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 الجمهورية العربية السورية 
 وزارة التربية 

 رقم /    / القرار
 
 

 وزير التربية 

 . م 2021/  12/   29الموافق هـ 1443 / 5/  24/ تاريخ   38رقم /  بناء على أحكام القانون 
 م المتضمن تسميته وزيرًا.   2021 / 8/  10تاريخ   /208وعلى المرسوم رقم /

 يصدر التعليمات التنفيذية اآلتية: 
 الفصل األول 

 تعاريف ال
 التعليمات المعنى المبين بجانب كل منها:  هاآلتية في معرض تطبيق هذ  والكلمات التعابير يقصد ب -1المادة

 . التعليمالمعارف والعلـــــوم النظريـــة والعملية مــــن ِقبـــــل قطـــاع  الطالب فيها  ى  تلق  ي   التي الُمنشأة التعليمية  :  الثانوية المهنية
 العملي. فيها التدريب الطالب  ىتلق  التي ي  الخاصة بقطاع األعمال الورشو  المصانعالمنشــأة االقتصادية: 

الوزير ويحرك من قبل  مهنية  الثانوية  يرادات العائدة للال الذي توضع فيه    مصرفيالحساب  ال   :الثانوية المهنيةحساب  
 . بأوامر صرف نظامية المختص أو من يفوضه

 لفصل الثاني ا
 التعليم المهني إحداث 

توافرت الشروط الالزمة من:   لتلبية حاجة سوق العمل في المنطقة إذاالثانوية المهنية أو المهن فيها  تحدث    -2المادة
 . التجهيزات الالزمة للمهنة -ة دريسيتأطر  –عدد الطالب  –بناء 

التدريبات العملية  و المعلومات النظرية  خاللها  ثالث سنوات يتلقى الطالب    ةالمهني  الثانويةمدة الدراسة في    -3المادة
 سوق العمل. لالنخراط في التي تؤهله 

العدادية   يقبل للتسجيل في الصف األول الثانوي المهني الطالب الحاصلون على شهادة التعليم األساسي أو  -4المادة
 .وفق تعليمات يحددها الوزير المختص قبل بدء كل عام دراسي  االشرعية أو ما يعادله

 - 5المادة
 وتصدر بقرار من الوزير المختص.  المختصةتعد المناهج المهنية التخصصية بالتنسيق بين الوزارة والوزارات  -أ

 تعد مناهج الثقافة العامة والعلوم األساسية من قبل الوزارة وتصدر بقرار من الوزير.   -ب 
وتصدر  بالتنسيق مع قطاع األعمال    المختصة  وزارة لتعليم المزدوج من قبل الالمهنية التخصصية ل  مناهجالُتَعد     -ت 

 . المناهج بقرار من الوزير المختص 
 يوضع نظام موحد المتحانات التعليم المهني بالتنسيق بين:  -6المادة
 الوزارة والوزارات المختصة.   −



 

3 
 

 فيما يخص التعليم المزدوج. وقطاع األعمالالوزارة  −
 بالتنسيق بين:  ةالمهني لثانويةالنظام الداخلي ل يوضع -7المادة
 الوزارة والوزارات المختصة.   −
 فيما يخص التعليم المزدوج.وقطاع األعمال الوزارة  −
 بقرار من الوزير. ونظام موحد المتحاناتها  لمرحلة التعليم الثانوي المهنييصدر النظام الداخلي  -8المادة

الثالث الفصل   
المزدوجالمهني أحكام التعليم   

المطلوبة في المزدوج علـى مبدأ بناء األيدي العاملة المهنية والتقنية وإكسابها المهارات    المهني  التعليم  يقوم  -9المادة
، بحيث تخرج  المنشأة االقتصاديةو الثانوية المهنية من  جة تتم في كلسوق العمل عن طريق عملية تعليم وتدريب مزدو 

