
تحديد جداول المطابقة بين فروع مختلف شھادات حقلي التأھيل المھني والتعليم الفني لتحديد مسالك التحصيل 
 في المراحل المتتالية

 )2012/ 3/ 8تاريخ  2012/ 35قرار رقم (

 866ص  2012/ 03/ 15تاريخ  11عدد . ر.ج: المرجع

 إن وزير التربية والتعليم العالي،
 ،)تشكيل الحكومة (2011/ 6/ 13تاريخ  5818المرسوم رقم بناء على 
) تنظيم حقول ومراحل وشھادات التعليم المھني والتقني (1967/ 7/ 25تاريخ  7880المرسوم رقم بناء على 
 وتعدي1ته،
تحديد الشھادات المسبقة المفروضة ل2عداد (وتعدي1ته  2007/ 3/ 3تاريخ  2007/ 54القرار رقم بناء على 

 ،)لشھادة ا7متياز الفني
المكلفة بإعداد جداول المطابقة  2011/ 11/ 16تاريخ  1160بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 

بين مختلف شھادات حقلي التأھيل المھني والتعليم الفني لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية والجداول 
 الملحقة بالمحضر،

 بناء على اقتراح مدير عام التعليم المھني والتقني،
 ،2012/ 1/ 25تاريخ  2012 - 2011/ 110وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 

 :يقرر ما يأتي

 
 :1المادة 

 3/15/2012: تاريخ بدء العمل

 
تحدد جداول المطابقة بين فروع مختلف شھادات حقلي التأھيل المھني والتعليم الفني لتحديد مسالك التحصيل في 

 . بھذا القرارللجداول الملحقةالمراحل المتتالية وفقا 
 

 :2المادة 

 3/15/2012: تاريخ بدء العمل

 
 .تلغى كافة القرارات التي تخالف أحكام ھذا القرار أو التي 7 تتفق مع مضمونه

 
 :3المادة 

 3/15/2012: تاريخ بدء العمل

 
 .ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

 
  2012آذار  8بيروت في                  
 وزير التربية والتعليم العالي                

 حسان دياب                       
 

 2012/ 3/ 8تاريخ  2012/ 35الملحق بالقرار رقم  – 1 –الجدول رقم 
 )تحديد ا7ختصاصات المسبقة المطلوبة لحامل شھادة التكميلية المھنية ل2عداد لشھادة البكالوريا الفنية(

  

 BTمتابعة اختصاص لمستوى شھادة البكالوريا الفنية  اختصاص المجموعة

.مساعد ممرض 1 .العناية التمريضية   

رعاية الطفل  –مساعد ممرض  2
أخصائي في  –التزيين  –

فنون التجميل  –مراقب صحي  –مساعدة طبية ل&سنان 
 –الموسيقى  –التنشيط اجتماعي  –التربية الحضانية  –
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 2012/ 3/ 8تاريخ  2012/ 35الملحق بالقرار رقم  – 2 –الجدول رقم 
النظام  –تحديد ا7ختصاصات المسبقة المطلوبة لحامل شھادة التكميلية المھنية ل2عداد لشھادة الثانوية المھنية (

 )المزدوج
  

  
 2012/ 3/ 8تاريخ  2012/ 35الملحق بالقرار رقم  – 3 –الجدول رقم 

ل2عداد لشھادة تحديد ا7ختصاصات المسبقة المطلوبة لحامل شھادة البكالوريا الفنية أو شھادة الثانوية العامة (
 )ا7متياز الفني

  

 –خياطة للنساء  –التجميل 
محاسب  –التنشيط اجتماعي 

 –مستكتب مختزل  –مساعد 
 –طاه  –أمين خدمه بالمطعم 

 –صناعة الحلى  –حلواني 
ا4رشاد  –صياغة المجوھرات 

 .الزراعي

أمانة السر  –البيع والع6قات التجارية  –فنون ا5زياء 
 –المحاسبة والمعلوماتية  –الفنون الفندقية  –ا4دارية 

 –ا4نتاج الغرافيكي  –الطباعة  –تكنولوجيا المعلوماتية 
 –التجميل الداخلي  –صناعة الحلى وصياغة المجوھرات 

 .فنون ا4ع6ن

 -كھربائي أبنية  -نجار موبيليا  3
ميكانيكي  -كھربائي ماكينات 

 -ميكانيكي محركات  -آليات 
مصلح تلفزيون  -مصلح راديو 

 .طباع أوفست -حداد صفائح  -

أمانة السر  -البيع والع6قات التجارية  -الموسيقى 
 -المحاسبة والمعلوماتية  -الفنون الفندقية  -ا4دارية 

