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  م2013لسنة ) 1(قانون التعلیم رقم 

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

م وتعدیالته المعمول به في محافظات 1933لسنة ) 1(وعلى قانون المعارف رقم 
  غزة، 

م وتعدیالته المعمول به في 1964لسنة ) 16(علیم رقم وعلى قانون التربیة والت
  محافظات الضفة،

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(لى قانون الخدمة المدنیة رقم وع
  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 

وبناًء على ما أقره المجلس التشریعي الفلسطیني في جلسته المنعقدة بتاریخ 
  م، 26/12/2012

من القانون األساسي لسنة ) 41(أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة وبعد أن 
  م وتعدیالته،2003

  بسم اهللا ثم بسم الشعب العربي الفلسطیني،
  : صدر القانون التالي

  تعاریف
  )1(مادة 

یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على 
  :خالف ذلك

  .رة التربیة والتعلیم العاليوزا :الوزارة
  .وزیر التربیة والتعلیم العالي :الوزیر

  .مدیریة التربیة والتعلیم في المنطقة التعلیمیة :المدیریة
شّكل بموجب هذا القانون :المجلس   .مجلس التعلیم المُ
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  .كل روضة أو مدرسة أو مركز یقوم بتقدیم خدمات تعلیمیة :المؤسسة التعلیمیة
  .كل مؤسسة تعلیمیة تقدم تربیة للطفل قبل مرحلة التعلیم األساسي :روضة األطفال

كل مؤسسة تعلیمیة تشتمل على جزء أو أكثر من مراحل التعلیم  :المدرسة
  .األساسي والثانوي، یتعلم فیها الطلبة تعلیمًا نظامیاً 

كل مؤسسة تعلیمیة تدرب على أي نوع من أنواع المعرفة أو المهارات دون  :المركز
  .د بسن الطالب أو بمدة معینة، ویكون التدریب فیها على شكل دوراتتقی

كل مؤسسة تعلیمیة تقوم بتدریس نوع أو أكثر من المواد  :مدرسة التعلیم التقني
  .التعلیمیة والمهارات المهنیة
تعلیمیة تدیرها الوزارة أو أي وزارة أو سلطة كل مؤسسة  :المؤسسة التعلیمیة العامة

  .حكومیة أخرى
  .كل مؤسسة تعلیمیة غیر حكومیة :لمؤسسة التعلیمیة الخاصةا

كل مؤسسة تعلیمیة تقوم على تعلیم الطلبة وفق  :المؤسسة التعلیمیة األجنبیة
  .مناهج خاصة منسجمة مع المنهاج الفلسطیني

الشهادة التي تمنحها الوزارة للطالب بعد اجتیاز  :شهادة دراسة الثانویة العامة
  .انویة العامةامتحان دراسة الث

كل من یتولى التعلیم أو یقوم بخدمة تربویة متخصصة في أي مؤسسة  :المعلم
  .تعلیمیة
  .كل من یتعلم في أي مؤسسة تعلیمیة :الطالب
مجموعة من العناصر واألجزاء المتمثلة في األهداف والمحتوى والطرائق  :المناهج

تبادلیة وتفاعلیة لتحقیق  واألنشطة والوسائل والتقویم تربط بینها عالقات شبكیة
  . األهداف المنصوص علیها في هذا القانون

كل كتاب یقرر تدریسه في المؤسسات التعلیمیة في فلسطین،  :الكتب المدرسیة
  .ویشمل أیضًا أصول الكتاب وتجارب طبعه وفقًا ألحكام هذا القانون
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  مبادئ عامة
  )2(مادة 

لعلمیة والموضوعیة المحددة في هذا التعلیم حق لكل مواطن تتوافر فیه الشروط ا
  .الصادرة بمقتضاه القانون واألنظمة

  )3(مادة 
 .التعلیم إلزامي ومجاني في المدارس العامة خالل المرحلة األساسیة - 1
  .التعلیم مجاني في المدارس والمؤسسات العامة حتى نهایة المرحلة الثانویة - 2

  نطاق تطبیق القانون
  )4(مادة 

 :نون علىتسري أحكام هذا القا - 1
 .مراحل التعلیم المبینة في هذا القانون - أ

 .المؤسسات التعلیمیة العامة والخاصة واألجنبیة والدولیة العاملة في فلسطین -  ب
  .ال تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعلیم العالي - 2

  أهداف النظام التعلیمي
  )5(مادة 

  :یهدف النظام التعلیمي إلى تحقیق األهداف التالیة
الطالــــب لیكـــون ذا شخصــــیة وطنیـــة ملتزمــــًا بالثقافـــة الفلســــطینیة والعربیــــة  إعـــداد .1

واإلسالمیة وتنشئته على اإلیمـان بـاهللا واالعتـزاز بدینـه ووطنـه فلسـطین بحـدودها 
 .التاریخیة ومعرفة تاریخه وارتباطه بمحیطه العربي واإلسالمي

تقانهـــــا معبــــرًا بهـــــا عــــن آمالـــــه وطموح .2 اتــــه وتطلعاتـــــه االعتــــزاز باللغـــــة العربیــــة وإ
 .واستخدامها للتواصل مع اآلخرین

توعیــــة الطالـــــب بحقوقـــــه وواجباتـــــه وتعزیـــــز حــــب الـــــوطن وتقویـــــة االنتمـــــاء إلیـــــه  .3
 .والواجب نحوه متزودًا بالقیم والمبادئ اإلنسانیة
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تدریب الطالب على مهارات التحلیل الموضوعي وتطویر شخصیته لیصبح  .4
 .إلبداع، وأسالیب البحث العلميقادرًا على النقد والتحلیل والتخطیط وا

إكساب الطلبة المعارف والمهارات في كافة المناهج والمباحث الدراسیة في  .5
 .ضوء أهداف العملیة التعلیمیة وبما یعزز التحصیل العلمي لدیهم

تقان  .6 كسابه المهارات الحیاتیة وإ تأهیل الطالب للتعامل مع تكنولوجیا العصر وإ
 .للغة أجنبیة واحدة على األق

إكساب الطالب العادات الصحیة السلیمة واآلداب الحمیدة واألنشطة الریاضیة  .7
 .والترفیهیة لتحقیق نمو عقلي وروحي وجسمي متوازن

تاحة  .8 رعایة الطلبة المتفوقین وذوي االحتیاجات الخاصة واالهتمام بهم وإ
 .الفرصة لصقل مواهبهم وتنمیة قدراتهم

ي المناهج بما یحقق االنسجام الوطني تنمیة مفهوم المواطنة لدى الطالب ف .9
 .واالجتماعي

  مؤسسات التعلیم
  )6(مادة 

بما ال یتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنیة وتعدیالته والتشریعات الصادرة 
  .بمقتضاه؛ یتحدد التنظیم االداري للوزارة بموجب نظام یصدر بمقتضى هذا القانون

  صالحیات الوزارة ومهامها
  )7(مادة 

  : ألحكام هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصالحیات التالیة وفقاً 
وضع السیاسات العامة والخطط لتطویر العمل التعلیمي بما یتالءم والخطة  .1

  .الوطنیة للتنمیة
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إنشاء المؤسسات التعلیمیة بأنواعها ومستویاتها المختلفة بما في ذلك مؤسسات  .2
حو األمیة وذوي االحتیاجات الخاصة التعلیم المهني ومراكز تعلیم الكبار وم

 .والتعلیم المستمر
توفیر األبنیة الصالحة للمؤسسات التعلیمیة بما یتناسب وأهداف المنهاج  .3

 .والعملیة التعلیمیة، وذوي االحتیاجات الخاصة، كل بحسب احتیاجاته
توفیر الكوادر البشریة المؤهلة أكادیمیًا ومهنیًا وأخالقیًا إلدارة المؤسسات  .4

 .لتعلیمیة واإلشراف علیها ومتابعتهاا
تشجیع أوجه النشاط الطالبي في المؤسسات التعلیمیة وتنظیمه في جمیع  .5

 .میادینه الریاضیة والكشفیة والفنیة والثقافیة واالجتماعیة واإلنتاجیة
اإلشراف على المؤسسات التعلیمیة وفق أحكام هذا القانون واألنظمة التي  .6

 .تصدر بمقتضاه
تحانات العامة واالمتحانات التشخیصیة والتقویمیة وغیرها من وسائل عقد االم .7

 .التقویم بهدف تطویر العملیة التعلیمیة
تدریب موظفي الوزارة لتحسین مستواهم العلمي والمهني وتوجیه قدراتهم لتحقیق  .8

 .أهداف النظام التعلیمي وغایاته
رشادیة للطلبة في توفیر الرعایة الصحیة والخدمات العالجیة والوقائیة واإل .9

 .المؤسسات التعلیمیة بالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات ذات العالقة
 .تشجیع البحث العلمي ونشر نتائجه لغایات تطویر العملیة التعلیمیة وتحسینها  .10
تنسیق العالقة مع المجتمع المحلي والمؤسسات األهلیة المختلفة بما یخدم   .11

 .العملیة التعلیمیة
دات اإلداریة الالزمة للوزارة لتمكینها من القیام بأعمالها على نحو إنشاء الوح  .12

  .یضمن حسن سیر العمل وسرعة إنجازه
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إنشاء مدیریة للتربیة والتعلیم أو أكثر في كل محافظة یرأسها مدیر للمدیریة   .13
ویساعده عدد من الموظفین حسب هیكلیة معتمدة، وتناط بها مسؤولیة التعلیم 

 .لمؤسسات التعلیمیة التابعة لهاورفع مستواه في ا
ـــــوفیر المتطلبـــــات   .14 ـــــة المدرســـــیة لت ــــدار المواصـــــفات العامـــــة الخاصـــــة باألبنی إصـ

الصــــــحیة واألمنیــــــة والمناخیــــــة واالحتیاجــــــات الخاصــــــة لجمیــــــع الطلبــــــة، وتلتــــــزم 
  .بتطبیقها

تقـــدیم خـــدمات اإلرشـــاد النفســـي والتوعیـــة الصـــحیة والتوجیـــه المهنـــي واألنشـــطة   .15
 .الطلبة المرافقة لجمیع

هیئـــــة الفـــــرص والوســـــائل للمعلمـــــین فـــــي المؤسســـــات التعلیمیـــــة العامـــــة لتنمیـــــة ت  .16
  .مهاراتهم العلمیة والتربویة

  صالحیات الوزیر
  )8(مادة 

بموجب أحكام هذا القانون واألنظمة التي تصدر بمقتضاه یتولى الوزیر الصالحیات 
  :التالیة
  .المصادقة على قرارات المجلس .1
  .لتعلیمات الالزمة إلدارة شئون الوزارةإصدار القرارات وا .2
  .اإلشراف على أعمال الوزارة ومتابعة شئونها  .3
  .تمثیل الوزارة لدى الجهات المختلفة .4

 مجلس التعلیم
  )9(المادة 

یتكون من تسعة ) مجلس التعلیم(ینشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس یسمى 
  .ا في الوزارة أعضاء برئاسة الوزیر وعضویة موظفین من الفئة العلی
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  )10(المادة 
  :یتولى المجلس صالحیات مناقشة األمور التالیة بالوزارة واتخاذ قرار بشأنها 
  .الخطوط العریضة لمناهج المراحل التعلیمیة .1
  . المناهج والمباحث الدراسیة للمؤسسات التعلیمیة .2
  .الكتب المدرسیة وأدلتها .3
  .السیاسات والمشاریع التعلیمیة  .4
 ریع التنمویةالخطط والمشا .5
  .االرتقاء بالكادر البشري .6
  .نتائج االمتحانات العامة  .7
  .مشاریع تعدیل القانون واألنظمة .8
 .مشروع الموازنة العامة للوزارة  .9

  .أیة أمور أخرى یعرضها الوزیر  .10

  حقوق العاملین في المؤسسات التعلیمیة وواجباتهم
  )11(مادة 

اللوائح واألنظمة الصادرة بمقتضاه بما ال یتعارض وأحكام قانون الخدمة المدنیة و 
 :تُحدَّد بموجب نظام یصدر عن مجلس الوزراء

 .حقوق العاملین في المؤسسات التعلیمیة وواجباتهم .1
تب المشرفین ومدراء المدارس والمعلمین في وزارة التربیة والتعلیم وحوافزهم  .2 رُ

 .الواتهموع
  حقوق الطلبة وواجباتهم

  )12(مادة 
ات التعلیمیة وتسهیل حصوله ایة حقوق الطالب في المؤسستلتزم الوزارة بحم  .1

 .علیها
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تُحـــدد حقــــوق الطالـــب وواجباتــــه بمـــا فــــي ذلـــك القواعــــد المتعلقـــة بالمحافظــــة علــــى  .2
ــــادل داخــــل المؤسســــات التعلیمیــــة بموجــــب نظــــام یصــــدر بمقتضــــى  االحتــــرام المتب

 .القانون
  مراحل التعلیم وأهدافها

  )13(مادة 
  :لتعلیمیة منتتكون مراحل العملیة ا 

  .مرحلة ریاض األطفال .1
 .مرحلة التعلیم األساسي .2
 .مرحلة التعلیم الثانوي .3

  مرحلة ریاض األطفال
  )14(مادة 

  .مرحلة ریاض األطفال هي مرحلة ما قبل المدرسة ومدتها سنتان .1
من هذا القانون، ) 5(باإلضافة إلى األهداف المنصوص علیها في المادة  .2

  :ىتهدف مرحلة ریاض األطفال إل
صیانة فطرة الطفل ورعایة نموه الخلقي والعقلي والجسمي في ظروف  .أ 

  .طبیعیة متجاوبة مع المقتضیات اإلسالمیة والوطنیة
  .لحیاة المدرسیةتهیئة الطفل ل .ب 
تزوید الطفل بالتعابیر الصحیحة واألساسیات المیسرة، والمعلومات المناسبة  .ج 

  .لسنه والمتصلة بما یحیط به
هارات الحركیة، وتعویده على العادات الصحیة تدریب الطفل على الم .د 

  .السلیمة ، وتربیة حواسه وتمرینه على حسن استخدامها
  .تشجیع الطفل على النشاط االبتكاري، وتنمیة ذوقه الجمالي .ه 
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  مرحلة التعلیم األساسي
  )15(مادة 

 یعتبر التعلیم األساسي قاعدة للتعلیم وأساسًا لبناء الهویة اإلسالمیة والوطنیة - 1
  .وتنمیة للقدرات والمیول الذاتیة لتوجیه الطلبة في ضوئها 

 .مدة الدراسة في هذه المرحلة عشر سنوات  - 2
  

  )16(مادة 
من هذا القانون، تهدف ) 5(باإلضافة إلى األهداف المنصوص علیها في المادة 

  :مرحلة التعلیم األساسي إلى تمكین الطالب من
  .بالعبادات واألحكام الشرعیة استیعاب أصول اإلیمان باهللا وااللتزام .1
تنمیة عقله بحیث یقوى على التصرف في مواقف الحیاة المختلفة تصرفًا یقوم  .2

 .على الحقائق والتفكیر السلیم
 .إتقان المهارات األساسیة في اللغة العربیة ولغة أجنبیة واحدة على األقل .3
قیمة الوقت  التعبیر عن مواهبه وقدراته الخاصة وجوانب اإلبداع لدیه وتقدیر .4

 .واستثماره لصالح دینه ودنیاه
 .اكتساب المفاهیم والمعارف حول تاریخ وجغرافیة وطنه والتي تعزز انتماءه له .5

  

  )17(مادة 
قبل الطالب في الصف األول األساسي من مرحلة التعلیم األساسي إذا أتمّ  .1 ُ ی

خمس سنوات وسبعة أشهر من عمره في نهایة أغسطس من العام الدراسي 
 .ذي یقبل فیهال

ال یفصل الطالب من التعلیم ألسباب أكادیمیة قبل إتمام السادسة عشرة من  .2
عمره، ویستثنى من ذلك من كانت له حالة خاصة بناء على تقریر لجنة طبیة 

 .مختصة
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  )18(مادة 
یلزم كل ولي أمر أو وصي أو قیم بإلحاق األطفال الذین تحت والیته أو وصایته أو 

التعلیم األساسیة ویحظر سحبهم قبل بلوغهم سن السادسة عشرة قوامته بمؤسسات 
  .دون عذر مقبول

  مرحلة التعلیم الثانوي
  )19(مادة 

دادهم للتعلیم یعتبر التعلیم الثانوي قاعدة وأساس لتهیئة الطلبة للحیاة مع إع .1
  .العالي والجامعي

ادي عشر وتشمل هذه المرحلة الصفین الح ،مدة الدراسة في هذه المرحلة سنتان .2
  .والثاني عشر

  )20(مادة 
من هذا القانون، تهدف ) 5(باإلضافة إلى األهداف المنصوص علیها في المادة 

  :تمكین الطالب من مرحلة التعلیم الثانوي إلى
تعزیز الوالء هللا وحده، وتمكین االنتماء للدین والوطن، والتزوید بالمفاهیم التي  .1

  . الدفاع عنهما تجعله معتزًا بدینه ووطنه قادرًا على
 . تنمیة المسؤولیة والعمل على أن یدرك ماله من حقوق وما علیه من واجبات .2
التعرف على حاجات المجتمع بحیث یساهم مساهمة فعالة في النهوض  .3

 . بمحیطه وتطویره
 .االبتكار والتجدید والتحلیل بتزویده بالمهارات الفكریة والعقلیة الالزمة .4
جامعي بمستویاته المختلفة في مختلف التخصصات مواصلة تعلیمه العالي وال .5

 .تحقیقًا للتنمیة الشاملة
تنمیة تفكیره العلمي ، وتعمیق روح البحث والتجریب والتتبع المنهجي، واستخدام  .6

د على طرق الدراسة السلیمة  .المراجع، والتعوُّ
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  )21(مادة 
 :یتكون التعلیم الثانوي من مسارین رئیسین

ویقوم على قاعدة ثقافیة عامة وثقافة أكادیمیة : ي األكادیميمسار التعلیم الثانو  .أ 
  ).العلمي، اإلنساني، الشرعي: (متخصصة، وینقسم إلى ثالثة فروع هي

ویقوم على قاعدة ثقافیة عامـة وثقافـة خاصـة : مسار التعلیم الثانوي المهني والتقني .ب 
الســتكمال ) قنــيمهنــي وت: (باإلعــداد والتــدریب المهنــي والتقنــي، وینقســم إلــى فــرعین

  .تطبیقي لإلعداد لسوق العمل) مهني وتقني(الدراسة في التعلیم  العالي، و

  )22(مادة 
تُحــّدد شــروط القبــول فــي التعلــیم الثــانوي األكــادیمي  ،بمـا ال یتعــارض مــع هــذا القــانون

  .والمهني والتقني وكل ما یتعلق بها بموجب قرار یصدر عن الوزیر

  واألجنبیة المؤسسات التعلیمیة الخاصة
  الترخیص

  )23(مادة 
  .تنشأ المؤسسة التعلیمیة الخاصة واألجنبیة بموجب ترخیص تصدره الوزارة  .1
جــــــراءات  .2 ــــــة وإ ــــــة الخاصــــــة واألجنبی تحــــــدد شــــــروط تأســــــیس المؤسســــــات التعلیمی

  .ترخیصها بموجب نظام یصدر بمقتضى هذا القانون

  التصنیف
  )24(مادة 

م واألنظمة واللوائح الصادرة 2000لسنة ) 7(دون اإلخالل بأحكام قانون العمل رقم 
بمقتضاه؛ تُصنف المؤسسات التعلیمیة الخاصة إلى فئات یحدد لكل منها الحد 
األعلى للرسوم واألجور التي تتقاضاها والحد األدنى لرواتب المعلمین والعاملین 

  .ذلك وفق معاییر خاصة یحددها نظام یصدر بمقتضى هذا القانون
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  )25(مادة 
المؤسسات التعلیمیة الخاصة واألجنبیة بأهداف النظام التعلیمي وفقًا للمعاییر  تلتزم