 .المطلوب  التأهيل العملـي مكتسبةً العمـل  سوق إلـى 
 األعمال. و التعليم  يعن طريق شراكة ومسؤولية مشتركة بين قطاعلتدريبية  العملية التعليمية وا تقوم  -10المادة
 .وتأهيل كوادره والتوسع فيهلتعليم المزدوج ل التربوية ةلسياسا بتنفيذ عمال  األ و التعليم  ييقوم كل من قطاع  -11المادة
المدرسية  تأمينب  المختصة  الوزارة  قومت   -12المادة الدروس    الالزمة  األبنية  لتنفيذ  الضرورية  بالمستلزمات  وتجهيزها 

 . وتدريبها وتأمين األطر الالزمة لها مهنيةال للثانويات  المقررة في الخطط الدرسية والعملية النظرية
 . واألعمالي التعليم  قطاع  بين  مشاركة  المقررةريبات العملية  والتد   التقنية  على الطالب المناهج النظرية  تطبق   -13المادة
في   والمشاركةمشرفين من المدرسين لمتابعة تدريب الطالب فـي المنشآت االقتصادية    التعليمقطاع  كلف  ي  -14المادة

 . همتنقلالالزمة ل النقل  وسائلتأمين و  تقويمهم
قطاع  الخطة الدرسية الصادرة عن  تدريب الطالب ضمن المنشآت االقتصادية حسب    قطــاع األعمــالمن  يؤ   -15المادة
 . التعليم
  وذلك   مأجورة في أيام العطل وبشكل اختياري   إنتاجيةقطاع األعمال الطالب المتدربين للقيام بأعمال  يشجع    -16المادة

 . لرفع مستوى مهاراتهم
األعمال  ساهم  ي  -17المادة النوعقطاع  التجهيزات  فـي  ببعض  الالزمة  المهنيةية  علـى    الثانويات  التدريب  لتغطية 

 المهارات.
 . من المدرِ سين والمدربين  التعليم المهني المزدوجفي تقديم دورات تدريبية للعاملين في  قطاع األعمال  ساهم  ي  -18المادة
التعليم  مهن  بيقبل    -19المادة النوع من  المساهمة  هذا  الشركات  تدريب مـن قبل إحدى  لـه عقـد  الذي نظم  الطالب 

 . المختص  قطاع األعمالبعد توثيقه من  بالتعليم المزدوج
 وبما يتوافق مع الخطة الدرسية. العمل فيها في المنشأة االقتصادية حسب نظامُيداوم الطالب   -20المادة
%( مـن أيام الدوام الفعلي   75والمنشأة االقتصادية عن ) الثانوية المهنية يقل دوام الطالب في   ال يجب أن   -21المادة

 . من العام الدراسي
بالمهنة المرغوب  ُمنشأة لتدريب الطالب هذه القطاع األعمال الذي تتبع له المنشأة االقتصادية أهلية  يحدد   -22المادة

 . صاحب الُمنشأةو مع اللجنة المحلية في المحافظة التدريب فيها وذلك باالتفاق  
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 . م2021( للعام 38القانون )مهن وثانويات للتعليم المهني المزدوج وفق أحكام  تحدث   -23المادة
 الفصل الرابع
 مراكز اإلنتاج 

ه في كل ثانوية مهنية لجنة إدارية مؤلف ة من:   تشك ل -24المادة  بقرار من الوزير المختص أو من يفوض 
 رئيساً   مدير الثانوية المهنية  −
 عضواً  معاون مدير الثانوية المهنية  −
 عضواً  الدروس الفنية المختص رئيس  −
 عضواً  رئيس القسم المختص  −

 عضواً  مدرس مختص أو معلم حرفة أو مدرس مساعد مختص من القائمين على العمل   −

 ممثل عن قطاع األعمال المعني في حال كانت الثانوية المهنية ضمن نظام التعليم المزدوج −
 )أو معتمد الرواتب في حال عدم وجود محاسب(محاسب الثانوية المهنية  −
            أمين المستودع في الثانوية              −