ا4نتاج  -التجميل الداخلي  -تكنولوجيا المعلوماتية 
صناعة الحلى وصياغة  -فنون ا4ع6ن  -الغرافيكي 

 -البناء وا5شغال العامة  -الرسم المعماري  -المجوھرات 
 -ا4لكتروتكنيك  -ا4لكترونيك  -الكھرباء  -المساحة 
 -الكيمياء الصناعية  -الصناعات الغذائية  -الطباعة 

الميكانيك  -ميكانيك السيارات  -ميكانيك الطائرات 
 .مصاعد -تكييف الھواء  -الصناعي 

النظام (متابعة اختصاص لمستوى شھادة الثانوية المھنية  اختصاص المجموعة
 )المزدوج

 -كھربائي أبنية  -نجار موبيليا  1
ميكانيكي  -كھربائي ماكينات 

 -ميكانيكي محركات  -آليات 
مصلح تلفزيون  -مصلح راديو 

 .طباع أوفست -حداد صفائح  -

ميكانيك  –الميكانيك الصناعي  –الكھرباء الصناعية 
 –ميكانيك ا4نشاءات المعدنية والصيانة  –السيارات 

النجارة وا5عمال  –ميكانيك التمديدات الصحية والتدفئة 
 .الخشبية

أمين خدمة  –حلواني  –طاه  2
 –محاسب مساعد  –بالمطعم 

مساعد  –مستكتب مختزل 
أخصائي في  –ممرض 
 –رعاية الطفل  –التجميل 

التزيين  –التنشيط اجتماعي 
خياطة  –ا4رشاد الزراعي  –

 .للنساء

 .الفنون الفندقية
  

شھادة الثانوية العامة  اختصاص المجموعة
 )التعليم العام(

 متابعة اختصاص لمستوى
 TSشھادة امتياز الفني 

مساعدة طبية  -العناية التمريضية  1
 -مراقب صحي  -ل&سنان 

فنون  -الكيمياء الصناعية 
 -التربية الحضانية  -التجميل 

علوم  -العلوم العامة 
اجتماع  -الحياة 

اCداب  -واقتصاد 
 -وا4نسانيات 

العلوم المخبرية  -مصور أشعة 
علوم مختبرات ا5سنان  -الطبية 

قياس النظر وصناعة ا5جھزة  -
 -تكنولوجيا البيئة  -البصرية 
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الرياضيات والعلوم ( .التنشيط اجتماعي
اختبارية والفلسفة 

 ).وفق المنھج القديم

التربية  -التربية المختصة 
الخدمة  -الحضانية وابتدائية 

 .اجتماعية
 -المحاسبة والمعلوماتية  2

البيع  -تكنولوجيا المعلوماتية 
أمانة السر  -والع6قات التجارية 

 -الفنون الفندقية  -ا4دارية 
ا4نتاج  -التجميل الداخلي 

 -فنون ا4ع6ن  -الغرافيكي 
 -الرسم المعماري  -الموسيقى 

المساحة  -البناء وا5شغال العامة 
الصناعات  -فنون ا5زياء  -

صناعة  -الطباعة  -الغذائية 
 .الحلى وصياغة المجوھرات

علوم  -العلوم العامة 
اجتماع  -الحياة 

اCداب  -واقتصاد 
 -وا4نسانيات 

الرياضيات والعلوم (
اختبارية والفلسفة 

 ).وفق المنھج القديم

ا4دارة الفندقية  -العلوم السياحية 
ا4دارة  -ا4دارة والتنظيم  -

المراجعة والخبرة في  -والتسويق 
 -العلوم المصرفية  -المحاسبة 

فنون  -المعلوماتية ا4دارية 
الفنون  -ا4نتاج الغرافيكي 

 -الھندسة الداخلية : الزخرفية
 -الفنون ا4ع6نية والغرافيكية 

السمعي  -تصميم وتنفيذ ا5زياء 
 -البصري والتسجيل الرقمي 

البناء وا5شغال العامة والمساحة 
فنون  -ا5نظمة والشبكات  -

 .الطباعة
 -ا4لكترونيك  -الكھرباء  3

تكنولوجيا  -ا4لكتروتكنيك 
الكھرباء  -مصاعد  -المعلوماتية 
 -الكيمياء الصناعية  -الصناعية 