  .التي تحددها الوزارة
  )26(مادة 

مع مراعاة ذوي االحتیاجات الخاصة یحدد الوزیر سن قبول الطلبة في المؤسسات 
  . الخاصة واألجنبیة بما ال یتجاوز الثالثة أشهر عن سن القبول المحدد قانوناً 

  )27(مادة 
تتقید المؤسسات التعلیمیة الخاصة بالمناهج والكتب ولوائح االمتحانات التي  .1

تقررها الوزارة في نظائرها من المدارس الحكومیة، ولها أن تزید علیها بعد 
 .الحصول على موافقة الوزیر

بما ال یتعارض مع المنهاج الفلسطیني؛ یكون للمؤسسات التعلیمیة لغیر  .2
  .ریس المباحث التي تنسجم مع دینها المسلمین الحق في تد

  )28( مادة
للمؤسسات التعلیمیة الخاصة واألجنبیة تدریس أكثر من لغة أجنبیة في جمیع 

  .المراحل الدراسیة بعد أخذ موافقة الوزیر
  )29(مادة 

بما ال یتعارض مع المنهاج الفلسطیني؛ للمؤسسات التعلیمیة األجنبیة أن تتبنى 
  .معترف به من تلك الدولة بعد موافقة الوزیر منهاجًا لدولة أجنبیة

  )30(مادة 
  :تلتزم المؤسسات التعلیمیة الخاصة واألجنبیة بالتقید بالعطل على النحو اآلتي

 .یوم الجمعة .1
  .أیام العطل الوطنیة والدینیة كما تحددها التعلیمات الصادرة عن الوزارة .2
التعلیمیة الخاصة أو  یجوز في حاالت خاصة یقررها الوزیر أن تعطل المؤسسة .3

  .األجنبیة یومًا ثانیًا في األسبوع
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  اإلشراف
  )31(المادة 

مع مراعاة أحكام هذا القانون تتولى الوزارة اإلشراف على المؤسسات التعلیمیة 
  :الخاصة واألجنبیة من خالل

 .مراقبة تطبیق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه .1
  .ت بالسیاسة التعلیمیة وتوجیهات الوزارة مراقبة التزام هذه المؤسسا .2
التــــي  واألجنبیــــة بالمعلومــــات واإلرشــــاداتتزویــــد المؤسســــات التعلیمیــــة الخاصــــة  .3

  .تساعدها على اإلحاطة بسیاسة الوزارة التعلیمیة وتطبیقها
  .تصدیق الشهادات والدرجات العلمیة الصادرة عنها .4

  المناهج والكتب المدرسیة
  )32(مادة 

 :من هذا القانون) 5(مادة راعاة المع م
تُحدَّد أسس المناهج والكتب المدرسیة من حیث التألیف والترجمة واالختیار  .1

 . والتطویر والمراجعة بموجب أنظمة تصدر عن الوزارة
یراعى تجسید المناهج للفلسفة المجتمعیة المحلیة المرتبطة بالدین والقیم والعلم  .2

  .الحدیث واإلبداع 
  )33(مادة 

المؤسسات التعلیمیة األنشطة المرافقة للمناهج وفق األهداف التعلیمیة التي تُنِظم  
تناسب اهتمامات وقدرات الطلبة وبیئاتهم على أن تضع البرامج والخطط الالزمة 

  .لذلك في ضوء الخطة السنویة العامة للوزارة
  )34(مادة 

نظام یصدر یكون لغیر المسلم الحق في دراسة مبحث الدین الذي یختاره، بموجب 
  .بمقتضى هذا القانون
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  )35(مادة 
ّزع الكتب المدرسیة على طلبة المدارس والمؤسسات العامة حتى نهایة المرحلة  تُوَ

  .الثانویة مجانًا بدایة كل فصل دراسي
  )36(مادة 

تُحّدد بقرار من الوزیر أثمان الكتب التي تشتریها المؤسسات التعلیمیة الخاصة 
د أث مانها في حساب خاص باسم الوزارة یخصص لغایات تطویر واألجنبیة، وتُقیّ

الوسائل التعلیمیة والمختبرات والمكتبات المدرسیة ومختلف األنشطة المدرسیة، ویتم 
  .المبالغ بتعلیمات یصدرها الوزیر صرف تلك

  )37(مادة 
ر تُحدَّد الكتب المدرسیة واألدلة من حیث التألیف أو الترجمة أو المراجعة أو االختبا

  .أو التطویر أو األجور أو المكافآت بموجب تعلیمات یصدرها الوزیر

  التقویم واالمتحانات
  )38(مادة 

م تحصیل الطلبة للمعارف والمهارات واالتجاهات في ضوء أهداف العملیة  قوّ ُ ی
التعلیمیة بشكل مستمر ومتطور وبالتعاون بین المدرسة والمدیریة والوزارة وفقًا 

  . لوزیرلتعلیمات یصدرها ا
  )39(مادة 

تجري الوزارة امتحانًا للطلبة بعد نهایة المرحلة الثانویة یمنح من یجتازه شهادة  .1
وتحدد إجراءات هذا االمتحان وشروط ) شهادة دراسة الثانویة العامة(تسمى 

  .منح هذه الشهادة بموجب تعلیمات یصدرها الوزیر
زارة بدًال نقدیًا من المشتركین تستوفي الو  ،من هذا القانون) 3( من المادة استثناء .2

یحدد مقداره وطریقة تحصیله وكیفیة ) شهادة دراسة الثانویة العامة(في امتحان 
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دفعه وسائر األمور المتعلقة به، كما تحدد أجور العاملین في االمتحان وكیفیة 
  .دفعها وذلك بموجب قرار یصدره الوزیر

قوة األحكام القضائیة الباتة ) ة العامةشهادة دراسة الثانوی(یكون لنتائج امتحان .  3
  .غیر القابلة للطعن

  )40(مادة 
على المؤسسات التعلیمیة الخاصة أن تُِعد طلبتها المتحان شهادة دراسة  .1

 .یة العامةالثانو 
یجوز للمؤسسات التعلیمیة الخاصة أن تعد من یرغب من طلبتها المتحانات  .2

 .یة العامة بعد أخذ موافقة الوزیرالشهادات األجنبیة المعادلة لشهادة الثانو 

  المخالفات والعقوبات
  )41(مادة 

في حال مخالفة أي مؤسسة تعلیمیة خاصة أو أجنبیة أي حكم من أحكام هذا  .1
القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه یتم إخطار المؤسسة من قبل الوزارة بإزالة 

 .ها باإلخطار هذه المخالفة خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاریخ تبلیغ
في حال استمرار المؤسسة بالمخالفة أو تكرارها ؛ فإن للوزیر الحق في إلغاء  .2

 .بقرار مسبب ترخیصها
  )42(مادة 

مــن هــذا القــانون یــتم إخطــار المخــالف مــن ) 18(فــي حــال مخالفــة أحكــام المــادة  .1
قبـــل الـــوزارة بإزالـــة هـــذه المخالفـــة خـــالل مـــدة ال تتجـــاوز شـــهر مـــن تـــاریخ تبلیغـــه 

 .إلخطاربا
یعاقب المخـالف بـالحبس مـدة ال تزیـد عـن  ،حال استمرار المخالفة أو تكرارهافي  .2

ستة أشهر أو بغرامة مقـدارها ألـف دینـار أردنـي أو مـا یعادلهـا بالعملـة المتداولـة، 
  .أو بالعقوبتین معاً 
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  )43( المادة
 :یحظر على المؤسسات التعلیمیة العامة والخاصة واألجنبیة والدولیة .1

 .مع االحتالل الصهیونيهبات أو مساعدات تهدف إلى التطبیع تلقي  . أ
  .الترویج أو التشجیع ألي نشاٍط مع االحتالل الصهیوني . ب

كـل مـن یخـالف أحكـام  ،مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشـد وردت فـي قـانون آخـر .2
عتبــر مرتكبــًا جنایــة مخلــة بالشــرف واألمانــة ویعاقــب بـــالحبس ) 1(الفقــرة  ُ أعــاله ی

د عـــن عشـــر ســـنوات، وتُعاقـــب المؤسســـة التعلیمیـــة المخالفـــة بفـــرض مـــدة ال تزیـــ
أو مـــا ) عشـــرین ألــف دینـــاٍر أردنـــي( دینــار أردنـــي 20,000غرامــة ال تزیـــد عـــن 

  .یعادلها بالعملة المتداولة
  أحكام عامة

  )44(مادة 
تضع الوزارة مدونات سلوك للعاملین في المؤسسات التعلیمیة بما ینسجم مع  .1

 .على أن تُقر من الوزیر مدونة سلوك الموظف
ُسيء إلى مهنة التعلیم أو من یقوم بأي  .2 تتضمن المدونات إجراءات معاقبة من ی

نافیًا ألخالق المهنة وواجباتها  .عمل یعد مُ
  
  )45(مادة 

تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعلیم الكبار ومحو األمیة بموجب نظام یصدر بمقتضى 
  .القانون

  )46(مادة 
  .بة من الجنسین في المؤسسات التعلیمیة بعد سن التاسعةیحظر اختالط الطل

  
  )47(مادة 

  .تعمل الوزارة على تأنیث مدارس البنات
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  )48(مادة 
تنشأ بقرار من الوزیر مدارس لتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والموهوبین ورعایتهم  

نظم بما یتالءم مع قدراتهم وصقلها، على أن یتضمن قرار اإلنشاء خطط الدراسة و 
  .االمتحانات وشروط القبول دون أن یؤثر ذلك على الفئات األخرى

  )49(مادة 
تضع الوزارة البرامج العالجیة الالزمة وفقًا الحتیاجات الطلبة سواء أكان ذلك 
للمتسربین أم المتغیبین بهدف إعادتهم للدراسة، وتتعاون مع المجتمع المحلي 

  .لنظام التعلیمي العاموخاصة أولیاء األمور دون أن یمسَّ ذلك ا
  )50(مادة 

تضع المدرسة البرامج والخطط العالجیة لتحسین مستوى التحصیل العلمي للطلبة 
  .بتوجیهات من الوزارة وبالتعاون مع أولیاء األمور

  )51(مادة 
یجوز استعمال أبنیة المؤسسات التعلیمیة العامة ومرافقها في غیر أوقات الدوام 

  .من الوزیر الرسمي بناًء على قرار
  )52(مادة 

یكون عدد أیام الدراسة الفعلیة خالل السنة الدراسیة ما بین مائتین وخمسة عشر یومًا 
ومائتین وعشرین یومًا للمدارس التي تعطل یومًا واحدًا في األسبوع، وما بین مائة 

  .وثمانین یومًا ومائة وخمسة وثمانین یومًا للمدارس التي تعطل یومین في األسبوع
  )53(ادة م

یجوز قبول التبرعات المدرسیة في المؤسسات التعلیمیة العامة لتعزیز النظام 
  .التعلیمي، على أن یكون تحت رقابة الوزارة
  )54(مادة 

تعتمد الوزارة في تمویل برامج وخطط التعلیم بشكل رئیس على ما تحدده الحكومة 
  . هذا القانون لها من مخصصات تتناسب والمهام والمسؤولیات المحددة في
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  )55(مادة 
تقبل الوزارة المنح المالیة التي تقدم من دول ومؤسسات دولیة ومحلیة والتي تخدم 

  .مشاریع وبرامج تحقق األهداف التعلیمیة المذكورة في هذا القانون
  أحكام انتقالیة وختامیة

  )56( مادة
قبل نفاذ هذا تعتبر المؤسسات التعلیمیة الخاصة واألجنبیة المرخصة في فلسطین 

القانون حائزة على الترخیص بحكم القانون، على أن تُوفِّق أوضاعها وفقًا ألحكام 
هذا القانون خالل مدة أقصاها سنة من تاریخ العمل به وللوزارة تمدید هذه الفترة 

  .لمدة أو لمدد أخرى إذا رأت ذلك الزماً 
  )57(مادة 

نفیذ أحكام هذا القانون، ویصدر یصدر مجلس الوزراء النظم واللوائح الالزمة لت
  .الوزیر القرارات والتعلیمات الالزمة لتنفیذها
  )58(مادة 

م وتعدیالته المعمول به في محافظات 1933لسنة ) 1(یلغى قانون المعارف رقم 
م وتعدیالته المعمول 1964لسنة ) 16(غزة، كما یلغى قانون التربیة والتعلیم رقم 

  . به في محافظات الضفة
  )59( مادة

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون
  )60(مادة 

تنفیذ أحكام هذا القانون، ویعمل به  - فیما یخصه كلٌ - كافة على الجهات المختصة
  .بعد ثالثین یومًا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  

  .م10/02/2013 :صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ /1434/29 :الموافق                   

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الخمسون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 26/12/2012-25یومي  الثالثاء األربعاء 
  )4/1ع.غ/ 1344(قرار رقم 

دة فـي المنعقـ الخمسـوناالجتمـاع  - ه األولـىالمجلس التشـریعي الفلسـطیني فـي جلسـت
   .م26/12/2012 مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء

  :أخذًا بعین االعتبار
 .لمشروع قانون التعلیم المقدم من لجنة التربیة لقراءة الثانیةاتقریر  -

  .أحكام النظام الداخلي -
  .األخوات واإلخوة أعضاء المجلسومداخالت نقاش  -

  : یقــرر 
  .بالقراءة الثانیة باإلجماع التعلیممشروع قانون إقرار  :أوالً 

  .وفقًا لألصول القانونیة التعلیمقانون  استكمال إجراءات :ثانیاً 
  
  محمود الرمحى. د

  أمین سر 
  المجلس التشریعي

 
  

  أحمد بحر. د
   النائب األول

  المجلس التشریعي لرئیس 
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  م2011لسنة  )هـ.إ/و.م/03/221/11(قرار مجلس الوزراء رقم 
  عامًا لتطویر التعلیم ) 2012(بشأن إعتماد عام 

     مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 11(وعلى قانون التعلیم العالي رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،

  المصلحة العامة، وبناًء على مقتضیات
، وبناًء على     الصالحیات المخولة لنا قانونًا

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الواحـدة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م11/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/221/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  . التعلیمعامًا لتطویر ) 2012(اعتماد عام 
  
  ) 2(المادة 

تكلیــف وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي بالعمـــل علـــى زیـــادة عضـــویة اللجنـــة التحضـــیریة 
ــــة لهــــذا العــــام  لتضــــم الــــوزارات  -تطــــویر التعلــــیم –الخاصــــة بوضــــع الخطــــة التنفیذی

  . والمؤسسات والهیئات ذات العالقة
  
  ) 3(المادة 

لـــى مجلـــس الـــوزارء خـــالل شـــهر مـــن تعــرض الخطـــة التنفیذیـــة لعـــام تطـــویر التعلـــیم ع
  . تاریخه التخاذ القرار المناسب بالخصوص
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  ) 4(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

   .م2011من أكتوبر لسنة  11: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ1432لعام   من 13 :الموافق                   

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/3/279/11(قرار مجلس الوزراء رقم 
  المعلمین الحكومیینبشأن الالئحة التنظیمیة لكادر 

  

  مجلس الوزراء
  ،وتعدیالته 2003 نةبعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لس

  ،والئحته التنفیذیة وتعدیالته 1998لسنة  )4(على قانون الخدمة المدنیة رقم و 
  ،وتعدیالته م1933لسنة ) 1(رقم " التعلیم" على قانون المعارفو 

  ،تهوتعدیال م1964لسنة ) 16(علیم رقم وعلى قانون التربیة والت
حـــة عـــالوة طبیعـــة العمـــل بالئ 2005لســـنة ) 13(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  والعالوة اإلداریة،
) 44(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

  م،4/2/2013المنعقدة بتاریخ 
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

یضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفو / الســید
  الوزراء،

  ،ب وزیر التربیة والتعلیم العاليوبناًء على تنسی
  على مقتضیات المصلحة العامة، بناًء و 
، على الصالحیات المخولة لنا بناًء و    قانونًا

مجلــس الــوزراء فــي جلســته التاســعة والسـبعین بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة غــزة  قـرر
  : ما یلي )12/2/2013(بتاریخ 

  
  )1(مادة 

یكـــــون للكلمـــــات والعبـــــارات التالیـــــة المعـــــاني لغایـــــات تطبیـــــق أحكـــــام هـــــذه الالئحـــــة 
  :المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  .وزارة التربیة والتعلیم العالي :الوزارة
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  .وزیر التربیة والتعلیم العالي :الوزیر
ویـة متخصصـة فـي مؤسسـات وزارة كـل مـن یتـولى التعلـیم أو یقـوم بخدمـة ترب :المعلم

  .التربیة والتعلیم العالي
  .وثیقة رسمیة تمنح صاحبها حق ممارسة مهنة التعلیم :شهادة مزاولة المهنة

  .وثیقة رسمیة تمنح صاحبها حق االنتقال في تصنیف وظیفة معلم :شهادة الكفاءة
  
  )2(مادة 

 تصــنف دنیــة وتعدیالتــهقــانون الخدمــة الم مــن) 9(بمــا ال یتعــارض مــع أحكــام المــادة 
  :على النحو التالي وظیفة المعلم

  .معلم جدید .1
  .معلم .2
  .معلم أول .3
  .معلم خبیر .4

  
  )3(مادة 

  :یراعى في تصنیف وظیفة المعلم ما یلي
  .والتربویة العلمیةالمؤهالت  .1
  .استیفاء سنوات الخدمة أو الخبرة المطلوبة .2
  .استیفاء البرامج التدریبیة والتربویة المقررة .3
  .الكفاءة في االنتقال بوظیفة المعلماعتماد  .4
  .المطلوبةواالمتحانات اجتیاز االختبارات  .5
  .الحصول على الشهادات المهنیة المطلوبة .6
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  )4(مادة 
 ولمدة سنة قابلة للتجدید لمرة واحـدة نظیـر مكافـأة توظیف المعلم بطریق التعاقدیكون 
شـــیكل لحملـــة ) 1500(شـــیكل لحملـــة الشـــهادة الجامعیـــة و) 1800( مقـــدارها شـــهریة
، وتحتســب مــدة التعاقــد مــن ســنوات الخدمــة الفعلیــة والمبلــغ شــامًال للضــریبة، الــدبلوم

  .بعد التعیین
  )5(ادة م

 1998لســــنة ) 4(باإلضـــافة إلــــى الشــــروط الـــواردة فــــي قــــانون الخدمـــة المدنیــــة رقــــم 
  :یشترط لشغل وظیفة معلم جدید ما یليوتعدیالته، 

ــــوب أن یكــــون حاصــــًال علــــى المؤهــــل ا .1 البكــــالوریوس أو (لعلمــــي والتربــــوي المطل
  ).الدبلوم المتوسط

  .ال یقل عن جید أو ما یعادلها وبمعدلأن یكون المؤهل في مجال العمل  .2
  .أن یكون حاصًال على شهادة مزاولة مهنة التعلیم .3
  .أن یجتاز التقییمات المطلوبة .4

  
  )6(مادة 

  :یشترط لشغل وظیفة معلم ما یلي
  .جدیدًا لمدة عامینأن یكون عمل معلمًا  .1
  .وظیفة معلملأن یكون حاصًال على شهادة الكفاءة  .2
  ).5(استیفاء جمیع الشروط السابقة المذكورة في المادة رقم  .3

  
  )7(مادة 

  :یشترط لشغل وظیفة معلم أول ما یلي
  .)البكالوریوس(المؤهل العلمي والتربوي المطلوب أن یكون حاصًال على  .1
  .لكفاءة لوظیفة معلم أولأن یكون حاصًال على شهادة ا .2
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  .عمل معلمًا مدة ال تقل عن عشر سنواتأن یكون  .3
  .أال یقل تقدیر كفایة أدائه عن جید جدًا آلخر ثالث سنوات .4
  .أن تكون الوظیفة ضمن جدول تشكیالت الوظائف المعتمدة لدى الوزارة .5

