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 الجمهورية العربية السورية  

 وزارة التربية                       

     هـ4114/   /         التاريخ:    

 م1449/  /     الموافق لـ:

                                                        (41/1)514 /        الرقم:      

 ...............السيد مدير التربية في محافظة 

 السيد مدير فرع المؤسسة العامة للطباعة في محافظة .......     

                  31/1/5139( تاريخ 5-35)3125/231الصادرة برقمبناًء عمى تعميمات استرداد الكتب المدرسية   
 م.5138/5139لمعام الدراسي 

توحيد مرحمة التعميم االبتدائي واإلعدادي في  المتضمنم، 7/3/5115/ تاريخ 15وعمى أحكام القانون رقم /
لزامية.   مرحمة واحدة تسمى مرحمة التعميم األساسي، وىي مجانية وا 

عادة توزيع الكتب المستردة لمعام الدراسي   م: 5139/5151ندرج فيما يمي التعميمات الخاصة بالتوزيع المجاني وا 

 توزيع الكتب المستردة في مرحمة التعميم األساسي :أواًل ـ التوزيع المجاني وتعميمات إعادة 
 آ ـ تعميمات التوزيع المجاني: 

صفوف مرحمة التعميم  طالبم مجانًا عمى جميع 5139/5151ـ توزع الكتب المدرسية لمعام الدراسي  3
األساسي )من الصف األول وحتى الصف التاسع( في المدارس الرسمية التابعة لوزارة التربية ووزارة 

 ووزارة األوقاف وفي مدارس أبناء وبنات الشيداء.  والعمل الشؤون االجتماعية

مرحمة التعميم األساسي مدارس المتفوقين في الحمقة الثانية من  طالبـ توزع كتب المواد الدرسية عمى  5
منيم في نياية العام الدراسي  د)كتب جديدة غير مستعممة( وال تستر  طالبالوفقًا ألعداد 

 م 5139/5151
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 ب ـ تعميمات إعادة توزيع الكتب المستردة في مرحمة التعميم األساسي:

 أواًل : كتب المغة األجنبية :

 :اإلنكميزيةالمغة  ( أ

توزع كتب الصفوف األول والثاني والثالث )كتاب التمميذ والتدريبات( ـ الصفوف األول والثاني والثالث:  4
تجريبية كتب نكميزية )كتاب التمميذ وكتاب التدريبات ( اإلمغة العممًا أنو سيتم توزيع كتب  بأعداد التالميذ
حمص ، دير الزور ، الحسكة محافظات ) كافة المحافظات عدافي  الثاني والثالثجديدة لمصف 

  .السويداء ، القنيطرة  (

 : السادس من الرابع حتى ـ الصفوف  1

كونيا  ، والموزعة ألول مرة التالميذمن  الصالحة لمتوزيع الكتب المستردة يعاد توزيع  : التمميذكتاب 
 .كتب غير ممغاة وتوزع لعام واحد فقط

 . التالميذبأعداد  السادس من الرابع حتى فلمصفو  لتدريباتتوزع كتب ا كتاب التدريبات :

 :  الصف السابع  ـ 4

 كتاب الطالب      

 محافظات  في الطالب بأعداد( 5139/5151طبعة  و5138/5139الجديدة طبعة  الطبعة) توزع -3
عدا   ( درعا ، السويداء ، القنيطرةحمص ، حماة ، حمب ، دير الزور ، الالذقية ، طرطوس ،) 

 والموزعة الطالب من لمتوزيع الصالحة المستردة الكتب  توزيع فيعاد محافظتي دمشق وريف دمشق
 . فقط واحد لعام وتوزع ممغاة غير كتب كونيا مرة ألول

، الرقة ، الحسكة(  إدلب ) محافظات في( وما قبل  5137/5138طبعة  القديمة الطبعة) توزع -5
 ممغاة غير كتب كونيا  مرة ألول والموزعة لمتوزيع والصالحة المستردة الكتب توزيع إعادة يتم حيث
 .فقط واحد لعام وتوزع

  الطالب بأعداد التدريبات كتب توزع:  التدريبات كتاب

 :   الثامنالصف  ـ 1

 تالطالب في محافظبأعداد ا (5139/5151طبعة  )التجريبية  توزع الكتب الجديدة : الطالب كتاب
 ــــ ادلب ــــــ الالذقية ـــ طرطوس ـــ درعا (  ريف دمشق ـــــ  دمشق)
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 لمتوزيع الصالحة المستردة الكتب  توزيع يعادوما قبل (  5138/5139)طبعة  لمكتب القديمةوبالنسبة 
) حمص ـــ  في محافظات فقط واحد لعام وتوزع ممغاة غير كتب كونيا مرة ألول والموزعة الطالب من

