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لثانوية المھنية" مجرد شھادةبعد اعوام من تطوير النظام التعليمي في قطاع التعليم المھني والتقني في لبنان، لم تعد "ا
لسوق المحلية بالعديدتعلق على الجدار انما تزود حامليھا مھنة يباشرونھا العمل فور تخرجھم، خصوصا انھم يمدون ا

من التخصصات، تحتاج اليھا ويساھمون في الحد من بطالة الشباب.

لعمل لكونه يجمع بينالجديد في القطاع التعليمي بروز نظام التعليم المھني المزدوج الذي يعتبر االقرب الى سوق ا
 يقول مدير قسمالتدريب المباشر في الشركات والمؤسسات الصغيرة منھا والمتوسط والتدريب المدرسي التقليدي.
التخصص المعينالنظام المزدوج نيكوال ابو رجيلي ان ھذا االمر "يؤمن للتالمذة الناجحين فرص عمل متزايدة في 
ظام المزدوج بغيةالذي تم درسه". ويضيف، ان وزارة التربية والتعليم العالي تحرص على استمرار تطوير ھذا الن

، التعاون مع الوكالة1995مواكبة حاجات المجتمع، وقد باشرت المديرية العامة للتعليم المھني والتقني، منذ العام 
)، بتأھيل القطاعBMZة (االلمانية للتعاون الفني، وبتمويل من الوزارة االتحادية االلمانية للتعاون االقتصادي والتنمي
ة والكفايات المطلوبة فيالمذكور، "فأدخلت النظام المزدوج في التعليم المھني الذي يزود المتخرجين المھارات التقني

سوق العمل".
.1999/1384وم الرقم من الناحية القانونية، رسخ النظام المزدوج رسميا في التعليم المھني والتقني من خالل المرس
 – وھي التسميةويشير أبو رجيلي الى ان "مدة الدراسة حددت بثالث سنوات تنتھي بنيل شھادة الثانوية المھنية

 الثانوية المھنية والبكالوريا الفنية2000/12/14 بتاريخ 478الرسمية للنظام المزدوج". ويضع القانون تحت الرقم 
التالمذة ضد الحوادث اثناءفي الفئة نفسھا من التصنيف الوظيفي. وتؤمن المديرية العامة للتعليم المھني والتقني جميع 

التدريب العملي في المؤسسات، ويجدد ھذا التأمين سنويا.
حقيقية في االعمالويوضح أبو رجيلي ان كل تلميذ انھى المرحلة المتوسطة (االكاديمية أو المھنية)، ولديه رغبة 

 منھا رسمية واثنتان من القطاع26 مدرسة مھنية، 28المھنية، يستطيع ان يلتحق بھذا النظام المزدوج والمعتمد في 
بنان والبقاع. والجديرالخاص، تغطي المناطق اللبنانية كافة من بنت جبيل جنوباً حتى القبيات شماالً مروراً بجبل ل

 تلميذاً.1760ذكره ان ھذه المدارس والمعاھد تضم حالياً ما يقارب 
االساسي: ميكانيكاما التخصصات المتوافرة، فتنطلق من حاجات السوق المحلية، وتشمل في اطار التدريب المزدوج 

 في المطاعم، واالنتاج/السيارات، والميكانيك الصناعي، والكھرباء الصناعية، والتدفئة والتمديدات الصحية، والخدمة
الطبخ واالعمال الخشبية.

ويشار الى ان رسوم االنتساب شبه مجانية وتحددھا وزارة التربية سنويا.