  )8(مادة 
  :یشترط لشغل وظیفة معلم خبیر ما یلي

  .لكفاءة لوظیفة معلم خبیرأن یكون حاصًال على شهادة ا .1
سـنوات فـي وظیفـة معلـم  خمـسأن یكون قد أمضى فـي الخدمـة مـدة ال تقـل عـن  .2

  .أول
  .أال یقل تقدیر كفایة أدائه عن جید جدًا آلخر ثالث سنوات .3
  .أن تكون الوظیفة ضمن جدول تشكیالت الوظائف المعتمدة لدى الوزارة .4

  
  )9(مادة 

لخدمـــة المدنیـــة یـــتم اختیـــار شـــاغلي وفقـــًا لمـــا هـــو منصـــوص علیـــه فـــي قـــانون ا .1
 : الوظائف اإلشرافیة من بین الفئات التالیة

ونائــب مــدیر مدرســة مــن بــین شــاغلي وظیفــة معلــم أول علــى ، مــدیر مدرســة .أ 
  .األقل

  .من بین شاغلي وظیفة معلم خبیر على األقل یونالتربو  ونالمشرف .ب 
ـــم أول ع .ج  لـــى رؤســـاء األقســـام ورؤســـاء الشـــعب مـــن بـــین شـــاغلي وظفیـــة معل

 .األقل
الخـــاص ) 2(یمــنح مــدیر المدرســـة عــالوة رئــیس القســـم الــواردة فــي الجـــدول رقــم  .2

م 1998لســــــنة ) 4(بـــــالعالوة اإلداریـــــة والملحـــــق بقـــــانون الخدمـــــة المدنیـــــة رقـــــم 
وتعدیالتـــه، ویمـــنح نائـــب مـــدیر المدرســـة عـــالوة رئـــیس الشـــعبة الـــواردة فـــي نفـــس 

  .الجدول
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  )10(مادة 
  :معلم عالوة بدل تعلیم وفق التاليتضاف للعالوات الممنوحة لل

  .لكل من یشغل وظیفة معلـــــــــم%) 10( .1
  .لكل من یشغل وظیفة معلـــــــــــــــم أول%) 20(  .2
  .لكل من یشغل وظیفة معلم خبیــــــــر%) 30( .3

  
  )11(مادة 

أو أي جهـة تعتمـدها الـوزارة إعـداد الكـوادر  فـي الـوزارة یتولى المعهـد الـوطني للتـدریب
صــدار شـــهادات مزاولــة مهنـــة التعلــیما وشـــهادة الكفــاءة لكـــل وظیفــة وفـــق ، لتعلیمیــة وإ

  .أحكام هذه الالئحة
  )12(مادة 
 ُ صـدر الـوزیر بالتنسـیق مـع دیـوان المـوظفین بما ال یتعارض مـع أحكـام هـذه الالئحـة ی

  .التعلیمات الالزمة لتطبیق أحكام هذه الالئحة، وتسكین المعلمین الحالیینالعام 
  

  )13(مادة ال
  .یلغى كل ما یتعارض مع احكام هذه الالئحة
  

  )14(مادة 
 ویعمـل بـه القـرار،تنفیـذ أحكـام هـذا  -فیمـا یخصـه كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 

نشر في الجریدة الرسمیة، م01/03/2013من تاریخ اعتبارًا به  ُ   .وی
  

  م2013/فبرایر/12:صدر في مدینة غزة بتاریخ
       هـ/1434/02 :لموافقا                   

                       

  زیاد شكري الظاظا
  رئیـس مجلــس الـوزراءنائب 
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   م2012لسنة ) 1(رقم وزیر التربیة والتعلیم العالي قرار 
  بشأن تشكیل لجنة عطاءات اللوازم في وزارة التربیة والتعلیم العالي

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
   ،وتعدیالته 2003 لسنةقانون األساسي بعد االطالع على ال

  ،1998لسنة  )9( وعلى قانون اللوازم العامة رقم
 فقًا لمقتضیات المصلحة العامة،وو 

  ،وبناء على الصالحیات المخولة لنا
  : قررنا ما یلي

  )1(مادة 
  :تُشكل لجنة عطاءات اللوازم في وزارة التربیة والتعلیم العالي من

  

  رئیساً   لمساعد للشؤون اإلداریة والمالیةوكیل الوزارة ا/ السید .1
  نائبًا للرئیس  مدیر عام اإلدارة العامة للشؤون المالیة/ السید .2
 عضواً   مدیر عام اللوازم/ السید .3

 عضواً   مدیر عام اإلدارة العامة لألبنیة/ السید .4

 عضواً   لرقابة الداخلیةلنائب مدیر عام اإلدارة العامة / السید .5

 عضواً   المالیة ممثل عن وزارة .6

  عضوین  ممثلین عن لجنة العطاءات الحكومیة من وزارة األشغال .7
  

  )2(مادة 
في حال تغیب أي عضو من أعضاء اللجنة المذكورین أعاله ألسباب طارئة یتم 

  .انتداب عضو آخر من إداراتهم ینوب عنه ال یقل عن درجة مدیر
  )3(مادة 

ابها وتتخذ قراراتها باألغلبیة وتصدق تعقد لجنة العطاءات اجتماعاتها بكامل نص
  .قرارات الشراء الصادرة عنها من الوزیر
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  )4(مادة 
تتقید لجنة العطاءات بالقواعد والشروط واإلجراءات الخاصة بطرح العطاءات 

  .بشأن اللوازم العامة 1998لسنة  )9(المقررة بموجب القانون رقم 
  )5(مادة 

الخبراء والفنیین من موظفي السلطة وتقدیم للجنة العطاءات الحق في االستعانة ب
  .توصیات للجنة للبت فیها بصورة نهائیة

  )6(مادة 
  .تكون مدة هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط

  )7(مادة 
عمل به تنفیذ أحكام هذا القرار، وی -یخصهفیما  كلٌ –على الجهات المختصة كافة 

  .ریدة الرسمیةوینشر في الج ،من تاریخ صدوره
  

  م24/01/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ  /1433/30: الموافق                   

  

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر الـتربیة والتعلیم العالي
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  بشأن  م2012لسنة ) 2(رقم وزیر التربیة والتعلیم العالي قرار 
  في وزارة التربیة والتعلیم العالي )استدراجات(تشكیل لجنة العطاءات الفرعیة 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
   ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي لسنة

  ،1998لسنة  )9( وعلى قانون اللوازم العامة رقم
 ،ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة

  ،وبناء على الصالحیات المخولة لنا
  : قررنا ما یلي

  
  )1(مادة 

  :في وزارة التربیة والتعلیم العالي من) استدراجات(ل لجنة العطاءات الفرعیة تُشك
  

  رئیسًا للجنة  مدیر عام اإلدارة العامة للشؤون المالیة/ السید .1
  نائبًا للرئیس  مدیر عام اللوازم/ السید .2
  سكرتیرًا للجنة  مدیر العطاءات/ السید .3
 عضواً   رئیس قسم المشتریات/ السید .4

 عضواً   دیر من الدائرة المعنیةم/ السید .5

  
  )2(مادة 

ــــــة مبلــــــغ  ــــــي حــــــاالت الشــــــراء المباشــــــر لغای ــــــة الوكیــــــلدوالر ) 500(ف ،        یجــــــب موافق
  .دوالر یجب موافقة الوزیر) 1000(ولغایة مبلغ 

  
  )3(مادة 

  .تكون مدة هذه اللجنة سنة واحدة قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط
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  )4(مادة 
عمل به وی ،تنفیذ أحكام هذا القرار -یخصهكٌل فیما –افة على الجهات المختصة ك

  .من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م24/01/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ  /1433/30: الموافق                   

  

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر الـتربیة والتعلیم العالي
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  م2012لسنة ) 3(رقم والتعلیم العالي  وزیر التربیةقرار 
  م2012بشأن تعلیمات امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة لعام 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

في لمعمول به ا وتعدیالته م1933لسنة ) 1(رقم " التعلیم"وعلى قانون المعارف 
 ،محافظات قطاع غزة

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،
  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب

  : قررنا ما یلي
  )1(مادة 

  التعلیمات
" تعلیمات امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة الفلسطینیة"هذه التعلیمات  تسمى

  .2011/2012الدراسي  العام اعتبارا من مطلع ویعمل بها
  
  )2(مادة 

  معاني الكلمات
  :دلت القرینة على خالف ذلك إذا إالیكون للكلمات التالیة المعاني المخصصة لها 

  .وزارة التربیة والتعلیم العالي :الوزارة
  .وزیر التربیة والتعلیم العالي :الوزیر
  .وكیل وزارة التربیة والتعلیم العالي :الوكیل
  .يربیة والتعلیم العاللجنة االمتحانات العامة في وزارة الت :اللجنة

  .الفلسطینیة امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة :االمتحان
  .يأو التجاري أو الشرع العلمي أو العلوم اإلنسانیة :األكادیمي

  .يأو االقتصاد المنزل الفندقي أوالصناعي  أوالزراعي  :المهني
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الصناعي  أوالزراعي  وأ أو الشرعي التجاري أوالعلمي  أو العلوم اإلنسانیة :الفرع
  .يأو االقتصاد المنزل الفندقي أو

  .من یسمح له بالتقدم لالمتحان بموجب هذه التعلیمات :المشترك
  .الفلسطینیة شهادة الدراسة الثانویة العامة :الشهادة

  

  )3(مادة 
  عقد االمتحان

  :آلتيافي المباحث المقررة للصف الثاني الثانوي على النحو  تعقد الوزارة امتحانا
العـــام الدراســـي لجمیـــع الفـــروع فـــي المباحـــث المقـــررة حســـب الجـــداول فـــي نهایـــة  .1

باستثناء امتحان التدریب العملـي للفـروع المهنیـة حیـث یعقـد هـذا ) 8 –1(المرفقة 
االمتحان في المدرسة وفق إجراءات وأسس موحدة تضـعها اإلدارة العامـة للتعلـیم 

  .عامة لالمتحاناتالمهني والتقني بالتنسیق مع اإلدارة ال
تكمیلیًا للطلبة غیر المستكملین في مبحث واحـد أو مبحثـین اثنـین فقـط فـي شـهر  .2

  . آب من كل عام ولكافة الفروع
  

  )4(مادة 
  التقدم لالمتحان

 للمشــترك أن ینهــي متطلبــات الحصــول علــى شــهادة الدراســة الثانویــة العامــة فــي .1
 .مدة ال تزید عن سنتین متتالیتین

شــهادة یــر المســتكمل فــي مبحــث أو أكثــر مــن مباحــث امتحــان یحــق للمشــترك غ .2
أن  2012مـــن المتقـــدمین لالمتحـــان للمـــرة األولـــى عـــام  الدراســـة الثانویـــة العامـــة

 .وضمن المدة المحددة 2013یتقدم به في العام 

إذا لـــم ینــــه المشــــترك متطلبـــات الحصــــول علــــى شـــهادة الدراســــة الثانویــــة العامــــة  .3
مــن هــذه المـــادة یحــق لـــه التقــدم لالمتحـــان ) 1(قـــرة ضــمن المــدة المحـــددة فــي الف

  .كمشترك جدید وفي أي فرع من فروع االمتحان
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  )5(مادة 
  )جمیع الفروع( الطلبة النظامییون

ـــــف الثانـــــــي الثانــــــوي  ـــــث المقــــــررة للصـ ــدم لالمتحــــان فــــي جمیـــــع المباحـ ـــــح بالتقــــ یسمـ
فـــي   لصـــف الثـــاني الثـــانويكمشـــترك نظـــامي لكـــل طالـــب فـــي ا) ياألكـــادیمي والمهنـــ(

بشـرط أن  )الحرفـة للفـرع الصـناعي(أو  وفــــي نفــــس الفـرع الـذي یدرسـه،جمیع الفـروع 
 األكـادیميالثـانوي  األولالصــــف  إنهـاءداوم المـدة القانونیـة فیـه، وسـبق لـــه  یكون قـد

  .ما یعادله بتسلسل ونجاحأو المهني أو 

  :وتكون مدة الدوام قانونیة
ألي ســــبب مــــن  العــــام الدراســــيفــــي  یومــــاً ) 30(اوز غیــــاب الطالــــب لــــم یتجــــ إذا .1

  .األسباب
 للغیـــاب المشـــروع العـــام الدراســـيفـــي  یومـــاً ) 60(لـــم یتجـــاوز غیـــاب الطالـــب  إذا .2

  .)بعذر رسمي(
  

  )6(مادة 
  )جمیع الفروع(الطلبة غیر النظامیین 

ــــي. 1  الثانـــــوي یســـمح بالتقـــدم لالمتحـــان فـــي جمیـــع  المباحـــث المقـــررة للصــــف الثانــ
  -:من كمشتـــرك دراسة خاصة لكل) والمهني األكادیمي(

أو  2007/2008أنهى الصف التاسع األساسي أو ما یعادله بنجاح عام  .أ 
  .ما قبل ذلك

  .1/1/2012سنة في ) 19(أنهى الصف التاسع بنجاح وعمره یزید عن  .ب 
  .أنهى الصف األول الثانوي بنجاح .ج 
  . ویة العامة الفلسطینیة أو ما یعادلهاشهادة الدراسة الثان تقدم المتحان .د 
سنة من عمره  19أو ما قبل ذلك وأتم  2012المستوى لعام اجتاز امتحان  .ه 

  .1/1/2012في 
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أو ما قبل ذلك واتم  2011نجح في امتحان برنامج التعلیم الموازي لعام  .و 
  .1/1/2012عمره في سنة من ) 19(

المسموح بها كما ورد في تغیب عن المدرسة مدة تزید عن المدة القانونیة  .ز 
  . المادة الخامسة

  .أو ما قبل ذلك 2011تقدم لالمتحان التطبیقي الشامل لعام  .ح 
 لثانــــــويا المباحـــث المقـــررة للصـــــف الثانــــــي بعــــضیســـمح بالتقـــدم لالمتحــــان فـــي  .2
  :من كمشتـــرك دراسة خاصة لكل) والمهني األكادیمي(

كمشــترك  2011لالمتحــان عــام الراغبــون فــي تحســین معــدالتهم ممــن تقــدموا  .أ 
  .جدید

شـــهادة المشـــترك غیـــر المســـتكمل فـــي مبحـــث أو أكثـــر مـــن مباحـــث امتحـــان  .ب 
علیه التقدم في المباحث التـي لـم یسـتكمل  2011لعام  الدراسة الثانویة العامة

فیهــــا ویحــــق لــــه التقــــدم فــــي أي مبحــــث مــــن المباحــــث التــــي نجــــح فیهــــا عــــام 
2011 . 

  )7(مادة 
  فیها المشتركون لالمتحان المباحث التي یتقدم

المباحــــث المقـــــررة فـــــي فــــي جمیـــــع لجمیــــع فـــــروع االمتحـــــان یتقــــدم المشـــــتركون  :أوالً 
 -بهـــــــذه التعلیمـــــــات  الملحقـــــــة )8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1(ذات األرقـــــــام ول االجـــــــد

للمشــــتركین المســــلمین ولمــــن یختــــاره مــــن  إجباریــــاً  اإلســــالمیةویكــــون مبحــــث التربیــــة 
  .غیرهم
 2011لمتطلبـات النجـاح أو النـاجح عــام سـمح للمشـترك غیـر المسـتكمل ی.  1 :ثانیـا

العلمي والعلـوم اإلنسـانیة  أن یغیـر الفـرع الـذي درسـه ویحـق لـه احتسـاب في الفرعین 
التربیــة اإلســالمیة، : عالمــة أي مبحــث مــن المباحــث المشــتركة التــي نجــح فیهــا وهــي

  .اد وتكنولوجیا المعلوماتاللغة العربیة، اللغة االنجلیزیة، اإلدارة واالقتص
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فـــي  2011أو النـــاجح عـــام یســـمح للمشـــترك غیـــر المســـتكمل لمتطلبـــات النجـــاح  .2
الفـــروع المهنیـــة أن یغیـــر الفـــرع المهنـــي الـــذي درســـه ویحـــق لـــه احتســـاب عالمـــة أي 

  :مبحث من المباحث المشتركة التي نجح فیها وهي
  . لجمیع الفروع المهنیة :اللغة العربیة واللغة االنجلیزیةالتربیة اإلسالمیة و  .أ 
  .لجمیع الفروع المهنیة عدا الفرع الصناعي :الریاضیات .ب 
  .للفرعین الزراعي واالقتصاد المنزلي :الكیمیاء .ج 
  .للفرعین الفندقي واالقتصاد المنزلي  :اإلدارة واالقتصاد .د 
  : تكنولوجیا المعلومات .ه 
  .للفرعین الزراعي والصناعي والتجاري -
  .اد المنزليللفرعین الفندقي واالقتص -
فـــي  2011أو النـــاجح عـــام یســـمح للمشـــترك غیـــر المســـتكمل لمتطلبـــات النجـــاح  .3

الفــرع الصــناعي أن یغیــر الحرفــة التــي درســها ویحــق لــه احتســاب عالمــة أي مبحــث 
  .من المباحث المشتركة التي نجح فیها

  )8(مادة 
  النهایات العظمى والصغرى

ـــــروعتكــــون النهایــــة العظمــــى والنهایــــة الصــــغرى لعال  مــــة كــــل مبحــــث مــــن مباحــــث فــ
  .)8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1( الجداولاالمتحــــان حسب ما هو مبین في 

  )9(مادة 
  )صم، مبتور الیدین، مشلول الیدینلكفیف، األا( الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة

فـي المتحـان الـذي یتقـدم للمشـترك الكفیـف ومبتـور الیـدین ومشـلول الیـدین یعفـى ا .1
الریاضــــــیات وتكنولوجیــــــا مبحثــــــي اإلنســــــانیة والفــــــرع الشـــــرعي مــــــن  فـــــرع العلــــــوم

الرســـــومات اإلجابـــــة عـــــن األســـــئلة التـــــي تتضـــــمن المعلومـــــات، كمـــــا یعفـــــى مـــــن 
شــــریطة أن یحضــــر المشــــترك (. واألشــــكال التوضــــیحیة فــــي امتحــــان اي مبحــــث
  .)تقریرًا طبیًا من اللجنة الطبیة اللوائیة یؤكد ذلك



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

یر فـي اللغتـین العربیـة واالنجلیزیـة والعـروض فـي یعفى المشترك األصم من التعب .2
شـریطة أن یحضـر المشـترك ( اللغة العربیة وأحكام التجوید فـي التربیـة اإلسـالمیة

  .)تقریرًا طبیًا من اللجنة الطبیة اللوائیة یؤكد ذلك
للفـرع العلمـي أو التجـاري ) 1(في حال تقدم المشترك المنصوص علیه في الفقـرة  .3

  .ة یطبق علیه ما یطبق على باقي المشتركین في هذه الفروعأو الفروع المهنی
یمـــنح المشـــترك الكفیـــف ومبتـــور الیـــدین ومشـــلول الیـــدین واألصـــم وطلبـــة الشـــلل  .4

عـــن الوقـــت المحـــدد لجلســـة  دقیقـــه وقتـــًا إضـــافیاً  30الـــدماغي فـــي جمیـــع الفـــروع 
  .االمتحان في جمیع المباحث

  )10(مادة 
  العالمة النهائیة للمشترك

هـي العالمـة التـي یحصـل  2012المة المشترك النهائیة في كل مبحـث لعـام تكون ع
علیها فـي امتحـان ذلـك المبحـث إذا كـان لـه ورقـة امتحـان واحـدة أو مجمـوع عالمـات 

   .األوراق إذا كان للمبحث أكثر من ورقة امتحان
  

  )11(مادة 
  نتیجة المشتركین في امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة

  :مشتركیعتبر ال
 مــن النهایــة العظمــى فــي كــل% 50ناجحــًا فــي أي مــن الفــروع إذا حصــل علــى  .1

  .مبحث من المباحث التي یتقدم لها
مــــن النهایـــــة  %50غیــــر مســــتكمل إذا لـــــم یحصــــل فـــــي مبحــــث أو أكثــــر علـــــى  .2