ميكانيك  -ميكانيك الطائرات 
 -تكييف الھواء  -السيارات 

ميكانيك  -الميكانيك الصناعي 
 -ا4نشاءات المعدنية والصيانة 

ميكانيك التمديدات الصحية 
البناء  -المساحة  -والتدفئة 

الرسم  -وا5شغال العامة 
 .المعماري

علوم  -العلوم العامة 
اجتماع  -الحياة 

 -واقتصاد 
الرياضيات والعلوم (

اختبارية وفق 
 ).المنھاج القديم

صيانة ا5جھزة  -التقنيات الطبية 
السمعي والبصري  -الطبية 

 -الكھرباء  -والتسجيل الرقمي 
المعلوماتية  -ا4لكترونيك 

 -ا5نظمة والشبكات  -الصناعية 
صيانة الطائرات  -فنون الطباعة 

 -تدفئة وتبريد  -صيانة البواخر  -
الميكانيك  -ميكانيك السيارات 

 -الصيانة : الميكانيك -ا4نتاجي 
قياس النظر  -مصور أشعة 

 -وصناعة ا5جھزة البصرية 
المعلوماتية  -تكنولوجيا البيئة 

: الفنون الزخرفية  -ا4دارية 
الفنون  -الھندسة الداخلية 

البناء  -ا4ع6نية والغرافيكية 
 -وا5شغال العامة والمساحة 

 .فنون ا4نتاج الغرافيكي
 -البكالوريا الفنية الزراعية  4

الصناعات  -الكيمياء الصناعية 
 .الفنون الفندقية -الغذائية 

علوم  -العلوم العامة 
اجتماع  -الحياة 

اCداب  -واقتصاد 
 -وا4نسانيات 

الرياضيات والعلوم (
اختبارية والفلسفة 
 ).وفق المنھاج القديم

العلوم  -الصناعات الغذائية 
ا4دارة الفندقية  -المخبرية الطية 

 .تكنولوجيا البيئة -

علوم  -العلوم العامة  .العناية التمريضية 5
اجتماع  -الحياة 

اCداب  -واقتصاد 
 -وا4نسانيات 

الرياضيات والعلوم (
اختبارية والفلسفة 
 ).وفق المنھاج القديم

 .العناية التمريضية
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 2012/ 3/ 8تاريخ  2012/ 35الملحق بالقرار رقم  – 4 –الجدول رقم 
 تحديد ا7ختصاصات المسبقة المطلوبة لحامل شھادة ا7متياز الفني ل2عداد لشھادة ا[جازة الفنية(

  

 

متابعة اختصاص لمستوى شھادة الثانوية المھنية  اختصاص المجموعة
 )النظام المزدوج(

 فرع اتصات: ا4لكترونيك ا4لكترونيك 1

–ا4لكترونيك  –الكھرباء  2  
صيانة –المعلوماتية الصناعية   

 ا5جھزة الطبية

فرع ا4لكترونيك الصناعي: ا4لكترونيك  

ميكانيك –الصيانة : الميكانيك 3  
الميكانيك ا4نتاجي –السيارات   

التدفئة والتبريد –  

الميكانيك –الميكانيك الھدروليكي واCليات المتحركة   
الميكانيك فرع ا4نتاج –الھوائي والصيانة الصناعية   

 الصناعي
 صيانة الطائرات صيانة الطائرات 4

 قياس النظر وصناعة ا5جھزة 5
 البصرية

 قياس النظر وصناعة ا5جھزة البصرية

المساحة -البناء وا5شغال العامة : قيادة تنفيذ ا5شغال البناء وا5شغال العامة والمساحة 6  

الھندسة: الفنون الزخرفية 7  
 الداخلية

الھندسة الداخلية: الفنون الزخرفية  

 الفنون ا4ع6نية والغرافيكية الفنون ا4ع6نية والغرافيكية 8

ا5نظمة –المعلوماتية ا4دارة  9  
 والشبكات

المعلوماتية فرع ا5نظمة –المعلوماتية فرع البرمجيات   
 والشبكات

 المراجعة والخبرة في المحاسبة 10
العلوم المصرفية –  

 المراجعة والخبرة في المحاسبة

–التربية الحضانية وابتدائية  11  
 التربية المختصة

 العلوم التربوية

 ا4دارة الفندقية ا4دارة الفندقية 12

 ا4دارة والتسويق ا4دارة والتسويق 13

 العناية التمريضية العناية التمريضية 14

 العلوم المخبرية الطبية العلوم المخبرية الطبية 15

 ا4دارة والتنظيم جميع اختصاصات 16

 تقنيات التصوير الطبي مصور أشعة 17

 المعلوماتية فرع ا5نظمة والشبكات المعلوماتية الصناعية 18
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