 عضواً 
 عضواً 
 عضواً 

 عضواً  الشبيبة ممثل عن الوحدة  −
 تتولى اللجنة الدارية المهام اآلتية:  -ب 

 متابعة تعليم وتدريب الطالب. -1
 متابعة التطورات في سوق العمل وأثر انعكاسها على التعليم والتدريب في الثانوية المهنية والمنشأة االقتصادية.  -2
 التعليم والتدريب ودراسة المعوقات والعمل على معالجتها. تأمين مستلزمات  -3
 وإخراج مستلزمات عمليات النتاج والصيانة من وإلى الثانوية المهنية.  لالشراف على إدخا -4
 دراسة أوضاع الطالب العلمية والتربوية والمهنية وتقييمها. -5
 اقتراح منح مكافآت تشجيعية للمعلمين والطالب. -6
 تاجية للثانوية المهنية. تسويق األعمال الن  -7
 اقتراح الخط ة النتاجية والمالية للثانوية المهنية بالتنسيق مع رؤساء األقسام.  -8
راء واالستهالك. -9  اقتراح تشكيل لجان المبايعة والش 

   .الوزارية التعليمات تنفيذ  متابعة -10
اخلة في عمليات النتاج، المصنعة في ضوء مواصفات المواد والخدمات الد تحديد أسعار استرشادية للمنتجات   -11

 مع مراعاة أحكام القوانين النافذة. 
 مهام اللجنة:يضاف إلى  -جـ 

تحديد أسعار المنتجات وأجور تصنيعها، وأجور الصيانة والصالحات والخدمات المختلفة في ضوء مواصفاتها   -1
 والمواد الداخلة في عملية تصنيعها وفق األسعار الرائجة. 

 تحديد سعر التكلفة للمنتجات المنفذة خالل العام الدراسي كتمارين تدريبية.  -2



 

5 
 

 واألدوات الالزمة لها.  تهيئة أماكن النتاج واآلالت والعدد  -3
 وضع مقايسات العمل النتاجي لتحديد الكميات المطلوبة من مستلزمات النتاج.  -4
 مراقبة وتنظيم جداول الدوام للعاملين في النتاج وضبط ساعات العمل. -5
 مراقبة وتدقيق المنتجات وفق المواصفات المحددة لها لدخالها إلى المستودعات وتسليمها أصواًل.  -6
ضبوط استالم اآلالت والتجهيزات والعدد المشتراة من األموال المتحصلة من النتاج وإدخالها إلى األقسام  تنظيم   -7

 أصواًل. 
يكلف في الثانويات المهنية التابعة لوزارة التربية ماسك دفاتر ومدقق حسابات من مدرسي التعليم التجاري   -25المادة

 المهنية. أما في باقي الوزارات فيكلف محاسب الثانوية 
 لشؤون التعليم المهني بالنسبة لوزارة التربية أو المدير  معاون مدير التربية  اللجنةيشرف على عمل هذه    -26المادة

 . بالنسبة لباقي الوزارات  المختص 
بحساب   النتاجخلة في عملية  الدا  والخدمات المواد  مواصفاتها و في ضوء  المصنعة  د أسعار المنتجات  تحد  -27المادة

 اآلتي:المجموع 
المواد   -أ الداخلة في عملية  والتكاليف  ثمن  بتاريخ    النتاجوالخدمات  المحلية  األسواق  الرائجة في  حسب األسعار 

 .التعاقد 
 . على قيمة المنتج  صافية أرباحفي البند )أ(  القيمة الواردةمن  %20 -ب 
 اآلالت والتجهيزات. الكتفي البند )أ( بدل اهمن القيمة الواردة  %5 - ج

 .التابعة لها لجهات ل الو وزارة للللجهات التي ال تتبع  كحد أدنى ويعتبر مجموع البنود )أ+ب+ج( هو سعر بيع المنتج
 فهو مجموع )أ+ب(. والجهات التابعة لهاوزارة للسعر بيع المنتج للجهات التي تتبع أما 