 .العظمى

إذا لم یحصل على متطلبات النجاح خالل مدة أقصاها سنتان متتالیتان  اً راسب .3
  . متحانمن تاریخ تقدمه لال

  .ا لم یتقدم لجمیع مباحث االمتحانمحرومًا بسبب الغیاب إذ .4
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محرومًا بسبب الغش إذا خالف أحد بنود المادتین الرابعة والخامسة من  .5
  .تعلیمات ضبط االمتحان

  )12(مادة 
  المجموع العام للمشتركین الناجحین

مباحـث یسـتخرج المجمـوع العـام للمشـترك بجمـع عالمـات  :فرع العلوم اإلنسـانیة .1
التربیة اإلسالمیة واللغة العربیة واللغة االنجلیزیـة والتـاریخ والریاضـیات والجغرافیـا 
واالدارة واالقتصــاد والقضــایا المعاصــرة وعالمــة أعلــى مبحــث مــن مبحثــي الثقافــة 

  .العلمیة وتكنولوجیا المعلومات
ة یســتخرج المجمــوع العـام للمشــترك بجمــع عالمــات مباحــث التربیــ :الفــرع العلمــي .2

ـــــاء  اإلســـــالمیة واللغـــــة العربیـــــة واللغـــــة االنجلیزیـــــة والریاضـــــیات والفیزیـــــاء والكیمی
والعلــوم الحیاتیــة وعالمــة أعلــى مبحــث مــن مبحثــي اإلدارة واالقتصــاد وتكنولوجیــا 

  .المعلومات
یســتخرج المجمــوع العــام للمشــترك بجمــع عالمــات مباحــث اللغــة : الفــرع الشــرعي .3

یاضــیات والتــاریخ والقــرآن الكــریم وعلومــه والحــدیث العربیــة واللغــة االنجلیزیــة والر 
النبوي الشریف وعلومه والفقه اإلسـالمي والـنظم اإلسـالمیة وعالمـة أعلـى مبحـث 

  .من مبحثي القضایا المعاصرة وتكنولوجیا المعلومات
یســتخرج المجمــوع العــام للمشــترك بجمــع : الفــروع التجــاري والزراعــي والصــناعي .4

  .ي تقدم لهاعالمات جمیع المباحث الت
یسـتخرج المجمـوع العـام للمشـترك بجمـع عالمـات مباحـث التربیـة : الفرع الفنـدقي .5

اإلســــــالمیة واللغــــــة العربیــــــة واللغـــــــة االنجلیزیــــــة والریاضــــــیات والعلــــــوم الفندقیـــــــة 
والحســابات الفندقیـــة والتــدریب العملـــي وعالمــة أعلـــى مبحــث مـــن مبحثـــي اإلدارة 

  .واالقتصاد وتكنولوجیا المعلومات
یستخرج المجموع العـام للمشـترك بجمـع عالمـات مباحـث  :ع االقتصاد المنزليفر  .6

التربیــة اإلســالمیة واللغــة العربیــة واللغــة االنجلیزیــة والریاضــیات والكیمیــاء والرســم 
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المهنـــي والعلـــوم المهنیـــة الخاصـــة والتـــدریب العملـــي وعالمـــة أعلـــى مبحـــث مـــن 
  .مبحثي اإلدارة واالقتصاد وتكنولوجیا المعلومات

  )13(مادة 
  المعدل المئوي للمشتركین في الفروع المختلفة  

یســتخرج المعــدل المئــوي للمشــترك فــي أي فــرع مــن فــروع االمتحــان بقســمة مجموعــه 
العام على مجموع النهایات العظمى لعالمات المباحث التـي اسـتخدمت فـي المجمـوع 

  ). 100(لذلك الفرع وضرب الناتج في 
  )14(مادة 
  انویة العامةاألوائل في الث

یتنـــــافس الطلبـــــة المتقـــــدمون لجمیـــــع المباحـــــث فـــــي امتحـــــان الثانویـــــة العامـــــة حســـــب 
ویسـتثنى مـن هـذا التنـافس المتقـدمین بهـدف تحســین " األوائـل " معـدالتهم علـى مراكـز

  .غیر المستكملین لمتطلبات النجاح وأمعدالتهم 
  )15(مادة 

  الدراسة الثانویة العامةكشوف العالمات للطلبة المشتركین في امتحان شهادة 
  .یعطى المشتــرك الناجح كشفًا بالعالمات التي حصل علیها .1
یعطى المشترك غیر المستكمل ومــن غیـر المحـرومین فـي جمیـع المباحـث كشـفًا  .2

لــم یســتكمل المشــترك متطلبــات الحصــول علــى شــهادة الدراســة " یــذكر فیــه عبــارة 
، ویمكنـه ……المباحـث التالیــة  /الثانویة العامة بسبب عـدم نجاحه في المبحث 

فــي هــذه المباحــث الســتكمال متطلبــات الحصــول .... التقــدم لالمتحــان فــي عــام 
  ".على هذه الشهــادة 

یعطـــى المشـــترك الراســـب كشـــفًا بالعالمـــات التـــي حصـــل علیهـــا ویـــذكر فـــي هـــذا  .3
 لــــم یســــتكمل المشــــترك شــــروط الحصــــول علــــى شــــهادة الدراســــة" الكشــــف عبــــارة 

/ فـي جمیـع المباحـث فـي األعـوام القادمـة التقـدم لالمتحـان ویمكنـهمة الثانویة العا
 .طالب جدید
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  )16(مادة 
  متفرقات

تنظر لجنة االمتحانات العامـة فـي وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي فـي القضـایا التـي  .1
  .قراراتها في ذلك نهائیة وقطعیة لم تعالجهـا هـذه التعلیمات وتكون

ربیــــة والتعلــــیم العــــالي المتعلقــــة بــــإجراءات امتحــــان شــــهادة تعتبـــر قــــرارات وزارة الت .2
الدراسة الثانویة العامة ونتائجه نهائیة وقطعیة وال تخضـع للطعـن أمـام أي مرجـع 

  .إداري أو قضائي
 .المرفقة بهذه التعلیمات جزءا ال یتجزأ منها الثمانیةتعتبر الجداول  .3

  
م 2012نیـــة لعـــام س المهتعتبـــر تعلیمـــات االمتحـــان التطبیقـــي الشـــامل للمـــدار * 

   .جزأ منها وتقرأ معها كوحدة واحدةوالمرفقة مع هذه التعلیمات جزءًا ال یت
  

 )17(مادة 

عمل به وی ،تنفیذ أحكام هذا القرار -یخصهكٌل فیما –على الجهات المختصة كافة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره

  
  م24/01/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ  /1433/30: الموافق                   
  

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر الـتربیة والتعلیم العالي
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 جداول مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة في الفروع المختلفة
 

)1(جدول رقم   
 مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة

 فرع العلوم اإلنسانیة

 المبحث الرقم
لنهایة ا

 العظمى

النهایة 
 الصغرى

  عدد
 األوراق

  عدد
 الحصص

مدة امتحان المبحث 
 بالساعات

 كتابةً  رقماً 

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 التربیة اإلسالمیة 1
 خمس ساعات 5:00 5 2 75 150 اللغة العربیة 2
 خمس ساعات 5:00 5 2 75 150 اللغة اإلنجلیزیة 3
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 التاریخ 4
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 الریاضیات 5
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 الجغرافیا 6
 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 اإلدارة واالقتصاد 7
 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 القضایا المعاصرة 8
 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 الثقافة العلمیة 9
 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 ماتتكنولوجیا المعلو  10

  

انظــر كیــف یســتخرج المجمــوع العــام والمعـــدل مــن المــادتین الثانیــة عشــرة والثالثـــة * 
  .عشرة

  .من النهایة العظمى لهذه المباحث% 50عالمة النجاح لجمیع المباحث * 
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)2(جدول رقم   
 مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة

 الفرع العلمي

 المبحث الرقم
النهایة 
 العظمى

النهایة 
 الصغرى

  عدد
 األوراق

  عدد
 الحصص

مدة امتحان المبحث 
 بالساعات

 كتابةً  رقماً 

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 التربیة اإلسالمیة 1
 خمس ساعات 5:00 5 2 75 150 اللغة العربیة 2
 خمس ساعات 5:00 5 2 75 150 اللغة اإلنجلیزیة 3
 خمس ساعات 5:00 6 2 100 200 الریاضیات 4
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 الفیزیاء 5
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 الكیمیاء 6
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 األحیاء 7
 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 اإلدارة واالقتصاد 8
 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 تكنولوجیا المعلومات 9

  

تخرج المجمــوع العــام والمعـــدل مــن المــادتین الثانیــة عشــرة والثالثـــة انظــر كیــف یســ* 
  .عشرة

   .من النهایة العظمى لهذه المباحث% 50عالمة النجاح لجمیع المباحث * 
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)3(جدول رقم   
 مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة

 الفرع التجاري

 المبحث الرقم
النهایة 
 العظمى

النهایة 
 الصغرى

  عدد
 اقاألور 

  عدد
 الحصص

مدة امتحان المبحث 
 بالساعات

 كتابةً  رقماً 

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 التربیة اإلسالمیة 1
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 اللغة العربیة 2
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 اللغة اإلنجلیزیة 3
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 الریاضیات 4
 ساعتان ونصف 2.30 3 1 50 100 اإلدارة 5
 ساعتان ونصف 2.30 3 1 50 100 اإلقتصاد 6
 ساعتان ونصف 2.30 3 1 50 100 المحاسبة 7
 ساعتان ونصف 2.30 3 1 50 100 العلوم المالیة والمصرفیة 8
 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 تكنولوجیا المعلومات 9

 ست ساعات 2:30 4 1 50 100 التطبیقات المالیة واإلداریة 10
 

انظــر كیــف یســتخرج المجمــوع العــام والمعـــدل مــن المــادتین الثانیــة عشــرة والثالثـــة * 
  .عشرة

  .من النهایة العظمى لهذه المباحث% 50عالمة النجاح لجمیع المباحث * 
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)4(جدول رقم   

 مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة
 الفرع الشرعي

 المبحث الرقم
النهایة 

 لعظمىا

النهایة 
 الصغرى

  عدد
 األوراق

  عدد
 الحصص

مدة امتحان المبحث 
 بالساعات

 كتابةً  رقماً 

 خمس ساعات 5:00 5 2 75 150 اللغة العربیة 1
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 اللغة اإلنجلیزیة 2
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 التاریخ 3
 ونصفساعتان  2:30 3 1 50 100 الریاضیات 4
 خمس ساعات 4:00 4 2 75 150 القرآن الكریم وعلومه 5
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 الحدیث النبوي الشریف وعلومه 6
 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 )معامالت(الفقه اإلسالمي  7
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 النظم اإلسالمیة 8
 انسـاعتـ 2:00 2 1 50 100 القضایا المعاصرة 9
 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 تكنولوجیا المعلومات 10

 

انظــر كیــف یســتخرج المجمــوع العــام والمعـــدل مــن المــادتین الثانیــة عشــرة والثالثـــة * 
  .عشرة

  .من النهایة العظمى لهذه المباحث% 50عالمة النجاح لجمیع المباحث * 
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)5(جدول رقم   

 مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة

 الفرع الزراعي

 المبحث الرقم
النهایة 
 العظمى

النهایة 
 الصغرى

  عدد
 األوراق

  عدد
 الحصص

 مدة امتحان المبحث بالساعات

 كتابةً  رقمًا 

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 التربیة اإلسالمیة 1

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 اللغة العربیة 2

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 اللغة اإلنجلیزیة 3

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 الریاضیات 4

 ساعتان ونصف 2:30 4 1 50 100 الكیمیاء 5

 أربع ساعات 4:00 4 2 75 150 )نباتي(علوم زراعیة  6

 أربع ساعات 4:00 4 2 75 150 )حیواني(علوم زراعیة  7

 سـاعتـان 2:00 2 1 25 50 تكنولوجیا المعلومات 8

 خمس عشرة ساعة 15:00 16 أیام 3 75 150 مليالتدریب الع 9
  

انظــر كیــف یســتخرج المجمــوع العــام والمعـــدل مــن المــادتین الثانیــة عشــرة والثالثـــة * 
  .عشرة

   .من النهایة العظمى لهذه المباحث% 50عالمة النجاح لجمیع المباحث * 
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)6(جدول رقم   

 مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة
رع الصناعيالف  

 المبحث الرقم
النهایة 
 العظمى

النهایة 
 الصغرى

  عدد
 األوراق

  عدد
 الحصص

 مدة امتحان المبحث بالساعات

 كتابةً  رقماً 

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 التربیة اإلسالمیة 1
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 اللغة العربیة 2
 تان ونصفساع 2:30 3 1 50 100 اللغة اإلنجلیزیة 3
 ساعتان ونصف 2:30 4 1 50 100 الفیزیاء 4
 ساعتان ونصف 2:30 4 1 50 100 الریاضیات 5
 أربع ساعات 4:00 4 2 75 150 علم الصناعة 6
 أربع ساعات 4:00 4 2 75 150 الرسم الصناعي 7
 سـاعتـان 2:00 2 1 25 50 تكنولوجیا المعلومات 8
 خمس عشرة ساعة 15 16 أیام 3 75 150 التدریب العملي 9

  

انظــر كیــف یســتخرج المجمــوع العــام والمعـــدل مــن المــادتین الثانیــة عشــرة والثالثـــة * 
  .عشرة

  .من النهایة العظمى لهذه المباحث %50عالمة النجاح لجمیع المباحث * 
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)7(جدول رقم   
 مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة

 الفرع الفندقي

 المبحث الرقم
النهایة 
 العظمى

النهایة 
 الصغرى

  عدد
 األوراق

  عدد
 الحصص

 مدة امتحان المبحث بالساعات

 كتابةً  رقماً 

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 التربیة اإلسالمیة 1
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 اللغة العربیة 2
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 اللغة اإلنجلیزیة 3
 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100  الریاضیات 4
 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 تكنولوجیا المعلومات 5
 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 اإلدارة واالقتصاد 6
 خمس ساعات 5:00 6 2 100 200 علوم فندقیة 7
 ساعتان 2:00 2 1 50 100 حسابات فندقیة 8
 عةخمس عشرة سا 15:00 16 أیام 3 100 200 التدریب العملي 9

 
انظــر كیــف یســتخرج المجمــوع العــام والمعـــدل مــن المــادتین الثانیــة عشــرة والثالثـــة * 

  .عشرة
  .من النهایة العظمى لهذه المباحث %50عالمة النجاح لجمیع المباحث * 
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)8(جدول رقم   

 مباحث امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة
 الفرع االقتصاد المنزلي

 المبحث الرقم
ة النهای

 العظمى

النهایة 
 الصغرى

  عدد
 األوراق

  عدد
 الحصص

 مدة امتحان المبحث بالساعات

 كتابةً  رقماً 

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 التربیة اإلسالمیة 1

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 اللغة العربیة 2

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 اللغة اإلنجلیزیة 3

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 الریاضیات 4

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 الكیمیاء 5

 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 تكنولوجیا المعلومات 6

 سـاعتـان 2:00 2 1 50 100 اإلدارة واالقتصاد 7

 ساعتان ونصف 2:30 3 1 50 100 الرسم المهني 8

 أربع ساعات 4:00 4 2 75 150 العلوم المهنیة الخاصة 9

 خمس عشرة ساعة 15:00 23 أیام 3 75 150 تدریب العمليال 10
 

  .انظر كیف یستخرج المجموع العام والمعدل من المادتین الثانیة عشرة والثالثة عشرة* 
  .من النهایة العظمى لهذه المباحث %50عالمة النجاح لجمیع المباحث * 
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  م2012لسنة ) 4(رقم وزیر التربیة والتعلیم العالي قرار 
  بشأن تشكیل لجنة االمتحانات العامة في وزارة التربیة والتعلیم العالي

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

لمعمول به في ا وتعدیالته م1933لسنة ) 1(رقم " التعلیم"وعلى قانون المعارف 
  ،محافظات قطاع غزة

ه المعمول به في وتعدیالت م1964لسنة ) 16(قانون التربیة والتعلیم رقم وعلى 
  ،محافظات الضفة

  ،م2012على تعلیمات امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة لعام و 
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  : قررنا ما یلي

  )1(مادة 
  :من كٍل من عامةلجنة االمتحانات التشكل 

  رئیسًا   وزیر التربیة والتعلیم العالي .1
  نائبًا للرئیس  وكیل الوزارة .2
 عضواً   الوكیل المساعد للشؤون التعلیمیة .3

 عضواً   الوكیل المساعد لشؤون التعلیم العالي .4

 عضواً   الوكیل المساعد للشؤون اإلداریة والمالیة .5

 عضواً   مستشار الوزیر للتعلیم العام .6

 عضواً   ر عام اإلدارة العامة للقیاس والتقویم واالمتحاناتمدی .7

 عضواً   مدیر عام اإلشراف والتدریب .8

 عضواً   مدیر عام التعلیم العام .9
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  )2(مادة 
وفي حال غیاب الرئیس یكون اجتماعها ، تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسها أو نائبه

  .بأغلبیة الحاضرینقانونیًا بحضور ثلثي أعضائه على األقل وتصدر قراراتها 
  
  )3(مادة 

لرئیس اللجنة أن یدعو من یشاء من المختصین أو المهتمین للمشاركة في مداوالت 
 .اللجنة دون أن یكون لهم حق التصویت

  
  )4(مادة 

  مهام اللجنة
  :إقرار ما یلي .1

  .مواصفات أوراق االمتحان .أ 
 .أسس اعتماد مراكز االمتحان .ب 

عادة فتحهاإغالق قاعات الثانویة العامة التي  .ج   .یحدث فیها شغب وإ

 .أسس اختیار واضعي األسئلة .د 

 .أسس اختیار رؤساء القاعات ومساعدیهم .ه 

 .أسس اختیار رؤساء لجان ومراكز التصحیح .و 

  .برنامج االمتحان العام .ز 
  .النظر في القضایا التي تتعلق بسیر االمتحان واتخاذ القرارات الالزمة لذلك. 2
  .یب للوزیر للمصادقة علیها تمهیدًا إلعالنهاإقرار نتائج االمتحان والتنس. 3
  .تتولى اللجنة تحدید اإلجراءات اإلداریة والفنیة الكفیلة بعقد االمتحان. 4
  .أي أمور یحیلها رئیس اللجنة. 5
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  )5(مادة 
  .تكون مدة هذه اللجنة سنة میالدیة

  )6(مادة 
عمل به وی ،لقرارتنفیذ أحكام هذا ا -كٌل فیما یخصه–على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره
  

  م24/01/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ  /1433/30: الموافق                   

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر الـتربیة والتعلیم العالي
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   م2012لسنة ) 6(رقم وزیر التربیة والتعلیم العالي قرار 
  في وزارة التربیة والتعلیم العالي بشأن تشكیل لجنة المكافآت والحوافز

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي لسنة

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(رقم  على قانون الخدمة المدنیةو 
التنفیذیة لقانون الخدمة  م بالالئحة2005لسنة ) 45( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم

  ،)66,65,64,63( م، والسیما المواد1998لسنة ) 4(المدنیة رقم 
م بشأن نظام المكافآت والحوافز 2011لسنة )2(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  لموظفي القطاع العام المدني،
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  :يقررنا ما یل

  )1(مادة 
  :في وزارة التربیة والتعلیم العالي من تُشكل لجنة المكافآت والحوافز

  رئیساً   وكیل الوزارة                                                / السید .1
  الوكیل المساعد للشؤون التعلیمیة                            عضواً / السید .2
  عضواً  م العالي                       تعلیلشؤون الالوكیل المساعد / السید .3
 الوكیل المساعد للشؤون اإلداریة والمالیة                     عضواً / السید .4

  )2(مادة 
فــي حــال تغیــب أي عضــو مــن أعضــاء اللجنــة المــذكورین أعــاله ألســباب طارئــة یــتم 