  دير الزور ــ الحسكة ــ السويداء ــ القنيطرة ( ـــ  رقةحماة ــ حمب ــ ال

  الطالب بأعداد التدريبات كتب توزع : التدريبات كتاب

 : التاسع الصف  ـ 1

 كونيا مرة ألول والموزعة ، الطالب من لمتوزيع الصالحة المستردة الكتب  توزيع يعاد : الطالب كتاب
 .فقط واحد لعام وتوزع ممغاة غير كتب

 . الطالب بأعداد التدريبات كتب توزع : التدريبات كتاب

وتقوم مديريات التربية بتجميعيم في صفوف خاصة   بكتبيم التاسع الصف في الراسبون الطالب يحتفظ
 بيم )نظام قديم ( .

 ب ( المغة الفرنسية :

 : والصف الثامن السابع الصف ـ4

 كتـب كونيـا مـرة ألول والموزعـة الطـالب عمى لمتوزيع والصالحة المستردة الكتب  توزيع يعاد:  الطالب كتاب   
 .فقط واحد لعام وتوزع ممغاة غير

 .الطالب بأعداد التدريبات كتب توزع : التدريبات كتاب   

  : التاسع الصف. 1      

   محافظاتعدا جديدة  كونيا كتب ببأعداد الطال كتاب التدريبات(الطالب و  وزع كتب المغة الفرنسية )كتابت   
 : توزع عمييا الكتب القديمة وفق اآلتي (والحسكة  دلبالرقة وا  )

 الكتب المستردة والصالحة لمتوزيع عمى الطالب والموزعة ألول مرة يعاد توزيع  :(القديم )كتاب الطالب           
 .ممغاة وتوزع لعام واحد فقطكونيا كتب غير 

 .ببأعداد الطاللتدريبات كتب اتوزع  : )القديم(كتاب التدريبات         

 .وتقوم مديريات بتجميعيم في صفوف خاصة بيم )نظام قديم(يحتفظ الطالب الراسبون في الصف التاسع بكتبيم     

 ثانيًا : جميع الكتب عدا كتب المغة األجنبية :  

 ـ الصفوف األول والثاني والثالث:  4

  .بأعداد التالميذتوزع كتب الصفوف األول والثاني والثالث  



 
4 

 

 ـ الصف الرابع:  1

يتم إعادة توزيع الكتب المستردة والصالحة لمتوزيع والموزعة ألول مرة  كونيا كتب غير ممغاة وتوزع  ( أ
  والثاني األول بفصمييا ،العموم الرياضيات والثاني، األول بفصمييا لغتي العربيةوىي  لعام واحد فقط

  التربية الفنية والبصرية .

 التربية اإلسالمية  (التمميذكتب تفاعمية )يكتب عمييا كونو  التالميذبأعداد الكتب اآلتية  وزع ت ( ب
 التربية االجتماعية سواء مدمج أو بفصمييا األول والثاني التربية الموسيقية،  التربية المسيحية ،

 : الخامسـ الصف  4

 ممغاة غير كتب كونيا  مرة ألول والموزعة لمتوزيع والصالحة المستردة الكتب توزيع إعادة يتم ( أ
 بفصمييا ،العموم الرياضيات والثاني، األول بفصمييا لغتي العربية وىي فقط واحد لعام وتوزع
 . وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  والبصرية الفنية التربية ، والثاني األول

  اإلسالمية التربية( التمميذ عمييا يكتب) تفاعمية كتب كونو التالميذ بأعداد اآلتية الكتب  توزع ( ب
 والثاني األول بفصمييا أو مدمج سواء االجتماعية التربية الموسيقية، التربية ، المسيحية التربية

 : السادسالصف ـ 1

 األول بفصمييا العموم ، (التمميذ كتاب) والثاني ، المغة العربية بفصمييا األول االسالمية التربية ( أ
إدلب ،  )   عدا محافظات جديدة كتب كونيا  المحافظات كافة في التالميذ بأعداد توزع والثاني  :