وإذا بيع للطالب نفسه    الداريةلجنة  المن قبل  سعره  أثناء تدريباته العملية فيقدر  نفذه الطالب    اً كان المنتج تمرينوفي حال  
 المهنية. ، ويوضع في حساب الثانوية فقط النتاجعملية الداخلة في  والخدمات بثمن المواد فيتم تسعيره 

 اآلتي: يتخذ أو الجهات التابعة لها  المختصة في حال التعاقد لصالح الوزارة  -28المادة
 وفق أحكام نظام العقود.  لهاالجهات التابعة  أو  المختصة وزارةوال الثانوية المهنيةبين إدارة  يتم التعاقد  -1
   .كاملةً  لإلنتاجالالزمة  والخدمات المواد التجهيزات و الجهات التابعة لها أو  المختصة وزارةالتقدم  -2
اللجنة وعلى مسؤولية  والكمية المطلوبة    المنتجات الالزمة حسب المواصفات المحددة  ع يتصن ب  المهنيةالثانوية  تقوم   -3

 .الدارية
قيمة ما ورد في الجهات التابعة لها بتسديد  أو  المختصة  من تسليم المنتج تقوم الوزارة    الثانوية المهنيةانتهاء  بعد   -4

 . الثانوية المهنيةفي حساب  26المادة من   /+ ج ب /   الفقرة
 : أخرى جهة لصالح   التعاقد  -29المادة
 يتخذ اآلتي:  في حال قدمت الثانوية المهنية المنتج كاماًل )مواد وخدمات(أواًل: 

 . الجهة الطالبة للتعاقد و  الثانوية المهنيةيتم التعاقد بين إدارة  -1
 اآلتي: بتسديد  تقوم الجهة المتعاقد معها -2



 

6 
 

 .الثانوية المهنيةفي حساب  26من المادة   /+ جب أ + في الفقرة /قيمة ما ورد وضع  -أ
ثانيًا: في حال قدمت الجهة المتعاقد معها المواد األولية الالزمة للتصنيع فتضع قيمة ما ورد في الفقرة /ب + ج / من  

 . في حساب الثانوية المهنية عند تسليم المنتج 26المادة 
 : الصافية األرباحتوزيع   -30المادة

صرف    عد يُ  -1 األرباح  قرار  قبلتوزيع  الدارية    رئيس  من  المهنية في  اللجنة  والمحاسب   بالنتاجالمعنية    الثانوية 
 . الوزير المختص أو من يفوضهوموافقة )المعتمد( 

الواردة في الفقرة   الصافية  األرباحمن    %50نسبة  توزع  خارج النصاب التدريسي للمعلمين ف  اً العمل منفذ إذا كان   -2
( وفق النسب عند التوزيع  % 100  من األرباح الصافية تساوي نسبة  %50نسبة    اعتبار أن  )مع  26من المادة  ب/  /

 اآلتية:
مع مراعاة ساعات العمل التي قام بها كل منهم    النتاجتوزع كتعويضات وحوافز لكل من شارك في عملية    %70 -أ

 مدرس.المن أجر ساعة  %50لطالب تساوي اجر ساعة عمل الدوام الفعلي واعتبار أ أوقات  خارج
0.5)   %10 -ب 

10
0.5و    في حال عدم وجود محاسب   الثانوية المهنيةلمعتمد  للمحاسب أو   

10
  ومدقق الحسابات   ماسك الدفاترل 

9و  

10
كمشرفين  ، معاون المدير، رؤساء الدروس الفنية، أمين المستودع(الثانوية المهنيةمدير  :توزع بالتساوي على 

 . على عملية النتاج
ولم    غير المشاركين في عملية النتاجوالمستخدمين  بالتساوي على أعضاء الهيئتين الدارية والتدريسية    توزع  %10 - ج

 .  عملية االنتاجتعويض من منهم  أي  يتقاض 
 بالنسبة لوزارة التربية:  -د 

– والتقني   رئيس دائرة التعليم المهني  -معاون مدير التربية المختص   –مدير التربية    :علىتوزع بالتساوي  )  %5  -أوالً 
 .المحاسب المختص( -الموجه المختص 

