد الفني الرتبوي(.

املادة الخامسة عرشة:   .١5  
يحق للطالب الحائزين عىل شهادة االمتياز الفني عىل األقل، والذين نالوا معدال عاما يف    •

االمتحانات الرسمية العائدة لهذه الشهادة، ال يقل عن 12/ 20 )اثنتي عرشة من عرشين(، 

متابعة دراساتهم الجامعية يف مختلف مؤسسات التعليم العايل يف االختصاصات التي 

تتالءم مع اختصاصاتهم يف التعليم املهني والتقني رشط أن ينجزوا بنجاح:

50% )خمسني باملاية( عىل األقل من عدد الساعات واألرصدة املتوجبة لنيل شهادة  أ. 

اإلجازة الجامعية.

70% )سبعني باملاية( عىل األقل، من عدد الساعات واألرصدة املطلوبة لنيل شهادة  ب. 

دبلوم مهندس أو اإلجازة الجامعية يف الهندسة أو أي شهادة جامعية يتطلب نيلها 

إنجاز خمس سنوات دراسية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية )عرش فصول( 

واألرصدة الجامعية يف االختصاص املطلوب.

وتبقى ملؤسسة التعليم العايل صالحية معادلة املواد التي سبق وحصلوها بنجاح ضمن   

حدود النسب املشار إليها آنفا، وذلك وفقا لألصول األكادميية، واألنظمة التي ترعى عملها، 

تُحدد مسالك التحصيل من شهادة االمتياز الفني )TS(، إىل التعليم الجامعي، بقرار يصدر 

عن وزير الرتبية والتعليم العايل، بناء عىل اقرتاح لجنة املعادالت يف التعليم العايل.

ينشأ للحائزين عىل شهادات جامعية من مستوى: اإلجازة، املاجيستري والدكتوراه أو ما   

يعادل أي منها، قبل تاريخ صدور هذا املرسوم، واملبنية عىل أي من شهادات التعليم 

املهني والتقني، أو ما يعادلها، نفس الحقوق واالمتيازات املمنوحة لحملة الشهادات 

الجامعية ذاتها، واملستندة إىل شهادة البكالوريا اللبنانية - قسم ثاين - أو شهادة الثانوية 

العامة )البكالوريا(، و/ أو إىل شهادة جامعية أخرى، أو ما يعادل كل منها.

تبت لجنة املعادالت يف التعليم العايل بالحاالت الخاصة العائدة للحائزين عىل شهادات    •
جامعية بنيت عىل شهادات صادرة عن التعليم املهني والتقني يف لبنان أو الخارج، قبل 

صدور هذا املرسوم، وتلك التي ال تتوافق مع مضمونه.

املادة السادسة عرشة:  .١6  
يحق للطالب الحائزين عىل شهادة االمتياز الفني عىل األقل، املبنية عىل البكالوريا الفنية، 

االنتساب إىل السنة األوىل من شهادة اإلجازة الجامعية يف أي اختصاص يف مختلف مؤسسات 

التعليم العايل، باستثناء الحقوق، عىل أن يتم القبول وفقا ألنظمة كل مؤسسة.
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املادة السابعة عرشة:  .١7  
مينح وزير الرتبية والتعليم العايل، الشهادات الرسمية العائدة لإلجازة الفنية واإلجازة   .1

التعليمية الفنية واالمتياز الفني واملرشف املهني )املايسرت(.

مينح مدير عام التعليم املهني والتقني، الشهادات الرسمية العائدة لشهادات البكالوريا   .2

الفنية والثانوية املهنية والتأهيلية الفنية التحضريية والتكميلية املهنية.  

مينح املدير العام للتعليم املهني والتقني، إفادات النجاح لجميع الشهادات الرسمية   .3

ويوقعها. وميكن له أن يكلف موظفا من الفئتني: الثانية أو الثالثة، ليقوم بتوقيع إفادات 

النجاح العائدة للشهادات الرسمية املنصوص عنها مبوجب هذا املرسوم.

املادة الثامنة عرشة:  .١8  
تحدد رشوط االنتساب إىل املعاهد واملدارس الفنية املتعلقة بـ: السلوك، السن، والحالة  أ-  

الصحية، كام ييل:

أن يكون حسن السلوك ويثبت ذلك مبوجب إفادة من إدارة مدرسته السابقة.   -

أن يكون صحيح البنية خاليا من األمراض الوبائية ومن كل عاهة أو مرض مينعه من    -

مامرسة املهنة التي ينوي التخصص بها.

يحدد السن املطلوب لالنتساب لكل سنة دراسية من كل شهادة، بقرار من وزير الرتبية    -

والتعليم العايل بناء عىل اقرتاح املدير العام للتعليم املهني والتقني.

ج- تُعطى األولوية للطالب اللبنانيني، يف حال تجاوز عدد املرشحني لالنتساب، القدرة 

االستيعابية يف املعهد أو املدرسة.

املادة التاسعة عرشة:  .١9  
تحدد دقائق تطبيق هذا املرسوم بقرارات تصدر عن وزير الرتبية والتعليم العايل بناء عىل 

اقرتاح املدير العام للتعليم املهني والتقني.

املادة عرشون:  .٢0  
تلغى جميع النصوص املخالفة ألحكام هذا املرسوم أو التي ال تتفق مع مضمونه.

املادة الواحدة والعرشون:  .٢١  
ينرش هذا املرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان

 سن الفيل، بريوت هول، بولفار بيار أمني الجميل
صندوق بريد : 55311

+961-1-490774  :  تلفون 
+961-70-933258  :  موبايل 
+961-1-490776  : فاكس 

info@orderofnurses.org.lb : بريد الكرتوين

تابعونا عرب مواقع التواصل اإلجتامعية:

 
 orderofnurseslb

  
 
 
 OrderofNurseslb    

OrderofNursesLebanon   

حّمل تطبيق النقابة

 Order of Nurses in Lebanon       


