
• 72% of Dual System & Meister Graduates are employed after graduation
• About 1800 students are registered in 26 Dual System Official schools & Institutes and 2 private 
schools across Lebanon
• About 800 companies are training in the Dual System
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كل طالب أنهى املرحلة املتوسطة ميكنه االنتساب الى التعليم املهني املزدوج.
إن شهادة الثانوية املهنية ”النظام املزدوج“ هي شهادة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم العلي. 

إن االعداد لهذه الشهادة ميتد على ثالثة سنوات.
العلمي  النظري واملنحى  املنحى  املدرسة وفي الشركة اخلاصة بشكل متوازي، ويشمل  التدريب في  يتم 

التطبيقي الذي يؤهل املتدرب الحقاً إكتساب املهارات الالزمة ملستقبل مهني جيد.

وقائع سريعة
• نسبة توظيف طالب النظام املزدوج وتدريب املشرف الفني / املايستر توازي ال ٧٢٪ بعد التخرج

كافة  على  وخاصة  رسمية  ومعاهد  مدارس   ٢٦ في  املزدوج  النظام  في  مسجلني  طالب   ١٨٠٠ حوالي   •
املناطق اللبنانية 

ّبة في النظام املزدوج • حتى اليوم، هناك ٨٠٠ شركة مدر
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الوكالة األملانية  للتعاون الدولي

تطوير التعليم املهني ودعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

املديرية العامة للتعليم املهني والتقني - شارع النافعة، املنت الدكوانة، لبنان
هاتف / فاكس ٧٩٤ ٦٩٢ - ١ - ٩٦١ +

٩٠ ٣٣ ٣٥ - ١ - ٩٦١ + من اخلارج أو من خليوي / أو ١٣١٤ من أي هاتف أرضي
بريد الكتروني: 

GmbH  (GIZ) 
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Considered as the backbone to the German Industry, the Dual System Training melts 
traditional school teaching and hands-on direct experience at a company partnering 
with the school. 
The training is split between ٢ days at school and ٣ days practical application in the 
private sector.

The Meister training is a door-opener for professionals: it provides them with 
advanced technical knowledge and skills and develops their business management 
knowledge as well as their language competencies - allowing them to successfully 
secure more attractive positions in companies or even start their own business.
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