اختالف بين النظامين المزدوج والتقليدي؟
 منTS والـBTلـيتوقف أبو رجيلي عند االختالف الكبير بين النظامين التقليدي والحديث، قائال: "تتألف برامج ا

وق العمل، بينمادروس نظرية يتعلمھا التلميذ مع تطبيقات عملية في المدرسة، من دون تطبيق الزامي عملي في س
 الى يومين فييمتاز النظام المزدوج بالتدريب العملي االلزامي في سوق العمل، وذلك عبر تقسيم ھذا التدريب
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لتوجه الكثيف نحوالمدرسة وثالثة ايام من التطبيق العملي في شركات متناسبة مع مجال تعليمھم". ويضيف: "ھذا ا
ى نحو اسرع، مماالعمل التطبيقي في التعليم يعزز مؤھالت المتدرب ويحضره لالنخراط في سوق العمل اللبنانية عل

ي الحال بالنسبة الى معظمقد يتيح له فرصة ايجاد وظيفة فور التخرج، واحيانا قبل انتھاء العام الدراسي االخير، كما ھ
الشركات التي تتعاقد مع المتدربين ذوي الكفايات العالية قبل انتھاء مدة التدريب".

التوظيف فور التخرج
قدم الى الوظائف العامة وفقابعد إكماله شھادة الثانوية المھنية، يستطيع التلميذ التوظف مباشرة في القطاع الخاص، والت

 الذي ينص على ان "الثانوية المھنية ھي من تخصصات الفئة الرابعة وفقا لتحديد الحد االدنى478للقانون رقم 
ش او اي جھاز منللمستوى الوظيفي لشھادات التعليم والتدريب المھني والتقني". كذلك يمكنه االنضمام الى الجي

/402 والقرار رقم 15515االجھزة االمنية. وفي حال اراد التلميذ الرجوع عن النظام المزدوج، يؤمن المرسوم 
2013/ 52رار رقم  تحديد شروط االنتساب لشھادة البكالوريا الفنية لحاملي شھادة الثانوية المھنية. ويحدد الق2012

لثانوية المھنية التقدم الىالشروط للترشح لشھادة البكالوريا الفنية لحاملي شھادة الثانوية المھنية، فيستطيع تلميذ ا
ن مواضيع شھادةامتحانات شھادة البكالوريا الفنية بعد درس المواضيع العامة المذكورة في المجموعة االولى م
سته في االطر الوسطىالبكالوريا الفنية وغير المدرجة في منھاج الثانوية المھنية، وذلك كي يتمكن من متابعة درا
ة في مجال التعليم نفسه،والعليا ضمن التعليم المھني والتقني والتعليم العالي. وايضا، بعد سنتين من الخبرة العملي

يتبع مبدأ التدريب الموجهيستطيع التلميذ االنضمام الى برنامج "المايستر" او المشرف المھني. وھذا البرنامج المتقدم 
ياتھم المھنية ممانحو العمل التطبيقي ويوسع آفاق التالمذة من خالل تطوير مھاراتھم الخاصة بادارة االعمال وكفا

يؤھلھم لضمان مناصب متقدمة في الشركات أو حتى تأسيس شركة
وإدارتھا".

رات، والكھرباءوالشھادة رسمية وصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي، وتشمل تخصصات ميكاترونيك السيا
الصناعية، والميكانيك الصناعي، والتدفئة والتمديدات الصحية، وإدارة المطابخ.

ائج المرجوة وحققفي المحصلة، بعد أعوام من تطبيقه، يؤكد أبو رجيلي أن النظام التعليمي المزدوج "أعطى النت
ات التي تحتاج اليھا،نجاحاً كبيراً وفق األرقام التي ساھمت في شكل جدي في مّد سوق العمل اللبنانية ببعض التخصص

وظيف إثر نيل شھادةوزّود التالمذة في المقابل مھنة باشروا ممارستھا فور تخرجھم". ووفق تقديره، تبلغ نسبة الت
 في المئة.72"الثانوية المھنية" حوالى 

ية العامة للتعليم المھنيوللمعلومات يبدأ التسجيل لمختلف السنوات استناداً الى المذكرة اإلدارية الصادرة عن المدير
التقدم للحصول علىوالتقني عند بداية كل سنة دراسية. ولاللتحاق بنظام التعليم المھني المزدوج، على المرشحين 

المعلومات من المدرسة / المعھد حيث يريدون متابعة الدراسة.
 وصفحة خاصة على الفايسبوك:www.dsme-lb.comلمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع االلكتروني 

www.facebook.com/dsme.lb :01/353390 أو االتصال على الرقم

nicole.tohme@annahar.com.lb
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