العاملون   –  محاسب الدارة  -مدير التعليم المهني والتقني  -معاون الوزير المختص    :توزع بالتساوي على)   %5  -ثانياً 
 الموجه األول المختص(. –( 38في مكتب متابعة تنفيذ القانون )

 – رئيس الدائرة   –المدير المختص   -)توزع بالتساوي على معاون الوزير المختص   %10بالنسبة لباقي الوزارات:  - ه
 أو من يماثلهم.  (المحاسب المختص 

من األرباح الصافية الواردة في الفقرة /ب/ من   %50نسبة  توزع  فالنصاب التدريسي    ضمن  اً إذا كان العمل منفذ  -3
 : النسب اآلتية قالتوزيع( وفعند   %100من األرباح الصافية تساوي نسبة  %50)مع اعتبار أن نسبة  26المادة 

مع مراعاة ساعات العمل التي قام بها  والنتاجتوزع كتعويضات وحوافز لكل من شارك في عملية التصنيع  %40 -أ
 .المدرسمن أجر ساعة  %50لطالب تساوي ساعة عمل ا تعويض الدوام الفعلي واعتبار  أوقات  ضمنكل منهم 

0.5)   %10 -ب 

10
0.5للمحاسب أو لمعتمد الثانوية المهنية في حال عدم وجود محاسب و   

10
لماسك الدفاتر ومدقق الحسابات   

9و  

10
كمشرفين    ، معاون المدير، رؤساء الدروس الفنية، أمين المستودع(الثانوية المهنيةمدير  :  توزع بالتساوي على 

 على عملية النتاج. 
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بالتساوي على  %5 - ج التربية    :توزع  المختص   –مدير  التربية  المهني  -معاون مدير  التعليم  دائرة   - والتقني   رئيس 
 المحاسب المختص(. -الموجه المختص 

العاملون في   –محاسب الدارة    - مدير التعليم المهني والتقني  -معاون الوزير المختص    :توزع بالتساوي على  % 5 -د 
 الموجه األول المختص(.  –(  38مكتب متابعة تنفيذ القانون )

ولم    غير المشاركين في عملية النتاج  والمستخدمين   توزع بالتساوي على أعضاء الهيئتين الدارية والتدريسية   %10 - ه
 .  من عملية االنتاجأي منهم تعويض  يتقاض 

 .الثانوية المهنيةحساب توضع في  %30 - و
المهنيةحساب  يحرك    -31المادة يفوضهوموافقة    ها من مدير   باقتراح  الثانوية  المختص أو من  ويستخدم في    الوزير 

   :المجاالت اآلتية
  ، وللطالب المشاركين في النتاج. والخدمات والمشرفين على أعمال النتاج  ومكافآت للعاملين،  تعويضات وحوافز   -1

 . 29حسب النسب المحددة في المادة 
 .ومستلزمات التدريب والنتاج للثانوية المهنيةاآلالت واألدوات والعدد  بعض   شراءالمساهمة في  -2
 المساهمة في دفع أجور صيانة اآلالت والتجهيزات في الثانوية المهنية.  -3
 المشاركة في المعارض المحلية والمركزية.المستلزمات والنفقات الالزمة لتنفيذ األعمال تأمين المساهمة في  -4

 الصيانة والصالح والتركيب والخدمات -32المادة
  لقيام بأعمال الصيانة والصالح والتركيب لصالح القطاع العام والخاص والمشترك التعاقد ل  للثانوية المهنية   يجوز -أ

  حسب المهن الموجودة لديها
لجراء أعمال الصيانة والصالح والتركيب وتقديم   الثانوية المهنيةالتعاقد مع    المختص أو من يماثلهمدير  لل  يجوز -ب 

للوزارة  الخدمات   التابعة  قبل  وفق  المختصة  لألبنية  المعتمدة من  المختصةالئحة األسعار  وبعد توصيف   الدائرة 
 .اللجنة الداريةاألعمال من قبل 