  .انتداب عضو آخر عنه ال یقل عن درجة مدیر عام
  )3(مادة 

مـداوالت ختصـین أو المهتمـین للمشـاركة فـي ة أن یدعو من یشاء من الملرئیس اللجن
  .لجنة دون أن یكون لهم حق التصویتال
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  )4(مادة 
  :تتولى اللجنة المهام والصالحیات اآلتیة .1

  .دراسة طلبات المكافآت والحوافز المقدمة .أ 
تقیـــیم األعمـــال واألبحـــاث والدراســـات والمشـــاریع والمقترحـــات المقدمـــة وبیـــان  .ب 

 .القراراستحقاقها للمكافآت والحوافز وفق أحكام هذا مدى 

 .تحدید نوعیة وقیمة المكافآت المادیة والحوافز المعنویة المستحقة .ج 

 .تربیة والتعلیم العالي باألغلبیةترفع اللجنة توصیاتها إلى وزیر ال .2

 .من رئیسها كلما دعت الحاجة لذلك تجتمع اللجنة بدعوة .3

 .واالختصاص كلما اقتضى األمر لذلك للجنة االستعانة بذوي الخبرة .4

 .ن وزارة التربیة والتعلیم العاليیصدر القرار بمنح المكافأة م .5
  

  )5(مادة 
 :الحوافز وفقا لهذا القرار ما یليتشمل المكافآت و  .1

  .مكافآت مادیة  .أ 
 .مكافآت معنویة .ب 

 مــن هــذه المــادة وفقــاً ) 1(تمــنح المكافــآت والحــوافز المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة  .2
  .روط والضوابط المشار إلیها في هذا القرارللش

  

  )6(مادة 
  :كافآت المادیة والتشجیعیة ما یليیشترط لمنح الم

لألســس  وفقــاً  معــاییر االســتحقاق والجــدارة ومنحهــا للفئــات المســتحقة فعلیــاً  مراعــاة .1
  .من هذا القرار) 8(رجة في المادة والمعاییر المد

االقتــراح أو المشــروع سـاهم فــي تحقیــق  أن یكـون العمــل أو البحــث أو الدراسـة أو .2
ه آلیـة أو فیها إمـا بصـفأي من أهداف الوزارة أو تحسین األداء أو ترشید النفقات 

  .مستقبلیة



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

تناســــب قیمــــة المكافــــأة المادیــــة أو الحــــافز مــــع العمــــل أو البحــــث أو الدراســــة أو  .3
 .المشروع أو المقترح المقدم

  )7(مادة 
ن خالل مدیر عام اإلدارة العامة أو الدائرة أو تقدم طلبات المكافآت والحوافز م

الوحدة التابع لها الموظف، وتحال هذه الطلبات إلى اللجنة المختصة خالل أسبوع 
  .من تقدیم الطلبات إلیها

  )8(مادة 
مبالغ تحدد الحاالت التي ستمنح على أساسها المكافآت والحوافز التشجیعیة وقیم ال

  :للجدول األتي المالیة وفقاً 
  نسبة المكافأة  الحالة

للموظف أو فریق العمل الذي یكلف رسمیًا 
بإنجاز عمل معین أو مهمة محددة خارج أوقات 
الدوام الرسمي في الدائرة الحكومیة، وینطبق على 

من ) 6(من المادة ) 2(العمل أو المهمة الفقرة 
وكذلك للموظف أو فریق العمل الذي  القرارهذا 

في العمل ضمن ظروف یبذل جهودًا استثنائیة 
طارئة غیر عادیة خارج أوقات الدوام الرسمي،أو 
أیام العطل واألعیاد الرسمیة شریطة عدم تقاضیه 

  .بدل عمل إضافي لقاء قیامة بنفس العمل 

بعدد ساعات  الراتب األساسي مضروباً 
) 140(على  العمل المكلف بها مقسوماً 

والتي هي مجموعها ساعات العمل 
  .الشهري للموظف

للموظف أو فریق العمل الذي یقدم بحثًأ أو 
دراسًة أو مشروعًا أو مقترحًا یتعلق بطبیعة عمل 
الدائرة الحكومیة ویساهم في تحقیق أهدافها أو 

  .رفع مستوى األداء أو ترشید النفقات فیها

  .من الراتب األساسي% 50 - % 15
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 لرئیس وأعضاء اللجان الذین یبذلون جهوداً 
ي تحقیق أهداف الدائرة الحكومیة ممیزة تساهم ف

أو إحداث تغییر إیجابي في مستوى األداء فیها 
  .أو تحقیق كسب مادي أو معنوي

دینار أردني أو ما  100 – 30من 
لة المتداولة عن كل لجنة یعادلها بالعم

  .لكل عضو

للموظف أو فریق العمل الذي یشارك بفاعلیة في 
لدائرة نشر وتعمیم المعرفة وتفعیلها داخل ا

الحكومیة، بالشكل الذي ینعكس باإلیجاب على 
أعمال الدائرة الحكومیة وبرامجها ویعمل على 

  .تحقیق أهدافها

  .من الراتب األساسي% 40 -10%

شكال للموظف أو فریق العمل الذي یقوم بحل إ
ة أو مسائل معلقة تؤثر على نیأو إشكاالت مع

  .أعمال الدائرة الحكومیة وتعطیلها

  .من الراتب األساسي% 50 - % 15

للموظف في مجال خدمة الجمهور، والموظف 
الذي تستدعي طبیعة عمله مراجعة الجهات 
الخارجیة والتعامل الخارجي لقاء أدائهم المتمیز 
سهامهم في تحسین صورة وهیبة الدائرة  وإ
الحكومیة وحسن تعاملهم مع المواطن ومتلقي 

  .الخدمة

  .من الراتب األساسي% 30 - % 10

  )9(مادة 
  :توصي اللجنة بتقدیم الحوافز المعنویة اآلتیة للموظفین المستحقین

تقدیم درع الدائرة الحكومیة للجهود المتمیزة أو /ات شكر وتقدیر وتوجیه شهاد .1
  .المبذولة
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االلتقــاء بمــوظفي اإلدارة أو الــدائرة أو الوحــدة أو القســم وذكــر انجــازات الموظــف  .2
 .هدیة رمزیة له أمام الموظفیندیم الذي یستحق التقدیر وتق

إعــداد تقریـــر خــاص عـــن انجـــازات موظــف أو فریـــق عمـــل معــین ووضـــعه علـــى  .3
 .لموقع االلكتروني الخاص بالوزارةا

إعطـــاء الموظــــف الحاصــــل علــــى أي مــــن المكافــــآت المالیــــة والحــــوافز المعنویــــة  .4
علمیـة النـدوات والمهمـات الالسـابقة األولویـة فـي المشـاركة فـي الـدورات والبعثـات و 

 .وغیرها

 .أي حافز معنوي آخر ترتئیه اللجنة .5

  
  )10(مادة 

  .تكون مدة هذه اللجنة سنتین قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط
  
  )11(مادة 

عمل به تنفیذ أحكام هذا القرار وی -یخصهكٌل فیما –على الجهات المختصة كافة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره

  

  م12/02/2012: بتاریخ صدر في مدینة غزة
  هـ  /1433/20: الموافق                   

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر الـتربیة والتعلیم العالي
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  م2012لسنة ) 7(رقم وزیر التربیة والتعلیم العالي قرار 
  بوزارة التربیة والتعلیم العالي بشأن النظام األساسي لمجلس البحث العلمي

  لتعلیم العاليوزیر التربیة وا
  ،م وتعدیالته2003 لسنةبعد االطالع على القانون األساسي 

  م،1998لسنة ) 11(رقم لتعلیم العالي على قانون او 
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
  ".النظام األساسي لمجلس البحث العلمي"یسمى هذا النظام 

  )2(مادة 
یكون للكلمـات والعبـارات التالیـة حیثمـا وردت فـي هـذا النظـام المعـاني المحـددة أدنـاه، 

  :ما لم یدل النص أو القرینة على خالف ذلك
  .وزارة التربیة والتعلیم العالي  :الوزارة
  .وزیر التربیة والتعلیم العالي  :الوزیر

  .مجلس البحث العلمي :المجلس
حــث أو بــاحثون فــي مؤسســات تعلــیم أو نظم یقــوم بــه باأي نشــاط مــ :ث العلمــيالبحــ

  .مركز بحث بهدف تكوین المعرفة أو تطویرها أو نقلها أو استخدامها
  .رئیس مجلس البحث العلمي   :الرئیس

  .نائب رئیس مجلس البحث العلمي :نائب الرئیس
  .أمین سر مجلس البحث العلمي :أمین السر

المنتجــة للبحــث العلمــي، كالجامعــات ات هــي المؤسســ: المؤسســات العلمیــة البحثیــة
  .والكلیات الجامعیة ومراكز البحث العلمي ومؤسسات التعلیم العام
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مؤسســـة تنشـــأ للقیـــام باألبحـــاث العلمیـــة، ومعتمـــدة مـــن وزارة  :مركـــز البحـــث العلمـــي
  .التربیة والتعلیم العالي

جامعیـة، هي المؤسسات التي تضم كل منها ما ال یقل عـن ثـالث كلیـات  :الجامعات
، "الدرجـــة الجامعیـــة األولــــى"وتقـــدم بـــرامج تعلیمیـــة تنتهــــي بمـــنح درجـــة البكــــالوریوس 

وللجامعــــة أن تقــــدم بــــرامج للدراســــات العلیــــا تنتهــــي بمــــنح درجــــة الــــدبلوم العــــالي، أو 
الماجســــتیر أو الــــدكتوراه، ویجــــوز لهــــا أن تقــــدم بــــرامج تعلیمیــــة تنتهــــي بمــــنح شــــهادة 

  .الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم
هي المؤسسات التي تقدم برامج تعلیمیة أكادیمیة أو مهنیـة تنتهـي  :الكلیات الجامعیة

أو /أو مهنیــة و/بمـنح درجــة البكــالوریوس، وللكلیــة الجامعیـة أن تقــدم بــرامج تعلیمیــة و
  .تقنیة لمدة سنتین أو ثالث تنتهي بمنح شهادات الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم

أو تقنیـة تنتهـي بمـنح شـهادة /تقـدم بـرامج المهنیـة وهي المؤسسات التـي  :لیتكنیكالبو 
أو مهنیــة وتنتهــي /الــدبلوم وفــق تعلیمــات الــدبلوم، وللبولیتكنیــك أن تقــدم بــرامج تقنیــة و

أو /أو الماجستیر أو الـدكتوراه فـي التخصصـات المهنیـة و/بمنح درجة البكالوریوس و
  .التقنیة

أو مهنیـــة /تعلیمیـــة أكادیمیـــة ووهـــي المؤسســـات التـــي تقـــدم بـــرامج    :كلیات المجتمع
أو تقنیـــة ال تقـــل مـــدة الدراســـة فیهـــا عـــن ســـنة دراســـیة واحـــدة، تنتهـــي بمـــنح شـــهادة /و

  .الدبلوم األكادیمي أو المهني أو التقني وفق أنظمة الدبلوم
  .عمید البحث العلمي في جامعة فلسطینیة  :العمید

  .منسق البحث العلمي في كلیة فلسطینیة :المنسق
  .ركز بحث علمي معتمد من وزارة التربیة والتعلیمم :المركز

  )3(مادة 
ــــــس البحــــــث العلمــــــي هــــــو مجلــــــس علمــــــي ذو طــــــابع علمــــــي إداري یتمتــــــع  .1 مجل

بالشخصــــیة االعتباریــــة المســــتقلة، ویتبــــع وزیــــر التربیــــة والتعلــــیم العــــالي مباشــــرة، 
  .ویستخدم كافة الوسائل الكفیلة لتحقیق أهدافه



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

ســــلطة، بنــــاء علــــى تنســــیب الــــوزیر ویتمتــــع یشــــكل المجلــــس بقــــرار مــــن رئــــیس ال .2
  .بالشخصیة االعتباریة الالزمة لتحقیق أهدافه، والقیام بوظائفه طبقًا لهذا النظام

  )4(مادة 
 :یهدف مجلس البحث العلمي إلى ما یلي

رســم سیاســات الــوزارة للبحــث العلمــي والتطــویر التقنــي واســتراتیجیاتهما بمــا یلبــي  .1
ثراء المعرفة متطلبات التنمیة االقتصادیة   .واالجتماعیة المستدامة وإ

التنســـیق بـــین المؤسســـات العلمیـــة البحثیـــة تنســـیقًا كـــامًال فـــي جمیـــع المســـتویات  .2
 .والمجاالت

دعـم المؤسســات العلمیـة البحثیــة لتحقیــق أغراضـها علــى جمیـع الصــعد، وبصــورة  .3
ة خاصة تعزیز الموازنة الداعمة للبحـث العلمـي وتوزیعهـا علـى المؤسسـات العلمیـ

 .البحثیة بما یتناسب مع دورها وأدائها في عملیة البحث العلمي

تعزیز الصلة وقنـوات وآلیـات التـرابط بـین المؤسسـات العلمیـة البحثیـة والقطاعـات  .4
اإلنتاجیـــة والخدمیـــة العامـــة والخاصـــة الطالبـــة للبحـــث العلمـــي والمســـتفیدة منــــه، 

التنمیــــة الحالیــــة األمــــر الــــذي یســــاهم فــــي تمویلــــه وتســــویقه وربطــــه باحتیاجــــات 
 .والمستقبلیة

 .نشر ثقافة البحث العلمي في التعلیم العام .5
  

  )5(مادة 
ـــــــس الصـــــــالحیات  ـــداف المقصـــــــودة مـــــــن هـــــــذا النظـــــــام یمـــــــارس المجل ـــــــًا لألهــــ تحقیق

  :والمسؤولیات التالیة
إقــرار السیاســات العامــة للبحــث العلمــي فــي المؤسســات العلمیــة البحثیــة، ووضــع  .1

  .عنها، ومتابعة تنفیذها وتقییمهاالبرامج والخطط المنبثقة 
وضــــع االســــتراتیجیات المناســــبة لتنمیــــة اإلمكانیــــات فــــي البحــــث العلمــــي وتهیئــــة  .2

 .المناخ المناسب لتحقیق ذلك
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تحدیــد الشــروط والمتطلبــات الواجــب توافرهــا فــي مراكــز البحــث العلمــي المعتمــدة  .3
 .والمتمیزة، والعمل على دعم هذه المراكز وتطویرها

والمعــــاییر التــــي یقــــدم المجلــــس بموجبهــــا الــــدعم المــــالي للبحــــوث  إقــــرار األســــس .4
والبــرامج والخــدمات ونشــاطات البحــث العلمــي بمــا یحقــق أهــداف وسیاســة الــوزارة 

 .في هذه المیادین

 .إعداد اللوائح والتشریعات واألنظمة المتعلقة بالمجلس .5

زم لـــدعم دعـــم ورعایـــة المؤسســـات العلمیـــة البحثیـــة، والمســـاهمة فـــي التمویـــل الـــال .6
عداد القوى البشریة واإلمكانیات الفنیة الالزمة  .إجراء البحوث العلمیة فیها، وإ

تمثیــــل الـــــوزارة لــــدى المؤسســـــات والهیئــــات العربیـــــة واإلقلیمیــــة والدولیـــــة المعنیـــــة  .7
 .بالبحث العلمي

التعــاون وعقــد االتفاقیــات المتعلقــة بالبحــث العلمــي مــع الجهــات المحلیــة والعربیــة  .8
 .والدولیة وتفعیلها ومتابعة تنفیذهاواإلقلیمیة 

والتعـاون معهـا علـى وضـع  المؤسسـات العلمیـة البحثیـةتنسیق خطط البحـث بـین  .9
 .التقنيأسس واضحة ومنظمة لخطط ومحاور البحث العلمي والتطویر 

علـــى اقتــــراح معــــاییر لتوزیــــع الموازنــــة  المؤسســــات العلمیــــة البحثیــــةالتعـــاون مــــع  .10
 .بما یتناسب مع دورها وأدائها میة البحثیةالمؤسسات العلالداعمة على 

العمــــل علــــى إشــــراك المؤسســــات العلمیــــة البحثیــــة بمشــــاریع مشــــتركة مــــن خــــالل  .11
 .المشاركة بمشاریع تعاون خارجیة متعددة األطراف

 .على زیادة اإلنفاق على البحث العلمي حث المؤسسات العلمیة البحثیة .12

ى نشــاطات البحــث القائمــة علــ متخصصــة بنــاًء  یــةالعمــل علــى تشــكیل فــرق بحث .13
 .والحاجات المستقبلیة

علـــى تشـــجیع ودعـــم بحـــوث الدراســـات  المؤسســـات العلمیـــة البحثیـــةالتعـــاون مـــع  .14
 .العلیا بما فیها تأمین الدعم المالي للطالب والمشرفین
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تســـخیر تقنیـــة المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي بنـــاء قاعـــدة بیانـــات لجمیـــع البـــاحثین  .15
 .اهورسائل الماجستیر والدكتور 

ـــــه .16 ـــــة البحثیـــــة توجی تحدیـــــد مواضـــــیع رســـــائل الماجســـــتیر  فـــــي المؤسســـــات العلمی
والـدكتوراه ومشــاریع البحـث العلمــي انطالقـًا مــن متطلبـات التنمیــة والمشـاریع التــي 

 .تهم كافة قطاعات الدولة

المؤسســات العلمیــة بــین  الرســائل العلمیــةتشــجیع نظــام اإلشــراف المشــترك علــى  .17
 .الفلسطینیة والعربیة والعالمیةالعلمي ومؤسسات البحث  البحثیة

 .تشكیل لجان فرعیة منبثقة عن المجلس ووضع أهدافها ومتابعتها .18

صدارات البحث العلمي .19  .تطبیق معاییر الجودة لنشاطات وإ

 .نشر أخالقیات البحث العلمي وضمان الحفاظ على حقوق الباحثین .20

 .البحث العلمي وضع آلیات لتشجیع براءة االختراع واإلبداع والتمیز في .21

 .النظر في أي أمور أخرى یقرر الوزیر أو المجلس بحثها .22

  )6(مادة 
  :یشكل المجلس من. 1

 .رئیس المجلس .أ 

 .عمداء ومنسقو البحث العلمي في الجامعات والكلیات .ب 

ثالثة شخصیات یعینهم وزیـر التربیـة والتعلـیم العـالي مـن ذوي الخبـرة والكفـاءة  .ج 
 .مین قابلة للتجدیدفي مجال البحث العلمي، لمدة عا

علــــى تنســــیب مــــن الــــوزیر ویكــــون مــــن ذوي الخبــــرة  یرشــــح رئــــیس المجلــــس بنــــاًء . 2
  .والكفاءة في مجال البحث العلمي

یعقد المجلس جلساته الدوریة مرة كل شهر، أو جلسات طارئة بـدعوة مـن الـرئیس . 3
  . أو نائبه، ویصدر المجلس قراراته باألغلبیة
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  )7(المادة 
رئاسة اجتماع المجلس، وفي حال غیابه أو شـغور منصـبه، ینـوب  یتولى الرئیس .1

  .عنه نائب الرئیس، وتكون له نفس الصالحیات الممنوحة للرئیس
 .یتولى رئیس الجلسة مسئولیة تنظیم إجراءات االجتماع .2

  )8(المادة 
  :تنتهي عضویة عضو المجلس بأحد األسباب التالیة

  .الوفاة .1
 .االستقالة .2

 .جنحة مخلة بالشرف أو األمانة إذا ارتكب جنایة أو .3

یقــدم عــذرًا لــم ت المجلــس ثــالث جلســات متتالیــة، مــا التغیــب عــن حضــور جلســا .4
 .یقبله الرئیس

  )9(المادة 
  .یقدم المجلس التقاریر الدوریة والخاصة للوزیر

  

  )10(المادة 
  .یصدر الوزیر التعلیمات والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا النظام

  

