
U تحديد مسالك شهادات البكالوريا الفنية للدخول إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي
U 1/7/2002 - صادر في 69قرار رقم 

إن وزير التربية والتعليم العالي، 

 (تشكيل الوزارة)، 26/10/2000 تاريخ 4336بناء على المرسوم رقم 

 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم 25/7/1967 تاريخ 7880بناء على المرسوم رقم 

المهني والتقني) وتعديالته، 

 ال سيما المادة االولى منه التي تنص: 8/6/1965 تاريخ 1936بناء على المرسوم رقم 

 من 2/5/1962 تاريخ 9404"تعتبر شهادة البكالوريا الفنية المنشأة بموجب المرسوم رقم 

الشهادات التي تخول حاملها الدخول إلى معاهد التعليم العالي لمتابعة التخصص"، 

 (اعتماد وتطبيق مناهج جديدة في بعض 5/7/1999 تاريخ 40/99بناء على القرار رقم 

اختصاصات شهادتي البكالوريا الفنية واالمتياز الفني)، 

ولما كان يقتضي "تحقيق التوازن بين التعليم العام االكاديمي والتعليم المهني والتقني والمالءمة 

والتكامل بين التربية والتعليم من جهة، وحاجات المجتمع وسوق العمل من جهة ثانية " تطبيقًا 

للهيكلية الجديدة للتعليم المهني والتقني، والموافق عليها من قبل المركز التربوي للبحوث واالنماء 

 ومن المجلس االعلى للتعليم 16/8/2000 ومن قبل مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2000بتاريخ 

، 21/8/2002المهني والتقني، بتاريخ 

ولما كانت المناهج الجديدة للمرحلة ما قبل الجامعية في التعليم الثانوي والفني قد اعتمدت التوازن 

والمالءمة والتكامل، 

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، 

يقرر ما يأتي: 

- تحدد مسالك شهادات البكالوريا الفنية، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - 1المادة 

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للدخول إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي وفق الجدول 

الملحق بهذا القرار. 

- ان متابعة التحصيل في مؤسسات التعليم العالي، يبقى خاضعًا للشروط الخاصة التي 2المادة 

تضعها هذه المؤسسات وألحكام القوانين الخاصة التي ترعى ممارسة المهنة والزامية انتساب 

أصحابها إلى نقابات. 

- تلغى جميع القرارات السابقة التي تخالف نص هذا القرار. 3المادة 



- ينشر هذا القرار ويبلغ في الجريدة الرسمية. 4المادة 

 2002 تموز 1               بيروت في: 

              وزير التربية والتعليم العالي 

                  عبد الرحيم مراد 

 

 

 

 

 

جدول تحديد مسالك شهادات البكالوريا الفنية للدخول إلى مختلف مؤسسات 
 8/6/1965 تاريخ 1936التعليم العالي تطبيقًا للمرسوم رقم 

 2002 تموز 1 تاريخ 69/2002الملحق بالقرار رقم 

 27/4/2004 الصادر في 82معدل وفقًا للقرار رقم 

االختصاص المفروض لشهادة البكالوريا الفنية  االختصاصات في التعليم العالي 
- البناء واالشغال العامة - الهندسة المعمارية 

- الرسم المعماري - الهندسة المدنية 

- المساحة - هندسة المساحة 

 - هندسة التجميل الداخلي 

 - الفن الزخرفي 

  Graphic) - الفنون الغرافيكية 

 Design) 

- الرسم العماري - الهندسة المعمارية 

- التجميل الداخلي - هندسة التجميل الداخلي 

- فنون االعالن - الفن الزخرفي 

 - تصميم االعالن 

  Graphic) - الفنون الغرافيكية 

 Design 



 - رسم وتصوير 

- التوثيق - االعالنات والعالقات العامة 

- فنون االعالن - التوثيق 

 - الصحافة ووكاالت االنباء 

 - االذاعة والتلفزيون 

 - تصميم االعالن 

- برمجة الحاسبات االلكترونية - إدارة االعمال (بجميع فروعها) 

- العلوم التجارية - العلوم االقتصادية 

- أمانة السر - االدارة والتسويق 

- المحاسبة والمعلوماتية - المحاسبة والتمويل 

- البيع والعالقات التجارية - االدارة الفندقية 

- أمانة السر االدارية - السياحة 

- الفنون الفندقية - علوم مصرفية 

 - المعلوماتية االدارية 

- الكيمياء الصناعية - الكيمياء الصناعية 

 - الكيمياء 

 - البتروكيمياء 

 - العلوم الصيدالنية 

- كافة االختصاصات - علم الالهوت 

 - دراسات اسالمية 

- العناية التمريضية - العلوم المخبرية 

- مساعدة طبية لالسنان - علوم مختبرات االسنان 

- مراقب صحي - االشراف الصحي االجتماعي 

- فنون التجميل - العالج الفيزيائي 

- التربية الحضانية - القبالة 

- مرشد اجتماعي - تقويم النطق 

- موسيقى - تأهيل المعوقين 



 - العلوم الصيدالنية 

 - التربية 

 - علم النفس 

 - علم االجتماع 

 - التنشيط االجتماعي 

 - الموسيقى 

- الميكانيك الصناعي / الميكانيك العام - هندسة الميكانيك 

- ميكانيك السيارات - معلوماتية إدارية 

- ميكانيك الطائرات - معلوماتية صناعية 

- الميكانيك البحري - معلوماتية 

- تكييف الهواء / التدفئة والتبريد 

- االنشاءات المعدنية 

- التمديدات الصحية 

- الكيمياء الصناعية 

- الكهرباء - الكهرباء وااللكترونيك 

- االلكترونيك - االتصاالت السلكية والالسلكية 

 - هندسة المعلوماتية 

 - أنظمة 

 - شبكات 

 - تقنيات اآلالت الطبية 

 - معلوماتية إدارية 

 - معلوماتية صناعية 

 - معلوماتية 

 

تبت لجنة المعادالت في وزارة التربية والتعليم العالي، بعد استشارة المديرية العامة للتعليم مالحظة: 
المهني والتقني، بمسالك التحصيل في التعليم العالي لحملة شهادة البكالوريا الفنية في الفروع التي لم 

يرد ذكرها في هذا الجدول. في هذه الحالة، على الطالب صاحب العالقة أن يتقدم إلى لجنة 



المعادالت بطلب للبت في مسلك التحصيل المطلوب وذلك بتاريخ سابق لالنتساب ولمباشرة الدراسة 
العليا. 

 