 لجراء أعمال الصيانة والصالح والتركيب وتقديم الخدمات الثانويات المهنية  لمدير التربية التعاقد مع غير  جوز  ال ي - ج
إال بعد اعتذار رسمي من قبل مدير التربية المساعد للتعليم المهني والتقني   التابعة لهواألليات والتجهيزات  لألبنية  

 .ديهالثانويات المهنية لعدم إمكانية تنفيذ األعمال المطلوبة من قبل مبررات يتضمن 
في حال عدم توافر أحد والتركيب والخدمات    والصالحالصيانة    لتنفيذ أعمال ثانوية مهنية  يمكن إشراك أكثر من   -د 

 . ايمكن تنفيذه باألعمال التي    ثانويةعلى أن يتم تنظيم عقود مستقلة لكل  الواحدة  الثانوية المهنية المهن ضمن 
 رى غير وزارة التربية ومديرياتها: جهة أخ  لصالح للوزارة أولمركبات سواًء الصالح لصيانة و ال -33المادة

ضمن الورش المحدثة لصيانة التابعة لها أو لجهات أخرى  جهات  لاصيانة المركبات الخاصة بوزارة التربية أو    تنفذ  -1
 .وفق النظام المالي المعتمد لإلصالح  لمديريات الفرعيةالتابعة ل الثانويات المهنية في المركبات 

 وفق اآلتي:اللجنة الدارية الصيانة من قبل  أرباحتحدد  -2
  التبديلمن ثمن قطع  كحد أدنى    %20  تكون الصيانة يجب أن    رباحإذا كانت الصيانة تحتاج إلى قطع تبديل فإن أ

اللجنة  قدر زمن الصيانة الالزم من قبل  تبديل فيا كانت ال تحتاج إلى قطع  أما إذ ،  والخدمات المتعلقة بعملية الصيانة
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الصافية  األتحسب  و الدارية   أدنى  رباح  ) عمل  الساعات    بضرب كحد  الصيانة  غير  3000بمعامل  األعمال  في   )
 .(5000أما إذا كانت األعمال برمجية فتضرب بمعامل الصيانة ) ، البرمجية
 وفق اآلتي:  رباحوتوزع األ

 . 30من المادة   /2/ البند وفق  رباحفتوزع األ ينصاب التدريسالعندما يكون العمل خارج  -1
 . 30من المادة  /3/ البند فتوزع األجور وفق النصاب التدريسي  ضمنأما إذا كان العمل  -2

 المخلفات الناتجة عن األعمال اإلنتاجية   -34المادة
قطع/  -نشارة الخشب الطالب )أو تمارين  ية  عمليات النتاجالناتجة عن المخلفات  بتحديد أسعار الاللجنة الدارية  تقوم  

وتودع ويتم بيعها أصواًل    قماش .....الخ( آخذين باالعتبار األسعار الرائجة في األسواق المحلية  –معدنية    –خشبية  
 .نظام العقود  بما ال يتعارض مع  /31وتصرف وفق المادة / الثانوية المهنيةفي حساب قيمتها 
محضر استهالك بتمارين الطالب التي ال يمكن االستفادة منها ويتم تجميعها ثم بيعها خردة حسب   ينظم  -35المادة

 .(31وتصرف وفق المادة ) األصول كل عام بموافقة مدير التربية ويودع ثمنها في حساب الثانوية المهنية
يقترحها مدير التربية المساعد    ،حسب االختصاص ثانويات مهنية  ة ب المحدث   المستقلة  النتاجية  الورشات تلحق    -36المادة

 . أو من يماثله في الوزارات األخرى  للتعليم المهني والتقني
 للجنة الدارية، ويمكن  من داخل المالك من العاملين في الثانويةالنتاجية    كون العاملون في الورشات ي  -37المادة