  )11(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا النظـام، ویعمـل  -فیمـا یخصـه  كـلٌ  –على الجهـات المختصـة كافـة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،به من تاریخ صدوره
  

  .م13/02/2012 :بتاریخفي مدینة غزة صدر 
  .هـ/1433/21: الموافق                   

  

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر الـتربیة والتعلیم العالي
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  م2012لسنة ) 8(رقم وزیر التربیة والتعلیم العالي قرار           
  بشأن نظام هیئة االعتماد والجودة بوزارة التربیة والتعلیم العالي

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته م2003 بعد االطالع على القانون األساسي لسنة

  م،1998لسنة ) 11(رقم لتعلیم العالي على قانون او 
 لمقتضیات المصلحة العامة، ووفقاً 

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
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  :قررنا ما یلي
  )1(مادة 

  ".نظام هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي"یسمى هذا النظام 
  )2(مادة 

 لهـا یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في هـذا النظـام المعـاني المخصصـة
  :ناه، ما لم یدل النص أو القرینة على خالف ذلكأد

ـــیم العـــالي ـــة بعـــد : التعل ـــیم الـــذي ال یقـــل مدتـــه عـــن ســـنة دراســـیة أكادیمیـــة كامل التعل
  .المرحلة الثانویة

  .المؤسسات التي تتولى شؤون التعلیم العالي :مؤسسات التعلیم العالي
  .وزیر التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي: الوزیر

  .هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي: یئةهال
  .رئیس الهیئة الوطنیة لالعتماد والجودة والنوعیة: رئیس الهیئة

  .مجلس الهیئة: المجلس
  .رئیس مجلس الهیئة: رئیس المجلس

  )3(مادة 
" مجلس نظام هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي"یشكل مجلس یسمى 

  :من
  .یئة          رئیسًا للمجلسرئیس اله .1
  .ثمانیة أشخاص       أعضاء .2

  )4(مادة 
عین رئیس الهیئة بقرار من رئیس السلطة وتنسیب من الوزیر .1 ُ   .ی
من المادة الثالثة من ذوي ) 2( الفقرةیكون تعیین األعضاء المذكورین في  .2

على أن یكون خمسة أشخاص منهم على األقل ممن ، االختصاص والخبرة
و سبق لهم أن شغلوا رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك في إحدى الجامعات یشغلون أ
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ویتم تعیینهم ، الفلسطینیة ویراعى في اختیارهم تمثیل حقول المعرفة المختلفة
ذا شغر مركز أي ، بقرار من الوزیر لمدة عامین قابلة للتجدید لمرة واحدة وإ

آخر یحل  عضو منهم ألي سبب من األسباب فیعین بالطریقة ذاتها عضو
 .محله للفترة المتبقیة من عضویته

  )5(مادة 
ال یجوز تعیـین عضـو فـي المجلـس مـن یكـون رئیسـًا ألي مؤسسـة تعلـیم عـاٍل أو  .1

مساهمًا بها أو مالكًا لها ویترتب علـى مـن یعـین عضـوًا فـي المجلـس تقـدیم إقـرار 
كمــــا یتوجـــب علیــــه تقــــدیم تعهـــد بتبلیــــغ رئــــیس ، خطـــي بــــذلك قبــــل مباشـــرة عملــــه

  .مجلس عن أي منفعة له ذات عالقةال
علـى رئــیس المجلــس إذا كـان مســاهمًا فــي أي جامعــة خاصـة أن یعلــن عــن ذلــك  .2

 .في أول اجتماع للمجلس وعن عدد األسهم التي یمتلكها

  )6(مادة 
یهدف مجلس الهیئة إلى رفع مستوى التعلیم العالي وكفاءته ویتولى الصالحیات 

  :الالزمة لهذه الغایة بما في ذلك
وضع أسس ومعاییر اعتماد مؤسسات التعلیم العـالي وتعـدیلها وتطویرهـا فـي  .1

ضــــوء السیاســــة العامــــة للتعلــــیم العــــالي واتخــــاذ القــــرارات باعتمــــاد مؤسســــات 
  .التعلیم العالي واعتماد برامجها طبقًا لهذه األسس والمعاییر

 .تمدةمراقبة أداء مؤسسات التعلیم العالي والتزامها باألسس والمعاییر المع .2

تشــكیل اللجــان المختصــة للقیــام بــأي مهــام یقتضــیها عملــه وتقــدیم توصــیاتها  .3
 .بهذا الشأن

ــــیم العــــالي ألهــــدافها باتخــــاذ اإلجــــراءات  .4 التأكــــد مــــن تحقیــــق مؤسســــات التعل
 .المناسبة لتقییم برامجها ونواتجها بأدوات القیاس المختلفة
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لتعلــیم العــالي اقتــراح مشــروعات األنظمــة وأســس ومعــاییر اعتمــاد مؤسســات ا .5
ورفعهــا للــوزیر الســتكمال اإلجــراءات القانونیــة ، والتعلیمــات الخاصــة بمهامــه

  .الالزمة بشأنها
  )7(مادة 

یخول المجلس بمقتضـى نظـام خـاص یوضـع لهـذه الغایـة جمیـع الصـالحیات الالزمـة 
لمراقبــة تقیــد مؤسســات التعلــیم العــالي باألســس والمعــاییر المعتمــدة واتخــاذ اإلجــراءات 

  :قانونیة الالزمة بحق المخالف لها وعلى وجه الخصوص ما یليال
توجیــه إنــذار للمؤسســة المخالفــة إلزالــة مخالفتهــا خــالل المــدة التــي یحــددها لهــذا  .1

  .الغرض
 :التنسیب للوزیر إذا لم تقم المؤسسة بإزالة المخالفة خالل المدة المحددة بما یلي .2

ًء علـى تنسـیب المجلـس ویــتم دفـع غرامـة یحـدد مقـدارها بقـرار مــن الـوزیر بنـا .أ 
  .استیفاؤها لحساب الهیئة

 .حجب االعتماد عن البرنامج المخالف في المؤسسة .ب 

 .إیقاف قبول الطلبة في البرنامج المخالف في المؤسسة .ج 

 .إغالق المؤسسة المخالفة إغالقًا مؤقتًا أو دائماً  .د 

  )8(المادة 
ــــوزارة لحســــاب الهیئــــة رســــومًا مقابــــل تــــرخیص مؤسســــا .1 ــــیم تســــتوفي ال ت التعل

العالي ویحدد مقدارها وشـروط اسـتیفائها وسـائر األمـور المتعلقـة بهـا بموجـب 
  .تعلیمات خاصة یصدرها الوزیر لهذه الغایة

تسـتوفي الــوزارة لحســاب الهیئــة بــدل خــدمات مقابــل االعتمــاد العــام واالعتمــاد  .2
عــادة تقییمهــا الــدوري بمقتضــى تعلیمــات  الخــاص لمؤسســات التعلــیم العــالي وإ

  .صة یصدرها الوزیر لهذه الغایةخا
  
  )9(المادة 
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  .یصدر الوزیر التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا النظام
  
  )10(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا النظـام، ویعمـل  -فیمـا یخصـه  كـلٌ  –على الجهـات المختصـة كافـة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،به من تاریخ صدوره

  
  .م13/02/2012 :بتاریخفي مدینة غزة صدر 
  .هـ/1433/21: الموافق                   

  

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر الـتربیة والتعلیم العالي

  
  
  
  
  
  
  

   م2012لسنة ) 9(رقم وزیر التربیة والتعلیم العالي قرار 
  بشأن تشكیل اللجنة الوزاریة للتعلیم العالي بوزارة التربیة والتعلیم العالي

  لیم العاليوزیر التربیة والتع
  ،وتعدیالته 2003 لسنةبعد االطالع على القانون األساسي 

  م،1998لسنة ) 11(رقم لتعلیم العالي على قانون او 



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
  ".يقرار تشكیل اللجنة الوزاریة للتعلیم العال"یسمى هذا القرار 

  )2(مادة 
  :تُشكل اللجنة من كٍل من

  رئیساً   وزیر التربیة والتعلیم العالي  أسامة المزیني. د .1
  نائبًا للرئیس  وكیل وزارة التربیة والتعلیم العالي  محمد أبو شقیر. د .2
 عضواً   مستشار الوزیر لشؤون التعلیم العالي  محمد شبیر. د. أ .3

 عضواً   ن التعلیم العاليالوكیل المساعد لشؤو   محمود الجعبري. د .4

 عضواً   رئیس هیئة االعتماد والجودة  موسى أبو دقة. د .5

 عضواً   رئیس مجلس البحث العلمي  علي األسطل. د .6
  

  )3(مادة 
وفي حال غیاب الرئیس یكون اجتماعها ، تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسها أو نائبه

  .بأغلبیة الحاضرینقانونیًا بحضور ثلثي أعضائها على األقل وتصدر قراراتها 
  )4(مادة 

لرئیس اللجنة أن یدعو من یشاء من المختصین أو المهتمین للمشاركة في مداوالت 
 .اللجنة دون أن یكون لهم حق التصویت

  )5(مادة 
  .تكون مدة هذه اللجنة سنة میالدیة

  )6(المادة 
ل بـه عمـوی ،القـرارتنفیـذ أحكـام هـذا  -فیمـا یخصـه كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
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  .م23/02/2012 :بتاریخفي مدینة غزة صدر 
  .هـ/1433/01: الموافق                   

  

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر الـتربیة والتعلیم العالي

  

  

  

  

  

  

  

  م2012لسنة ) 10(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
   في الثانویة العامة التعلیم الشرعيبشأن خریجي فرع 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي لسنة
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لمعمول به في وتعدیالته ا م1933لسنة ) 1(رقم " التعلیم"على قانون المعارف و 
  ،محافظات قطاع غزة

ه المعمول به في تعدیالتو  م1964لسنة ) 16(وعلى قانون التربیة والتعلیم رقم 
  ،محافظات الضفة

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،
  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب

  : قررنا ما یلي
  )1(مادة 

االلتحـاق بجامعـات الــوطن ، یحـق لطلبـة الثانویـة العامـة خریجـي فـرع التعلـیم الشـرعي
  .في التخصصات المتاحة لخریجي فرع العلوم اإلنسانیة

  )2(مادة 
لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار   .یُ

  )3(مادة 
عمـل بـه وی ،تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار -یخصـهفیمـا  كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدوره
  

  .م13/03/2012 :بتاریخفي مدینة غزة صدر 
  .هـ/1433/20: الموافق                   

  المزینيأسامة عطیة . د
 وزیر الـتربیة والتعلیم العالي

  م2012لسنة ) 11(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
  بشأن االلتحاق بالتعلیم الموازي

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
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 ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي لسنة
لمعمول به في دیالته اوتع م1933لسنة ) 1(رقم " التعلیم"على قانون المعارف و 

  ،محافظات قطاع غزة
ه المعمول به في وتعدیالت م1964لسنة ) 16(وعلى قانون التربیة والتعلیم رقم 

  ،محافظات الضفة
 مة،ووفقًا لمقتضیات المصلحة العا

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  : قررنا ما یلي

  )1(مادة 
التربیــــة م المــــوازي المطبـــق فــــي وزارة یســـمح لجمیــــع الطلبـــة االلتحــــاق ببرنــــامج التعلـــی

  .عامًا فما فوق) 15(من سن والتعلیم العالي 
  )2(مادة 

لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار   .یُ
  )3(مادة 

عمـل بـه وی ،تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار -یخصـهفیمـا  كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدوره

  

  .م13/03/2012 :بتاریخغزة  في مدینةصدر 
  .هـ/1433/20: الموافق                   

  أسامة عطیة المزیني. د
 وزیر الـتربیة والتعلیم العالي

  م2012لسنة ) 12(رقم وزیر التربیة والتعلیم العالي قرار 
  خاص بوزارة التربیة والتعلیم العالي بشأن عقد مؤتمر تربوي دولي



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  العاليوزیر التربیة والتعلیم 
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

 ،م1998لسنة  )11(على قانون التعلیـم العالـي رقم و 
لمعمول به في وتعدیالته ا ،م1933لسنة  )1(رقم " التعلیم"على قانون المعارف و 

  ،محافظات قطاع غزة
ه المعمول به في وتعدیالت م1964لسنة ) 16(وعلى قانون التربیة والتعلیم رقم 

  ،محافظات الضفة
  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  ة،فقًا لمقتضیات المصلحة العاموو 

 : قررنا ما یلي
  )1(مادة 

  .عقد مؤتمر تربوي دولي خاص بوزارة التربیة والتعلیم العالي
  
  )2(مادة 

  :تُشكل لجنة المؤتمر من
ة المزیني                . د .1   .رئیسًا للمؤتمر   أسامة عطیً
  .زیاد محمد ثابت                       رئیسًا للجنة التحضیریة. د .2
 .رئیسًا للجنة العلمیة                   علي حامد األسطل . د .3

 ئیسًا للجنة اإلعالم والبروتوكول ر مصطفى الهور                   زكریا. أ .4

  .والخدمات                
  
  )3(مادة 

یقــوم كــل رئــیس لجنــة بــاقتراح أعضــاء لجنتــه واالجتمــاع بهــم لتحدیــد المهــام الخاصــة 
  .بهم



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )4(مادة 
ــــة المــــؤتمر بــــدعوة مــــن رئیســــها لتحدیــــد األهــــداف والمحــــاور والمجــــاالت  ــع لجن تجتمــ

  . ومتابعة أعمال المؤتمر
  )5(مادة 

مـل بـه عوی ،تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار -یخصـهفیمـا  كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةمن تاریخ صدوره

  .م04/04/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/12: الموافق                   

  
ة المزیني. د   أسامة عطیّ

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
    

 

  

  

  

  

  م2012لسنة ) 13(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
  في وزارة التربیة والتعلیم العالي ل في التخصصات المهنیةبشأن معدل القبو



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

لمعمول به في وتعدیالته ا ،م1933لسنة  )1(رقم " التعلیم"على قانون المعارف و 
  ،محافظات قطاع غزة

ه المعمول به في وتعدیالت م1964لسنة ) 16(التعلیم رقم وعلى قانون التربیة و 
  ،محافظات الضفة

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  ،فقًا لمقتضیات المصلحة العامةوو 

 :قررنا ما یلي
  )1(مادة 

معدل القبول في التخصصات المهنیة في وزارة التربیة والتعلیم "یسمى هذا القرار 
  ."العالي

  )2(مادة 
العاشر یحق له دخول  فأكثر في الصف%) 70(حاصل على معدل كل طالب 

 .المهنیة األكادیمیةالتخصصات 

  )3(مادة 
العاشر یحق له دخول  في الصف%) 70(كل طالب حاصل على معدل دون 

 .المهنیة التطبیقیة التخصصات

  )4(مادة 
  .م2012/2013یعمل بهذا القرار بدءًا من العام الدراسي 

  
  )5(مادة 

لغى ك   .ل ما یتعارض مع هذا القراریُ
  )6(مادة 



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

عمـل بـه وی ،تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار -یخصـهفیمـا  كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةمن تاریخ صدوره

  .م09/04/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/17: الموافق                   

  
ة المزیني. د   أسامة عطیّ
  یر التربیة والتعلیم العاليوز 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
  

   م2012لسنة ) 14(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
التعلیم في وزارة التربیة و بشأن تشكیل لجنة البعثات والدورات للتعلیم العام 

  العالي



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،التهوتعدی 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،وتعدیالته م1998لسنة  )4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
 )127(دة السیما الما ،وبعد اإلطالع على الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة

  ،منها
  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،

  ،وفقًا لمقتضیات المصلحة العامة
  قررنا ما یلي

  )1(مادة 
   ).كیل لجنة البعثات والدورات للتعلیم العامتشقرار (یسمى هذا القرار 

  )2(مادة 
  :تُشكَّل اللجنة من كٍل من

  اً رئیس  وكیل الوزارة  أبو شقیرسلیمان محمد . د .1
  نائبًا للرئیس  وكیل الوزارة المساعد للشؤون التعلیمیة  ثابت محمد  زیاد. د .2
 عضواً   مدیر عام التخطیط  خلیفةعبد ربه علي . د .3

 عضواً   مدیر عام اإلشراف والتدریب  حمادالفتاح عبد خلیل . د .4

 عضواً   التعلیم العام المكلفمدیر عام   مطرأمین محمود . أ .5

 عضواً   مدیر عام الشؤون اإلداریة المكلف  البنا محمد محمد. أ .6

 عضواً   للوزارة المستشار القانوني  مزهرعبد الرحمن ولید . د .7

  
  )3(مادة 

  :بما یليتختص اللجنة 
  .لطلبات المقدمة من الموظفین للبعثاتدراسة ا - 



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

 .احتیاج الوزارة للدورات التدریبیة من عدمه - 

 .ومهمات رسمیة ترشیح الموظفین لحضور دورات تدریبیة - 

 .وأعمالدراسة كل ما یعرض علیها من طلبات  - 

التعاون وعقد االتفاقیات المتعلقة باالبتعاث والدورات التدریبیـة والمهمـات الرسـمیة  - 
  .العربیة واإلقلیمیة والدولیة وتفعیلها ومتابعة تنفیذهامع الجهات 

  )4( مادة
وفي حال غیاب الرئیس یكون اجتماعها ، تجتمع اللجنة بدعوى من رئیسها أو نائبه

  .قانونیًا بحضور ثلثي أعضاؤها على األقل وتصدر قراراتها بأغلبیة الحاضرین
  )5(مادة 

أو المهتمین للمشاركة في مداوالت  لرئیس اللجنة أن یدعو من یشاء من المختصین
  .اللجنة دون أن یكون لهم حق التصویت

  )6(مادة 
  .للمصادقة علیها التربیة والتعلیم العالي لمعالي وزیر توصیاتهاترفع اللجنة 

  )7( مادة
لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار   .ویعمل به من تاریخ صدوره، یُ

  )8(مادة 
عمل بـه مـن وی ،تنفیذ أحكام هذا القرار -یخصهفیما كٌل –على الجهات المختصة كافة 

  .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  .م17/05/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/25: الموافق                   

ة المزیني. د   أسامة عطیّ
 وزیر التربیة والتعلیم العالي

   م2012لسنة ) 15(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
  بشأن تشكیل مجلس إدارة إذاعة صوت التربیة والتعلیم بوزارة التربیة والتعلیم العالي 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة
ه في لمعمول بوتعدیالته ا م1933لسنة ) 1(رقم " التعلیم"على قانون المعارف و 

  ،محافظات قطاع غزة
ه المعمول به في وتعدیالت م1964لسنة ) 16(وعلى قانون التربیة والتعلیم رقم 

  ،محافظات الضفة
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  : قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ُشكَّل مجلس    :من كٍل منإذاعة صوت التربیة والتعلیم إدارة ی

  رئیساً   وكیل الوزارةأبو شقیر  سلیمان محمد . د .1
 عضواً   لشؤون التعلیم العاليوكیل الوزارة المساعد   محمود إبراهیم الجعبري. د .2

 عضواً   للشؤون اإلداریة والمالیةوكیل الوزارة المساعد   أنور علي البرعاوي. د .3

 عضواً   ةوكیل الوزارة المساعد للشؤون التعلیمی  زیاد محمد ثابت. د .4

 عضواً   مستشار الوزیر لشؤون التعلیم العالي  محمد عید شبیر. د. أ .5

 عضواً   مستشار الوزیر لشؤون التعلیم العام  جمال محمود أبو هاشم. أ .6
  

  )2(مادة 
  :یختص مجلس اإلدارة بما یلي

إقــرار السیاســات العامــة لإلذاعــة ووضــع البــرامج والخطــط المنبثقــة عنهــا ومتابعــة  .1
  .قییمهاتنفیذها وت

ــع االســــتراتیجیات المناســــبة لتنمیــــة اإلمكانیــــات فــــي اإلذاعــــة وتهیئــــة المنـــــاخ  .2 وضــ
 .المناسب لذلك

 .تحدید الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في موظفي اإلذاعة .3