  مرة ألول والموزعة لمتوزيع والصالحة المستردة الكتب توزيع إعادة فيتم الرقة ، الحسكة ، دير الزور (
 . فقط واحد لعام وتوزع ممغاة غير كتب كونيا

                       محافظاتعدا  جديدة كتب كونيا  المحافظات كافة في  التالميذ بأعداد توزع المسيحية التربية (  ب            
  مرة ألول والموزعة لمتوزيع والصالحة المستردة الكتب توزيع إعادة فيتم حمص ، حماة ، الحسكة (  )

 .  فقط واحد لعام وتوزع ممغاة غير كتب كونيا

    عدا جديدة كتب كونيا  المحافظات كافة في  التالميذ بأعداد توزع، التربية الفنية  :   الموسيقا (ت
 المستردة الكتب توزيع إعادة فيتم ، دير الزور ، درعا ، الحسكة ، حمب ( الرقة محافظات )
 .  فقط واحد لعام وتوزع ممغاة غير كتب كونيا مرة ألول والموزعة لمتوزيع والصالحة

 ممغاة غير كتب كونيا  مرة ألول والموزعة لمتوزيع والصالحة المستردة الكتب توزيع إعادة يتم (ث
 . واالتصاالت المعمومات الرياضيات وتكنولوجيا وىي فقط واحد لعام وتوزع 
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 كتاب كونو والثاني األول بفصمييا أو مدمج سواء التالميذ بأعداد يوزع االجتماعية الدراسات كتاب ( ج  
 (   التمميذ عمييا يكتب)  تفاعمي       

   :ـ الصف السابع 2

 ،اإلسالمية التربية :وىيتفاعمية )يكتب عمييا الطالب(  كونو كتب بالكتب اآلتية بأعداد الطال توزعد (   
 .التربية الوطنية   سوريا القديمة، عالم الجغرافيا، الموسيقا،       

لعام وتوزع ممغاة غير كتب كونيا مرة ألول والموزعة لمتوزيع والصالحة المستردة الكتب توزيع إعادة يتم   ب (      
 واألرض، األحياء عمم ،  المسيحية التربية ، والثاني األول بفصمييا العربية المغةوىي :   فقط واحد     
 .الفنية  التربية ،  واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا،  الرياضيات ، والكيمياء الفيزياء    

 ـ الصف الثامن:  6

  اإلسالمية، التربية: وىي( الطالب عمييا يكتب) تفاعمية كتب كونو الطالب بأعداد اآلتية الكتب توزع (   أ       
  الموسيقا، الجغرافيا، عالم ،الحضارة  سوريا     

 لعام وتوزع ممغاة غير كتب كونيا مرة ألول والموزعة لمتوزيع والصالحة المستردة الكتب توزيع إعادة يتم(  ب      
 الرياضيات والكيمياء الفيزياء واألرض، األحياء عمم  ، المسيحية ، التربية العربية المغة:  وىي  فقط واحد    
 . الفنية التربية  ، واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا  ، الجبر ()  الرياضيات ) اليندسة ( ،   

،     الرقة إدلب  ) عدا جديدة كتب كونيا  المحافظات كافة في  الطالب بأعداد توزع.  الوطنية التربيةت (  
 والصالحة المستردة الكتب توزيع إعادة فيتمحماة ، حمب ، الحسكة ، دير الزور ، درعا ، القنيطرة (      
 فقط واحد لعام وتوزع ممغاة غير كتب كونيا  مرة ألول والموزعة  لمتوزيع    

 ـ الصف التاسع:  7

 واألرض ، األحياء عمم،  والكيمياء  ،التاريخ  ، الجغرافيا  ، الفيزياء  العربية ، المغة  االسالمية التربية  أ (

والرقة  إدلب )عدا  المحافظات كافة في   جديدة كتب كونيا  الطالب بأعداد :  توزع الفنية  التربية ، الموسيقا
 ممغاة غير كتب كونيا  مرة ألول والموزعة  لمتوزيع والصالحة المستردة الكتب توزيع إعادة فيتم (والحسكة
 . فقط واحد لعام وتوزع

 توزيع إعادة يتم المسيحية التربية ، الوطنية التربية ،( الجبر) الرياضيات كتاب ،(اليندسة) الرياضياتب (      
 . فقط واحد لعام وتوزع ممغاة غير كتب كونيا مرة ألول والموزعة لمتوزيع والصالحة المستردة الكتب 

   وتطبع  جديدة كتب كونيا المحافظات كافة في  الطالب بأعداد توزع واالتصاالت المعمومات تكنولوجياث (        
 لممرة األولى .   