   التعاقد مع من تراه مناسبًا.
  مديرية  -الوزارة  إلى  ترفع  و ،  الثانويات المهنية  إنتاججامعة لخطط    إنتاجخطة  كل مديرية مختصة  ضع  ت   -38المادة

 .  وإلى المديرية المختصة في الوزارات األخرى  متابعة تنفيذهاإقرارها و التعليم المهني والتقني من أجل 
  أو من يماثلها في الوزارات األخرى   من قبل مديريات التربية   للتدريب توفر المستلزمات والمواد األولية الالزمة    -39المادة

 حسب األصول ومن االعتمادات المرصدة في الموازنة.
 الدورات التدريبية -40المادة

حساب تكاليفها  ول  الثانوية المهنيةالداخلة في اختصاص    التدريبية لصالح القطاع العام والخاص والمشتركلجراء الدورات  
 يتبع اآلتي: 

مديرية  الع/ط    المعنيةوزارة  الالثانوية المهنية ويرفع إلى  تتقدم الجهة الطالبة للدورة التدريبية بطلب أصولي إلى    -أوالً 
 نوع الدورة ومدتها والعدد المطلوب تدريبه.فيه  ، تحدد أو من يماثلها في الوزارة المعنية ،المحافظةفي  المختصة

بالتنسيق مع الجهة الطالبة للدورة   أو من يماثلها في الوزارات المعنية   يحدد من قبل مديرية التعليم المهني والتقني  -ثانياً 
 . لها والمحتوى التدريبي الساعات الالزمة والبرنامج التفصيليالدورة التي يمكن تنفيذها وعدد نوع   التدريبية،

الدارية  تقوم    -ثالثاً  الدورة  د  يتحد باللجنة  كامل  بين  تكلفة  المبرم  العقد  المهنية  ضمن  للدورة الثانوية  الطالبة  والجهة 
 الوزارة.وذلك بعد الحصول على موافقة  التدريبية وحسب األسعار الرائجة في األسواق

 آلتي:ا وفقوالجهة المستفيدة من الدورة  يتم إجراء عقد بين إدارة الثانوية المهنية -رابعاً 
في   -1 استثمارها  المطلوب  والتجهيزات  إشغالها  المطلوب  األقسام  المعنية  للمديرية  التابعة  المهنية  الثانوية  تقدم 

 التدريب.
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لتدريب وتشغيل اآلالت وصيانتها أثناء التدريب في  تقدم الجهة الطالبة للدورة التدريبية كافة مواد ومستلزمات ا -2
 حال حدوث أعطال.

والتجهيزات المطلوب استثمارها في التدريب واألقسام المطلوب إشغالها    تنفذ الدورة حسب الساعات والمدة المحددة -3
 وذلك خارج أوقات الدوام في األقسام والورش.

 ة القيمة المقدرة لتكلفة الدورة قبل البدء بتنفيذ الدورة. تضع الجهة المتعاقد معها في حساب الثانوية المهني -4
 طبيعة الدورة.  تبينالوزارة المختصة المتدربون شهادة  عند انتهاء الدورة تمنح -5
 لدورة المتفق عليها بالعقد وفق النسب اآلتية: إيرادات ايتم توزيع   -اً خامس

المهنية: )   10% -1 الثانوية  0.5تعويضات وحوافز لإلداريين والعاملين في 

10
لم يتو     الثانوية وإن  لمعتمد  فر  المحاسب 

9  )الثانوية المهنية و

10
0.5  و  (ئيس القسم المختص مدير، معاون المدير، ر ال  توزع بالتساوي على(   

10
مستخدم  ل(   (

 . المشاركين برنامج دوامعلى أن يقوم مدير الثانوية المهنية بتحديد  ،(1عدد 
 للمدربين. تعويضات وحوافز  50% -2
بالتساوي على  تعويضات وحوافز  8% -3 التربية  :توزع  التربية المختص   –)مدير  التعليم    رئيس  -معاون مدير  دائرة 

