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:نويالتعليم المهني والتقني ما بعد الثا
واقع الحال التنظيمي وإمكانية الربط 

باإلطار الوطني للمؤهالت 

األستاذ أسامة غنيم: إعداد



هيكلية التعليم في لبنان



التعليم ما بعد الثانوي



( TS)األطر الوسطى : التعليم المهني  والتقني
االمتياز الفنّي الشهادة

(ساعة1800اكثر  من ) سنتان  مدة الدراسة 

.الحصول على شهادة البكالوريا الفنيّة

.الحصول على شهادة الثّانويّة العاّمة

شروط االلتحاق

في الصف 

مشاغل تطبيقية / مختبرات 

بعض االختصاصاتتدريب ميداني في

مشروع تخّرج في بعض االختصاصات

آلية الدراسة

امتحان رسمي موّحد االمتحانات

واحدانتقال باتجاه

12/20شرط النجاح و معدّل 

(سنة ونصف تقريبًا)من المقررات % 50اعتباره انجز حكًما 

(ممكن للجامعة أن ترفض التحاق المتخرجين من االمتياز الفني)القرار غير ملزم للجامعات 

اليمع التعليم العاالرتباط

تضعها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المناهج 



( Meister)األطر الوسطى : التعليم المهني  والتقني
االمتياز الفنّي الشهادة

(ساعة960)سنتان  مدة الدراسة 

في سوق العملسنتان+ الحصول  على الثانوية المهني  

ثالث سنوات خبرة في سوق العمل +الحصول على شهادة البكالوريا الفنيّة

.سنوات خبرة في سوق العملخمس+ الحصول على شهادة الثّانويّة العاّمة 

شروط االلتحاق

(نظام مزدوج)في الصف  وفي سوق العمل 

مشاغل تطبيقية / مختبرات 

تدريب ميداني 

مشروع تخّرج

آلية الدراسة

امتحان رسمي موّحد االمتحانات

ال ارتباط مع التعليم العالي اليمع التعليم العاالرتباط

(مانيوضعت بالشراكة مع خلية التعاون األل)تضعها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني  المناهج 



( LT)األطر العليا : التعليم المهني  والتقني

االجازة الفنيّة الشهادة

(ساعة900حوالي ) سنة واحدة  مدة الدراسة 

.الحصول على شهادة االمتياز الفنيّ  شروط االلتحاق

في الصف 

مشاغل تطبيقية / مختبرات 

بعض االختصاصاتتدريب ميداني في

مشروع تخّرج  ملزم النجاح به للتخّرج

آلية الدراسة

امتحان رسمي موّحد االمتحانات

12/20معدّل اكبر من ال ارتباط حتى لو حصل على اليمع التعليم العاالرتباط

تضعها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المناهج 



بعض االحصاءات: التعليم المهني والتقني ما بعد الثانوي
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Meister TS LT المجموع العام

تطّور طالب التعليم المهني والتقني ما فوق الثانوي  

2016-2017 2015-2016



ماذا تعني هذه اإلحصاءات؟

-2016في 20369إلى 2016-2015في 21516تراجع المجموع العام من ▪
2017

تراجع عدد اإلناث  في التعليم المهني  والتقني  ما بعد الثانوي ▪

17إلى 49تراجع دراماتيكي لعدد الملتحقين بمستوى المشرف الفني من ▪

المحافظة تقريبا على نفس عدد المسجلين في مستوى االمتياز الفني▪

حوالي )طالب 1124نقص : تراجع  في اعداد الملتحقين بمستوى اإلجازة الفنيّة▪
23)%

167.000عدد الطالب في التعليم الجامعي  بمستوى االجازة والدبلوم يقارب  

20.000في حين أن عدد طالب التعليم المهني والتقني ما بعد الثانوي  يقارب  
من الطالب في هذا المستوى% 10اي حوالي  



2012، آب  8590المرسوم 

3من خفّض هذا المرسوم سنوات الدراسة في مستوى االمتياز الفني▪
سنوات إلى سنتين

ومستوى اإلجازة من سنتين إلى سنة واحدة▪

ن طال الشكل  اكثر م)ترافق  هذا التغيير مع تعديل في المناهج ▪
(المضمون

% 50)من االلتحاق بالتعليم العالي 12/20سمح للحائزين على معدّل ▪
(من المقررات

لم يسمح لحملة اإلجازة الفنية بااللتحاق  بالتعليم العالي▪



رأي شخصي: 8590المرسوم 

كان هذا المرسوم ناقًصا ولم يأت بالفائدة على التعليم المهني والتقني▪

(انتقال باتجاه واحد)ال معاملة بالمثل ▪

يتعارض هذا المرسوم مع شرعة حقوق االنسان لجهة فتح المسارات أمام المتعلمين▪

عليم المهني لم يحّسن من صورة التعليم المهني والتقني وقد أثّر بشكل  مباشر على نوعية الت▪

بمستوى اإلجازة الفنية خصوًصا

تراجع عدد الملتحقين بالتعليم العالي المهني خاصة في مستوى االجازة الفنية▪

تحاقهم في تراجع اعداد الطالب في التعليم المهني والتقني والتحاقهم بالتعليم الجامعي  يؤخر ال▪

سوق العمل الذي  يبحث عن كفاءات فنية أكثر من الكفاءات الجامعية 



هل  من سؤال؟

مع خالص الشكر لحسن المشاركة

أسامة غنيم

oghneim@yahoo.com