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

 .إقرار األسس والمعاییر التي یقدم بموجبها الدعم المالي لإلذاعة .4

  .إعداد اللوائح واألنظمة المتعلقة باإلذاعة .5
  )3(ة ماد

 .ینتخب نائب للرئیس في أول جلسة انعقاد لمجلس اإلدارة

  )4(مادة 
وفي حال غیاب الرئیس ، یجتمع المجلس بدعوى من رئیس مجلس اإلدارة أو نائبه

یكون اجتماعه قانونیًا بحضور ثلثي أعضاؤه على األقل وتصدر قراراته بأغلبیة 
  .الحاضرین

  )5(مادة 
ن یشاء من المختصین أو المهتمین للمشاركة في لرئیس مجلس اإلدارة أن یدعو م

  .مداوالت المجلس دون أن یكون لهم حق التصویت
  )6(مادة 

  .یرفع المجلس توصیاته لمعالي وزیر التربیة والتعلیم العالي للمصادقة علیها
  )7(مادة 

لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار   .ویعمل به من تاریخ صدوره، یُ
  )8(مادة 

عمل بـه مـن وی ،تنفیذ أحكام هذا القرار -یخصهكٌل فیما –لمختصة كافة على الجهات ا
  .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  .م17/05/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/25: الموافق                   

ة المزیني. د   أسامة عطیّ
 وزیر التربیة والتعلیم العالي

  م2012لسنة ) 16(رقم  علیم العاليوزیر التربیة والتقرار 
  بوزارة التربیة والتعلیم العالي  بشأن تشكیل لجنة جائزة التمیز التربوي



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،هوتعدیالت 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

ل بــه فــي لمعمــو وتعدیالتــه ا ،م1933لســنة ) 1(رقــم " التعلــیم"علــى قــانون المعــارف و 
  ،محافظات قطاع غزة

ه المعمول به في وتعدیالت م1964لسنة ) 16(وعلى قانون التربیة والتعلیم رقم 
  ،محافظات الضفة

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،،
  مخولة لنا،وبناء على الصالحیات ال

   :قررنا ما یلي
  )1(مادة 

  .وهي جائزة سنویة) التمیز التربوي(تسمى الجائزة جائزة 
  ) 2(مادة 

  : من تُشكل لجنة جائزة التمیز التربوي
  رئیساً یة                     الوكیل المساعد للشئون اإلداریة والمال .1
  عضواً         مدیر عام اإلدارات التربویة                          .2
  عضوًا                        مدیر عام اإلشراف والتأهیل التربوي  .3
  عضوًا                      العام                     مدیر التعلیم  .4
  عضوًا                       مدیر عام التخطیط التربوي            .5
ا                       مدیر عام القیاس والتقویم              .6   عضوً
ا                      مدیر عام الرقابة الداخلیة              .7  عضوً

 عضواً                       ام الشؤون اإلداریة            مدیر ع .8

  عضواً                     نقیب المعلمین                          .9
  )3(مادة 

  :أهداف الجائزة



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  .نشر ثقافة التمیز واإلبداع في المیدان التربوي .1
  . رفع مستوى التعلیم وكفاءته .2

  )4(مادة 
   :اختصاصات اللجنة

 .لى تنفیذ الجائزةاإلشراف ع .1

 .معاییر المهنیة الستحقاق الجائزةوضع الضوابط وال .2

  .اختیار الفائزین وفق الضوابط والمعاییر المحددة سلفاً  .3
  
  )5(مادة 

  .ینتخب أعضاء اللجنة نائبًأ للرئیس  وأمیناً  للسر في أول جلسة انعقاد للجنة 
  
  )6(مادة 
  : كاآلتي تنقسم جائزة التمیز التربوي إلى ثالثة أقسام

وهـــي عبــارة عــن مكافــأة نقدیـــة : للمعلــم المتمیــز "محمـــد شــمعة": جــائزة األســتاذ .1
  .إضافة إلى مكافآت معنویة ومهنیة

وهـي عبـارة عـن مكافـأة نقدیـة : للمدیر المتمیز" أسعد الصفطاوي: "جائزة األستاذ .2
  .إضافة إلى مكافآت معنویة ومهنیة

وهـــي عبـــارة عـــن مكافـــأة : تمیـــزللموظـــف الم" ســـلیمان ســـلطان: "جـــائزة األســـتاذ .3
 .نقدیة إضافة إلى مكافآت معنویة ومهنیة

  ) 7(مادة 
علـــى تعلیمـــات تصـــدر عـــن الـــوزیر كـــل عـــام  یحــدد عـــدد الفـــائزین فـــي كـــل قســـم بنـــاًء 

  .وكذلك مقدار المكافأة
  )8(مادة 



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

تجتمــع اللجنــة بــدعوة مــن رئیســها أو نائبــه وفــي حــال غیــاب الــرئیس یكــون اجتماعهــا 
  .وتصدر قراراتها بأغلبیة الحاضرینضور ثلثي أعضاؤها على األقل قانونیًا بح

  ) 9(مادة 
لرئیس اللجنة أن یدعو من یشاء من المختصـین أو المهتمـین للمشـاركة فـي مـداوالت 

  .لجنة دون أن یكون لهم حق التصویتال
  ) 10(مادة 

  .مدة عمل اللجنة عامان فقط
  ) 11(مادة 

  .ربیة والتعلیم العالي للمصادقة على قراراتهاترفع اللجنة توصیاتها لوزیر الت
  ) 12(مادة 

  .ال یتقدم أعضاء اللجنة للجائزة
  ) 13(مادة 

عمل بـه مـن وی ،تنفیذ أحكام هذا القرار -یخصهكٌل فیما –على الجهات المختصة كافة 
  .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  .م22/05/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  .هـ/1433/01: الموافق                  
ة المزیني. د   أسامة عطیّ

 وزیر التربیة والتعلیم العالي

  
  
  

  م2012لسنة ) 17(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  بوزارة التربیة والتعلیم العالي  بشأن تشكیل لجنة عطاءات مشاریع األشغال

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،وتعدیالته 2003 لى القانون األساسي المعّدل لسنةبعد االطالع ع

  ،منه) 8(السیما المادة  م1999لسنة ) 6(لعطاءات رقم على قانون او 
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  : قررنا ما یلي

  
  )1(مادة 

بــــوزارة التربیــــة ) قــــرار تشــــكیل لجنــــة عطــــاءات مشــــاریع األشــــغال(یســــمى هــــذا القــــرار 
  .والتعلیم العالي

  
  ) 2(مادة 

  :نة منتُشكل اللج
  رئیساً   وكیل الوزارة  المساعد للشؤون اإلداریة والمالیة .1
 عضواً   مدیر عام اللوازم .2

 عضواً   مدیر عام الشؤون المالیة .3

 عضواً   مدیر عام األبنیة .4

 عضواً   ممثلین عن دائرة العطاءات المركزیة في وزارة األشغال العامة .5

 عضواً   ممثل عن وزارة المالیة .6

  
  
  )3(مادة 



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

فـــي اجتماعـــات اللجنـــة بصـــفته  المالیـــة واإلداریـــةالرقابـــة  دیـــوانیشـــارك منـــدوب عـــن 
  .مراقب

  )4(مادة 
  اختصاصات اللجنة

حالـة عطـاءات األشـغال التـي ال تزیـ د قیمـة كـل منهـا عـن تختص هذه اللجنة بطرح وإ
أو مــا یعادلهــا بالعملــة المتداولـــة ، ر أمریكـــيمائــة وخمســون ألــف دوال) 150.000$(

  .قانوناً 
  )5(مادة 

مـن ) 4(تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئیسـها ویكـون اجتماعهـا قانونیـًا بحضـور 
) 4(علــى أن یكــون رئیســها مــن بیــنهم وتتخــذ قراراتهــا بأكثریــة ، أعضــائها علــى األقــل

  .من أصوات أعضائها الحاضرین
  )6(مادة 

بالخبراء والفنیین في األمور المتعلقة  اإلستعانةوبعد موافقة الوزیر  یجوز للجنة
  .بالعطاءات المعروضة علیها

  ) 7(مادة 
  .مدة عمل اللجنة سنة واحدة قابلة للتجدید مرة واحدة فقط

  

  ) 8(مادة 
ویتــولي ، ترفـع اللجنـة توصـیاتها لـوزیر التربیـة والتعلــیم العـالي للمصـادقة علـى قراراتهـا

  .التفاقیة تنفیذًا للقرارات الصادرة منهاتوقیع ا
  

  ) 9(مادة 
لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره   یُ

  
  ) 10(مادة 
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عمـل بـه وی ،تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار -یخصـهكـٌل فیمـا –على الجهات المختصة كافـة 
  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  .م10/06/2012: ریخصدر في مدینة غزة بتا

  .هـ/1433/20: الموافق                   
ة المزیني. د   أسامة عطیّ

 وزیر التربیة والتعلیم العالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م2012لسنة ) 18(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  بوزارة التربیة والتعلیم العالي  بشأن تشكیل لجنة متابعة التشكیالت المدرسیة

  تربیة والتعلیم العاليوزیر ال
 ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

لمعمــول بــه فــي وتعدیالتــه ا ،م1933لســنة ) 1(رقــم " التعلــیم"علــى قــانون المعــارف و 
  ،محافظات قطاع غزة

ه المعمـــول بـــه فـــي وتعدیالتـــ م1964لســـنة ) 16(وعلـــى قـــانون التربیـــة والتعلـــیم رقـــم 
  ،ضفةمحافظات ال

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،
  ،ناء على الصالحیات المخولة لناوب

  : قررنا ما یلي
  )1(مادة 

بـــوزارة التربیـــة ) قـــرار تشـــكیل لجنـــة متابعـــة التشـــكیالت المدرســـیة(یســـمى هـــذا القـــرار 
  .والتعلیم العالي

  ) 2(مادة 
  : تُشكل اللجنة من

  رئیساً   د للشؤون اإلداریة والمالیةوكیل الوزارة  المساع  أنور علي البرعاوي. د .1
  عضواً   مدیر عام اإلدارة العامة للتخطیط  على عبد ربه خلیفة. د .2
 عضواً   )المكلف( مدیر عام اإلدارة العامة لإلدارات التربویة  سعید إبراهیم حرب. د .3

 عضواً   )المكلف(مدیر عام اإلدارة العامة للرقابة الداخلیة   أحمد محمود سالم. أ .4

 عضواً   )المكلف(مدیر عام اإلدارة العامة للتعلیم العام محمود أمین مطر          . أ .5

  

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )3(مادة 
  اختصاصات اللجنة

  .متابعة التشكیالت المدرسیة في جمیع المدیریات .1
  .تشكیل لجان میدانیة فرعیة لمتابعة التشكیالت المدرسیة .2

  )4(مادة 
ـــیم فـــي  ،العـــالي للمصـــادقة علـــى قراراتهـــا ترفـــع اللجنـــة توصـــیاتها لـــوزیر التربیـــة والتعل

  .م2012موعد أقصاه شهر یونیو 
  )5(مادة 

لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار ویعمل به من تاریخ صدوره   یُ
  )6(مادة 

عمل بـه مـن وی ،تنفیذ أحكام هذا القرار -یخصهكٌل فیما –على الجهات المختصة كافة 
  .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  .م10/06/2012: في مدینة غزة بتاریخ صدر

  .هـ/1433/20: الموافق                  
ة المزیني. د   أسامة عطیّ

 وزیر التربیة والتعلیم العالي

  

  

  

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

   م2012لسنة ) 19(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
  م العالي بشأن النظام األساسي إلذاعة صوت التربیة والتعلیم بوزارة التربیة والتعلی

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

لمعمــــول بــــه فــــي وتعدیالتــــه ا م1933لســــنة ) 1(رقــــم " التعلــــیم"وعلـــى قــــانون المعــــارف 
  ،محافظات قطاع غزة

ــــم  ــــیم رق ــــانون التربیــــة والتعل ــــ م1964لســــنة ) 16(وعلــــى ق ــــه فــــي ه المعمــــول وتعدیالت ب
  ،محافظات الضفة

بشــأن تشــكیل مجلــس إدارة إذاعــة صــوت  2012لســنة ) 15(وعلــى القــرار الــوزاري رقــم 
  .التربیة والتعلیم بالوزارة

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،
  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب

  : قررنا ما یلي
  )1(مادة 

بـــوزارة التربیـــة ) یـــة والتعلـــیمالنظـــام األساســـي إلذاعـــة صـــوت الترب(یســـمى هـــذا القـــرار 
  .والتعلیم العالي

  )2(مادة 
  تعاریف

 فــي تطبیــق أحكــام هــذا النظــام تكــون للكلمــات والعبــارات التالیــة المعــاني المخصصــة
  .أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك لها

 .وزارة التربیة والتعلیم العالي :الوزارة

 .إذاعة صوت التربیة والتعلیم :اإلذاعة

  .مجلس إدارة إذاعة صوت التربیة والتعلیم :لسالمج
  .مدیر إذاعة صوت التربیة والتعلیم :المدیر



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )3(مادة 
  :أهداف اإلذاعة

تحقیـــق رســـالة وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي بـــالنهوض بـــالواقع التربـــوي والتعلیمـــي  .1
  .في فلسطین

الــــداخل االســــتفادة مــــن جمیــــع الطاقــــات والخبــــرات المعنیــــة بالعمــــل التربــــوي فــــي  .2
 .والخارج

 .تعمیق روح الوحدة واالنتماء الوطني .3

 .تقدیم مواد ومقررات المنهاج الفلسطیني برؤیة ونسق جدید .4

خلـق حالـة مـن التواصــل الفّعـال مـن خـالل البــرامج التفاعلیـة التـي تسـتهدف كافــة  .5
 .الشرائح المجتمعیة

 .تغطیة الفعالیات التربویة المختلفة لكافة مؤسسات الوزارة .6

 .الحمالت اإلعالمیة النوعیة التي تخدم فلسفة الوزارة وتوجهاتها تنظیم .7

تعزیــز وســائل التعلــیم غیــر التقلیدیــة لمـــا تقــدم مــن تنــوع ورؤى مبتكــرة تســهم فـــي  .8
  . دعم العملیة التربویة

  )4(مادة 
  .تتمتع إذاعة صوت التربیة والتعلیم بالشخصیة االعتباریة

  

  )5(مادة 
  .علیم لوزارة التربیة والتعلیم العاليتتبع إذاعة صوت التربیة والت

    
  )6(مادة 

لحق بالموازنة العامة للوزارة  .یكون إلذاعة صوت التربیة والتعلیم موازنة مستقلة تُ
  

  )7(مادة 
  .تعتبر اللغة العربیة هي اللغة الرئیسیة لإلذاعة



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )8(مادة 
ارة شـــؤون الســـلطات الالزمـــة إلد یكـــون لمجلـــس إدارة إذاعـــة صـــوت التربیـــة والتعلـــیم

ولــه أن یتخــذ مــن ، اإلذاعـة ومباشــرة التصــرفات التــي یقتضــیها حســن قیامهــا بأعمالهــا
وبوجـه خـاص مـا ، القرارات ما یراه ضروریًا لتحقیق أغراضها وفقًا ألحكام هـذا النظـام

  :یلي
  .ومراقبة تنفیذها، وضع السیاسة العامة لإلذاعة .1
 .یذهاإقرار خطط وبرامج ومشروعات اإلذاعة ومتابعة تنف .2

 .وضع قواعد االستعانة بالخبرات في مجال اإلذاعة .3

وضــع المعــاییر واألســس الالزمــة الختیــار المــواد والبــرامج التــي تحصــل علیهــا  .4
 .اإلذاعة أو تنتجها

 .اعتماد احتیاجات اإلذاعة للقوى البشریة والمادیة .5

 .اعتماد القواعد التي تحكم أنشطة اإلذاعة ذات الصبغة التجاریة .6

ـــوائح اإلداریـــة والمالیـــة والفنیـــة واللـــوائح ، ل التنظیمـــي لإلذاعـــةوضـــع الهیكـــ .7 والل
 .الخاصة بالعاملین

 .تحدید ساعات البث .8

 .اعتماد برامج التسویق واإلعالن عبر اإلذاعة .9

  .اعتماد الخطط التشغیلیة والتطویریة لإلذاعة .10
  )9(مادة 

عوة مـن رئیسـه یجتمع مجلس إدارة صوت التربیة والتعلیم مرة كل شهر على األقل بـد
  .كما یجتمع المجلس بناًء على طلب ثلث أعضائه

  )10(مادة 
وفقًا ، یعین مدیر اإلذاعة طبقًا لإلجراءات الرسمیة المتبعة في دیوان الموظفین العام

  .للقانون
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  )11(مادة 
، یتـــولى مـــدیر اإلذاعـــة تحـــت إشـــراف المجلـــس وفـــي إطـــار السیاســـة العامـــة لإلذاعـــة

وفقـًا للـوائح والـنظم والقواعـد والخطـط ، فنیـة واإلداریـة والمالیـةتصـریف كافـة شـؤونها ال
  :ویكون له بوجه خاص القیام بما یلي، وفي حدود الموازنة السنویة، المقررة

عداد اللوائح الداخلیة لإلذاعة .1  .اقتراح الخطط التنظیمیة واإلداریة وإ

 .إعداد مشروع الموازنة التقدیریة لإلذاعة .2

عـــن إنجـــازات وبـــرامج عمـــل اإلذاعـــة فـــي ضـــوء الخطـــط إعـــداد تقـــاریر دوریـــة  .3
 .وعرضها على المجلس، واألهداف السنویة الموضوعة

 .اقتراح خطط وبرامج ومشروعات اإلذاعة .4

 .المجلس تتنفیذ قرارا .5

 .اقتراح الهیكل اإلداري لإلذاعة .6

 .اقتراح الدورات البرامجیة لإلذاعة .7

 . ذا النظامأي أعمال أخرى یكلفه بها المجلس وفقًا ألحكام ه .8
  

  )12(مادة 
  :تتكون موارد اإلذاعة من

 .االعتمادات المالیة التي تخصصها لها الوزارة .1

ـــیلة اإلیـــــرادات الناتجـــــة عـــــن إنتــــــاج وتســـــویق وبـــــث وتشـــــغیل البــــــرامج  .2 حصــ
 .اإلذاعیة

 .عائد اإلعالنات التجاریة .3

 .الهبات والتبرعات والمنح والموارد األخرى التي یعتمدها المجلس .4

 .األخرى التي تحققها اإلذاعة من ممارسة أنشطتهااإلیرادات  .5

  )13(مادة 
وتبدأ السنة المالیة في أول شهر ینایر وتنتهي ، یكون لإلذاعة موازنة سنویة تقدیریة
  .في آخر شهر دیسمبر من كل سنة
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  )14(مادة 
العمـل فیهــا یعـد المجلـس تقریــرًا مفصـًال عـن أوجــه نشـاط اإلذاعـة ومشــروعاتها وسـیر 

ویرفـــع إلـــى ، فـــي نهایـــة الســـنة المالیـــة متضـــمنًا اقتراحاتـــه وتوصـــیاته المـــاليومركزهـــا 
  .الوزیر

  )15(مادة 
تراعـــي اإلذاعـــة المصـــطلحات والمرادفـــات المقـــرة مـــن الـــوزارة ومـــن توجهـــات النظـــام 

  .السیاسي في التحریر والبث
  )16(مادة 

ل المؤسســات تراعــي اإلذاعــة السیاســات المقــرة مــن الــوزارة فــي رعایــة برامجهــا مــن قبــ
وذلـــك بـــالرجوع إلـــى مجلـــس اإلدارة وأخـــذ الموافقـــة منـــه مـــن خـــالل تقـــدیم ، والشـــركات

  .تصور مكتوب قبل مدة كافیة
  )17(مادة 

لغى كل ما یتعارض مع هذا النظام   .یُ
  )18(مادة 

عمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا النظـام، وی -یخصـهكٌل فیما –على الجهات المختصة كافة 
  .ر في الجریدة الرسمیةمن تاریخ صدوره، وینش