 . أو من يماثلهم في باقي الوزارات  المحاسب المختص(  -الموجه المختص  -المهني
 (38مكتب متابعة تنفيذ القانون )العاملون في  –توزع بالتساوي على:)مدير التعليم المهني تعويضات وحوافز  5% -4

 يماثلهم في باقي الوزارات. ( أو من جه األول المختص و الم -التوجيه والمناهج  رئيس دائرة  -
 . التدريب غير المشاركين في عملية   والمستخدمين بالتساوي على أعضاء الهيئتين الدارية والتدريسية توزع  5% -5
 . وتوضع في حساب النفقات في المديرية المعنية ،بناءو استهالك كهرباء وماء وهاتف  بدل  5% -6
 . الثانوية المهنيةآالت توضع في حساب  استهالكبدل  15% -7
 الحقيبة التدريبية. تعويضات وحوافز توزع على معدي    2% -8
 . أو من يفوضه المختص  الوزيروموافقة  الثانوية المهنيةبموجب قرار يعده مدير  التعويضات والحوافز توزع -9

الخامس الفصل   
 أحكام عامة ومتفرقة 

( يتبع لمدير التعليم  38مكتب لمتابعة تنفيذ القانون ) في كل وزارة في مديرية التعليم المهني والتقني  يحدث   -41المادة
 .حسب مسارات التعليم التابعة لهاالمهني والتقني ويضم مختص 

عن الخدمات التي تقدمها المدارس  مديرية التعليم المهني سنويًا عبر وسائل العالم والكتب الرسمية تعلن   -42المادة
 المهنية وأماكن توزعها في المحافظات.

بعد استكمال الجراءات    شهادة الدراسة الثانوية المهنية حاملها الحصول على رخصة مزاولة المهنة  تخول  -43المادة
وفق الشروط ومعايير    وتؤهله لمتابعة دراسته في االختصاصات التقنية والجامعية  الخاصة بالجهات المعنية بالترخيص 

 . القبول المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الراغبين بالمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة    -طالب  تنظيم دخول وخروج ال  اللجنة الداريةيقع على عاتق    -44ادةالم

 بحيث ال يتعارض ذلك مع تنفيذ الخطة الدرسية.من وإلى الثانوية المهنية  -والنتاج والخدمات 
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على عاتق القائمين بالشراف والتدريب في الثانوية المهنية الكشف المستمر عن اآلالت والتجهيزات    يقع  -45المادة
الثانوية    اللجنة الدارية فيوالمخابر والمحافظة عليها وإجراء الصيانة الدورية لها وعند حدوث أي عطل فيها إعالم  

 تم مخاطبة المديرية المعنية بذلك.  المهنية التخاذ الجراءات الالزمة، وفي حال تعذر إصالحها ي
بعثات للتخصص في مختلف فروع من كوادر التعليم المهني  عاملين  و طالب  أن توفد    المختصة  للوزارة  -46المادة

 . وفق قانون البعثات العلميةلالرتقاء بمعلوماتهم الفنية وإكمال تخصصهم وتحدد شروط هذه البعثات التعليم المهني 
 كحد أقصى عشرة ماليين ليرة سورية    ل.س  /10,000,000قيمتها /   تمنح كل ثانوية مهنية سلفة مالية  -47المادة

 وتسدد في نهاية كل سنة مالية.  وفق األنظمة والقوانين  النتاجلتأمين مستلزمات 
والعدد واألجهزة والمخابر ومستلزمات   المهنية باآلالت   ثانويات على تأمين وتزويد ال  المختصة  تعمل الوزارة  -48المادة

 التدريب الضرورية لها. 
 التنفيذية.التعليمات هذه التعليمات الصادرة عن الوزارة في األمور التي لم يرد ذكرها في  تطبق  -49المادة
 .ُينَشر هذا القرار في الجريدة الرسمية  -50المادة

 هـ 1443 /  دمشق في / 
 2022 / 1 /19الموافق ل 

 
 

 وزير التربية                                                                               
 طباعالدارم الدكتور                                                                                