 
6 

 

  بهم خاصة صفوف في بتجميعهم مديريات وتقوم بكتبهم التاسع الصف في الراسبون الطالب يحتفظ   
 (.قديم نظام)

 ج ـ لجنة الكتاب المدرسي: 

يتم تحديد صالحية الكتب المستردة لمتوزيع لمعام الدراسي التالي من قبل لجنة الكتاب المدرسي مع التقيد 
 بما يمي: 

( تضمين تالميذ الصفوف من الرابع وحتى التاسع  قيمة كل كتاب ال تتم إعادتو إلى المدرسة إذا 3)
 كان موزعًا لممرة األولى. 

دد المبالغ الناجمة عن التضمين في حساب فرع المؤسسة العامة لمطباعة لدى المصرف في ( تس5)
المحافظة المعنية أو إلى أمين مركز توزيع الكتب المدرسية في المنطقة التي تتواجد فييا المدرسة 

 أصواًل. 

ـ التوزيع المجاني في مراحل التعميم الثانوي ومعاهد إعداد المدرسين ومعاهد التربية الرياضية  ثانياً 
 والمعاهد المتوسطة: 

في المحافظات الموجودة  أبناء وبنات الشيداءمدارس آ ـ حصر التوزيع المجاني لكتب ىذه المراحل عمى 
 . فييا ىذه المدارس

الفقرة )آ( السابقة من مراكز توزيع الكتب المدرسية إلى إدارات ب ـ يتم تسميم الكتب المجانية موضوع 
 المدارس الثانوية والمعاىد المذكورة أعاله بموجب قوائم اسمية مصدقة أصواًل.

 ثالثًا ـ تعميمات عامة: 
آ ـ يعمم عمى جميع المدارس في مختمف مراحل التعميم بضرورة توجيو التالميذ والطالب إلى المحافظة 

عادتو إلى المدرسة وفقًا لتعميمات االسترداد في نياية العام عمى الك تاب المدرسي أثناء العام الدراسي وا 
 الدراسي بحالة جيدة وصالحة لالستخدام لمعام الدراسي التالي. 

ب ـ التأكيد عمى االستمرار بالتوعية بأىمية الكتاب المدرسي وضرورة الحفاظ عميو وزيادة التنسيق مع 
 مية والشعبية في ىذا المجال. الجيات الرس

 ـ يكمف الموجيون االختصاصيون والتربويون بمتابعة ىذه التعميمات.  ث

ـ يكمف مديرو فروع المؤسسة العامة لمطباعة  بالتعاون مع مديريات التربية بتطبيق ىذه التعميمات في  ج
يود مستودعات الكتب، جميع المدارس وفي مختمف مراحل التعميم وتدقيق سجالتيا ومطابقتيا مع ق
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والتأكد من عدم صالحية النسخ المستردة، التي تقرر لجنة الكتاب المدرسي في المدرسة إتالفيا وعدم 
 إعادة توزيعيا. 

رسال نسخة منيا إلى مديريات  وعمى مديري الفروع رفع تقارير بذلك إلى اإلدارة المركزية لممؤسسة وا 
 ترحاتيا في ىذا المجال. التربية عمى أن تتضمن ىذه التقارير مق

تقوم مديرية التربية في المحافظة بتعميم ىذه التعميمات عمى مدارس المحافظة في جميع مراحل التعميم، كما رابعًا ـ 
  تقوم المؤسسة العامة لمطباعة  بتعميميا عمى فروعيا في المحافظات لمعمل بموجبيا.

 :مالحظة
يمغي الطبعات السابقة، يتم توزيعو بأعداد الطالب بغض النظر عن في حال ورود أي كتاب جديد من الوزارة  (3

 التعميمات السابقة
 تمغى جميع التعميمات السابقة المخالفة ليذه التعميمات.  (1   

 

 وزير التربية                                                                                      

 عماد موفق العزب                                                                               
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 .المركز الوطني لتطوير المناىج التربوية  -
 .مديرية المناىج والتوجيو -
 مديرية التعميم األساسي.  -
 المكتب الصحفي في الوزارة  -
 .) مديريات اإلدارة المركزية (المؤسسة العامة لمطباعة -
  فروع المؤسسة في المحافظات . -
 الديوان . -