  
  .م20/06/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  .هـ/1433/30: الموافق                  
ة المزیني. د   أسامة عطیّ

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2012لسنة ) 20(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
   م العاليبشأن النظام األساسي لنادي وزارة التربیة والتعلی

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،
  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب

  : قررنا ما یلي
  )1(مادة 

  ).العاليوزارة التربیة والتعلیم  النظام األساسي لنادي موظفي(یسمى هذا القرار 
  )2(مادة 

تُنشــئ وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي نــادي خـــاص بمــوظفي الــوزارة علــى شــاطئ بحـــر 
  .الزوایدة

  )3(مادة 
  أهداف النادي

  .تقدیم خدمة ترفیهیة متمیزة لموظفي وزارة التربیة والتعلیم العالي .1
 .إحیاء المناسبات واالحتفاالت العامة والخاصة بالوزارة وغیرها .2

 .نشطة التربویة المختلفةتنفیذ األ .3

تهیئة الوسائل وتسییر السبل لشغل أوقات فراغ الموظفین وأسرهم بما یعود  .4
 .علیهم بالفائدة

 .ساحة للتواصل وتوثیق العالقات االجتماعیة بین الموظفین .5

  .استقبال الوفود الزائرة لوزارة التربیة والتعلیم العالي .6
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  )4(مادة 
ُشكل مجلس إدارة النادي من ك   :ٍل منی

 رئیسـاً          مدیر عام األنشطة التربویة                   .1

 نائبـاً          مدیر عام الخدمات واألرشیف                 .2

 عضواً          محاسب من اإلدارة العامة للشؤون المالیة     .3

  عضواً          رئیس شعبة النشاط الریاضي                 .4
  عضواً                                  رئیس قسم األبنیة    .5

  )5(مادة 
یكــون لمجلــس إدارة النــادي الســلطات الالزمــة إلدارة شــؤون النــادي ولــه أن یتخــذ مــن 

النـادي وفقـًا ألحكـام  القرارات مـا یـراه مناسـبًا بعـد تصـدیقها مـن الـوزیر لتحقیـق أهـداف
  .هذا النظام

  )6(مادة 
  .لوائح المالیة واإلداریة الخاصة بالناديیتولى مجلس إدارة النادي اقتراح ال

  
  )7(مادة 

  :موارد النادي
  .االعتمادات المالیة التي تخصصها الوزارة .1
 .رسوم واشتراكات أعضاء النادي .2

 .حصیلة اإلیرادات الناتجة عن إیجار مرافق النادي .3

 .الهبات والتبرعات والمنح والموارد األخرى التي یعتمدها مجلس النادي .4

  .األخرى التي یحققها النادي من ممارسة مختلف األنشطةاإلیرادات  .5
  )8(مادة 

  ، یجتمع مجلس إدارة النادي مرة كل أسبوعین على األقل بدعوة من رئیسه أو نائبه
  .كما یجتمع المجلس بناًء على طلب ثلث أعضائه
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  )9(مادة 
الرســوم  یحــق لجمیــع مــوظفي وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي االنتســاب للنــادي بعــد دفــع

  .المقررة
  )10(مادة 

 .یرفع مجلس اإلدارة توصیاته واقتراحاته للوزیر إلقرارها

  
  )11(مادة 

لغى كل ما یتعارض مع هذا النظام   .یُ
  
  )12(مادة 

عمل به من وی ،النظامتنفیذ أحكام هذا  -كٌل فیما یخصه–على الجهات المختصة كافة 
  .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  .م10/07/2012: في مدینة غزة بتاریخ صدر

  .هـ/1433/20: الموافق                  
ة المزیني. د   أسامة عطیّ

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2012لسنة ) 21(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
  بوزارة التربیة والتعلیم العالي في مدارس الذكور" الفتّوة"بشأن مشروع 

  ر التربیة والتعلیم العاليوزی
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

ي وتعدیالتـه المعمــول بــه فــ م1933لســنة  )1(رقــم " التعلـیم"وعلـى قــانون المعــارف 
  ،محافظات قطاع غزة

ه المعمــول بــه فــي وتعدیالتــ م1964لســنة ) 16(وعلــى قــانون التربیــة والتعلــیم رقــم 
  ،الضفة محافظات

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
ة فـــي مـــدارس الـــذكور بـــوزارة التربیـــة والتعلـــیم (یســـمى هـــذا القـــرار  قـــرار مشـــروع الفتـــوّ

  ).العالي
  )2(مادة 

  : وة إلىالفتّ  مشروعیهدف 
الحیــاة المتصــف بــاإلخالص إعــداد الشــباب المــؤمن القــادر علــى خــوض غمــار  .1

  .والصدق واألمانة والشجاعة والتضحیة وحب الجهاد
 .تحقیق أهداف التربیة المقاومة ومبادئها في حدها األدنى في هذه المرحلة .2

تنمیــة الــوعي المقــاوم لــدى الطلبــة بمــا یكفــل تنشــئة أجیــال مــن الشــباب القــادرین  .3
خــالل فتــرة التــدریب حــب علــى المقاومــة عنــد التحــاقهم بهــا كمــا یكتســب الطلبــة 

 .النظام وااللتزام

 .إعداد الطالب إیمانیًا ومعنویًا وبدنیًا بحیث یكون صالحًا كمقاتل .4
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 .إشباع االحتیاجات النفسیة والثقافیة واالجتماعیة لدى الطلبة .5

 .تنمیة المعارف المقاومة وتوسیع المدارك وزیادة الثقافیة لدى الطلبة .6

  .واتخاذ القرارات تأهیل الطلبة لتحمل المسؤولیة .7
  
  )3(مادة 

ـ العاشـر والحـادي عشـر (وة طلبـة المـدارس الـذكور فـي الصـفوف یستهدف مشروع الفتّ
  ).والثاني عشر

  )4(مادة 
ــــــوة مشــــــروعتكــــــون مــــــدة  ــــــاریخ  الفتّ ــــــدأ مــــــن ت م ولغایــــــة 1/9/2012ســــــبعة أشــــــهر تب

  .م15/4/2013
  
  )5(مادة 

والحـــادي عشـــر والثـــاني یـــتم تحویـــل حصـــة التربیـــة الریاضـــیة فـــي الصـــفوف العاشـــر 
ة والصــفوف التــي ال توجـد لهــا حصــة ریاضـة یــتم إضــافة ، عشـر لصــالح مشــروع الفتـوّ

عداد التشكیالت المدرسیة للعام  ة وإ   .وفقًا لهذا القرار 2013-2012حصة للفتوّ
  
  )6(مادة 

ة ومتابعـة كـل مــا  تتـولى اإلدارة العامـة لألنشـطة الطالبیـة اإلشـراف علـى مشـروع الفتـوّ
  .بهذا المشروع بعد التنسیق مع جهات االختصاص یتعلق

  
  )7(مادة 

یتــولى ضــباط مــن وزارة الداخلیــة اإلشــراف علــى تنفیــذ المشــروع بالتعــاون مــع مدرســي 
  .التربیة الریاضیة
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  )8(مادة 
لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار   .یُ

  
  )9(مادة 

عمـل بـه وی ،لقـرارتنفیـذ أحكـام هـذا ا -یخصـهكـٌل فیمـا –على الجهات المختصة كافـة 
  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  .م17/07/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  .هـ/1433/27: الموافق                  
ة المزیني. د   أسامة عطیّ

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
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  م2012لسنة ) 24(قرار وزیر التربیة والتعلیم العالي رقم 
بشأن تشكیل اللجنة العلیا لمعادلة الشهادات غیر الفلسطینیة بوزارة التربیة 

  والتعلیم العالي
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 11(وعلى قانون التعلیم العالي رقم 

  ،خدمة المدنیةالتنفیذیة لقانون اللالئحة اعلى و 
ــــوزراء رقــــم  ــــر  2006لســــنة ) 25(وعلــــى قــــرار مجلــــس ال ــــة الشــــهادات غی بنظــــام معادل

  ،الفلسطینیة
بتعــدیل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  2006لســنة ) 103(م وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــ

  ،2006لسنة ) 25(
  ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا،
  :یلي قررنا ما

  )1(المادة 
  .)یل اللجنة العلیا لمعادلة الشهادات غیر الفلسطینیةقرار تشك ( القرارهذا یسمى 

  )2(المادة 
  :منلمعادلة الشهادات غیر الفلسطینیة تُشكل اللجنة العلیا 

ة المزیني. د   .1   رئیساً   أسامة عطیّ
  نائباً   محمد سلیمان أبو شقیر. د   .2
 للسر أمیناً   خلیل عبد الفتاح حماد. د   .3

  عضواً   محمود إبراهیم الجعبري. د   .4
 عضواً   موسى إبراهیم أبو دقة. د.أ   .5

 عضواً   یحي رشدي السراج. د.أ   .6

 عضواً   ماجد محمد الفرا. د.أ   .7
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 عضواً   نعمان شعبان علوان. د.أ   .8

 عضواً   ولید عبد الرحمن مزهر. د   .9

 عضواً   عمر صالح فروانة. د   .10

 عضواً   عبد العظیم سلیمان المصدر. د   .11

 عضواً   هالة جار اهللا الخزندار. د   .12

  
  )3(المادة 

  :تختص اللجنة العلیا لمعادلة الشهادات غیر الفلسطینیة بما یلي
اعـداد وتحدیــد قــوائم بمؤسســات التعلــیم العـالي غیــر الفلســطینیة التــي یــتم االعتــراف  .1

  .بها من قبل الوزارة واإلعالن عنها
ة الشـهادات غیـر الفلسـطینیة واعتمادهـا وضع األسس والمعاییر وآلیة العمـل لمعادلـ .2

 .من قبل الوزیر

تشـــكیل لجـــان فرعیـــة فنیـــة ومتخصصـــة لدراســـة كـــل مـــا یتعلـــق بالشـــهادة المطلـــوب  .3
 .معادلتها وترفع توصیاتها إلى اللجنة العلیا التخاذ القرار المناسب حسب األصول

 .إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غیر الفلسطینیة .4

 :أیة وثیقة معادلة واإلعالن عن ذلك إذا ثبتإلغاء  .5

 .عدم صحة المعلومات أو الوثائق التي اعتمدت سببًا للمعادلة .أ 

 .ورود خطأ في وثیقة المعادلة نفسها .ب 

 .وضع المعالجات للشهادات التي ال یتحقق فیها شرط االنتظام في الدراسة .6

لســنة ) 25(ء رقــم تقــوم اللجنــة بالبــت فــي أي قضــیة لــم یعالجهــا قــرار مجلــس الــوزار  .7
  .م وتعدیله وفق األصول وبما ال یتعارض مع أي من مواده أو بنوده2006

  )4(المادة 
یتولى أمین سر اللجنة تسجیل محاضر جلساتها وقراراتها ویقوم بحفظها وتبلیغهـا لـذوي 
العالقة ومتابعة تنفیذها كما یتـولى إعـداد قـوائم طلبـات المعادلـة وعرضـها علـى اللجنـة، 

  .ألي مهام أخرى یكلفه بها رئیس اللحنةإضافة 



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )5(المادة 
تجتمع اللجنة كل شهرین أو بدعوة من رئیسها، ویكون اجتماعهـا قانونیـًا بحضـور ثلثـي 
أعضــاؤها علــى األقــل علــى أن یكــون مــن بیــنهم الــرئیس أو مــن یفوضــه وتتخــذ قراراتهــا 

  .بأغلبیة الحاضرین
  )6(المادة 

وي االختصــاص والخبــرة للمشــاركة فــي مــداوالت لــرئیس اللجنــة دعــوة أي شــخص مــن ذ
  .اللجنة، ویؤخذ رأیهم على سبیل االستئناس وال یكون لهم حق التصویت

  )7(المادة 
  .تكون مدة عمل اللجنة سنتین قابلة للتجدید

  )8(المادة 
تنتهــي العضــویة فــي اللجنــة العلیــا بالوفــاة أو االســتقالة المقبولــة مــن الــرئیس أو بــزوال 

  .ي كلف من أجلها العضوالصفة الت
  )9(المادة 

  .ر الوزیر التعلیمات المتعلقة بتحدید بدل المكافآت التي تصرف ألعضاء اللجنةیصد
  )10(المادة 

  .القراریلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا 
  )11(المادة 

عمل بـه مـن تنفیذ أحكام هذا القرار، وی -یخصهفیما  كلٌ –على الجهات المختصة كافة 
  .في الجریدة الرسمیة ینشروره و یخ صدار ت
  

  .م25/09/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ
   .هـ/1433/09: الموافق                   

  أسامـة عطیَّة المـزیني. د
   وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  بشان  م2012لسنة ) 25(رقم وزیر التربیة والتعلیم العالي  قرار
  بوزارة التربیة والتعلیم العالي  ادر المالي واإلداري للمعلمتشكیل لجنة لوضع الك

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،، وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،والئحته التنفیذیة وتعدیالته م1998لسنة  )4(على قانون الخدمة المدنیة رقم و 
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  : قررنا ما یلي

  )1(مادة ال
  ).تشكیل لجنة لوضع الكادر المالي واإلداري للمعلمقرار (یسمى هذا القرار 

  )2( المادة
  :تُشكل اللجنة من

  رئیساً   الوكیل المساعد للشؤون اإلداریة والمالیة  أنـور علي البرعـاوي. د .1
 عضواً   )المكلف(ر عام الشؤون اإلداریة مدی  أحمـد محمـود سـالم. د .2

 عضواً   مدیر عام الشؤون المالیة  أكـرم إبراهیـم حمـاد. د .3

 عضواً   المستشار القانوني للوزارة  ولید عبد الرحمن مزهر. د .4

 عضواً   مدیر عام التعلیم العام  أحمـد موسـى زعرب. أ .5

  )3( المادة
حة لدرجات المعلمین فیما یتعلق المعاییر والتصورات المقتر  بوضع اللجنة تختص

  .بالكادر المالي والكادر اإلداري
  )4( المادة

  .م26/09/2012تبدأ اللجنة أعمالها یوم األربعاء الموافق
  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )5( المادة
لرئیس اللجنة دعوة من یشاء من ذوي االختصاص والخبرة للمشاركة في مداوالت 

  .لهم حق التصویتویؤخذ رأیهم على سبیل االستئناس وال یكون ، اللجنة
  
  )6( المادة

  .تقدم اللجنة تقریرها للوزیر خالل ثالثة أسابیع من بدء عملها
  
  )7( المادة

لغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا    .القراریُ
  
 )8( المادة

عمل به وی ،تنفیذ أحكام هذا القرار -یخصهفیما  كلٌ  –على الجهات المختصة كافة 
  .ة الرسمیةفي الجرید نشریو  ،من تاریخ صدوره

  
  .م25/09/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  .هـ/1433/9: الموافق                   
  

  أسامـة عطیَّة المـزیني. د
  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي

  

  

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  م2012لسنة ) 26(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
بوزارة التربیة  یم العاليبشأن تشكیل لجنة متابعة العمل في مؤسسات التعل

  والتعلیم العالي 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،م1998لسنة  )11(على قانون التعلیم العالي رقم و 
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
   :يقررنا ما یل

  )1(مادة ال
 ).قرار تشكیل لجنة متابعة العمل في مؤسسات التعلیم العالي(یسمى هذا القرار 

  )2( المادة
  :تُشكل اللجنة من

 رئیساً   خلیـل عبد الفتاح حمـاد. د .1

 عضواً   محمـد سـایر األعـرج. د .2

 عضواً   یاسـر سلیــم عمــار. أ .3

 عضواً   أحمـد سعید أبـو هربید. أ .4

 عضواً   سعیـد بركــةأحمـد . أ .5

  )3( المادة
العمل في مؤسسات التعلیم العالي من حیث قواعد القبـول فـي  بمتابعة اللجنة تختص

الجامعات والكلیات وشروط التجسیر وااللتزام بها والتأكد من تطبیق شـروط االعتمـاد 
 .للبرامج والتخصصات المعتمدة لدیهم

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )4( المادة
 .ة انعقاد للجنةینتخب نائب للرئیس في أول جلس

 )5( المادة

تجتمــع اللجنـــة مـــرة كـــل شـــهر بـــدعوة مـــن رئیســـها أو نائبـــه وفـــي حـــال غیـــاب الـــرئیس 
یكـون اجتماعهـا قانونیـًا بحضــور ثلثـي أعضـائها علـى األقــل وتصـدر قراراتهـا بأغلبیــة 

  .الحاضرین
  )6( المادة

اوالت لرئیس اللجنـة دعـوى مـن یشـاء مـن ذوي االختصـاص والخبـرة للمشـاركة فـي مـد
  .ویؤخذ رأیهم على سبیل االستئناس وال یكون لهم حق التصویت، اللجنة

  )7( المادة
  .تكون مدة عمل اللجنة سنتین

  )8( المادة
  .للمصادقة علیها للوزیرترفع اللجنة توصیاتها 

  )9( المادة
لغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا    .القراریُ

 )10( المادة

عمل به وی ،تنفیذ أحكام هذا القرار -یخصهفیما  كلٌ  –على الجهات المختصة كافة 
  .في الجریدة الرسمیة نشریو  ،من تاریخ صدوره

  

  
  .م26/09/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  .هـ/1433/10: الموافق                   
  أسامـة عطیَّة المـزیني. د

  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  م2012لسنة ) 27(رقم  م العاليوزیر التربیة والتعلیقرار 
  بوزارة التربیة والتعلیم العالي  بشأن تشكیل لجنة تدقیق معادلة الشهادات العلمیة

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،م1998لسنة  )11(قانون التعلیم العالي رقم  علىو 
 العامة، یات المصلحةووفقًا لمقتض

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  : قررنا ما یلي

  )1(المادة 
  ).قرار تشكیل لجنة تدقیق معادلة الشهادات العلمیة(یسمى هذا القرار 

  )2( المادة
  :تُشكل اللجنة من

  رئیساً   خالـد إبـراهیـم عـدوان. أ .1
 عضواً   أحمـد سعـیـد بركــة. أ .2

 عضواً   زق زیدانخلیـل عبد الرا. أ .3

  
  )3( المادة

  .تختص اللجنة بمراجعة الشهادات العلمیة والتأكد من صحتها
  
  )4( المادة

 .ینتخب نائب للرئیس في أول جلسة انعقاد للجنة
  
  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

 )5( المادة
تجتمــع اللجنــة مــرة كــل شــهر بــدعوة مــن رئیســها أو نائبــه وفــي حــال غیــاب الــرئیس 

ــــًا بحضــــور  وتصــــدر قراراتهــــا بأغلبیــــة  ن اآلخــــرینالعضــــوییكــــون اجتماعهــــا قانونی
  .الحاضرین

  )6( المادة
لرئیس اللجنة دعوة من یشاء من ذوي االختصـاص والخبـرة للمشـاركة فـي مـداوالت 

  .ویؤخذ رأیهم على سبیل االستئناس وال یكون لهم حق التصویت، اللجنة
  

  )7( المادة
  .تكون مدة عمل اللجنة سنتین

  )8( المادة
  .للمصادقة علیها للوزیرها ترفع اللجنة توصیات

  
  )9( المادة

لغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا    .القراریُ
  

  )10( المادة
عمل به وی ،تنفیذ أحكام هذا القرار -یخصهفیما  كلٌ  –على الجهات المختصة كافة 

  .نشره في الجریدة الرسمیةیو  ،من تاریخ صدوره
  

  

  .م26/09/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/10: الموافق                   

  

  أسامـة عطیَّة المـزیني. د
  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  م2012لسنة ) 28(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
بشان تشكیل لجنة تقدیر معدالت الشهادات الثانویة والجامعیة العربیة واألجنبیة 

   يبوزارة التربیة والتعلیم العال

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،م1998لسنة  )11(على قانون التعلیم العالي رقم و 
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،
  لنا،وبناء على الصالحیات المخولة 

  : قررنا ما یلي
  )1(مادة ال

تقــدیر معــدالت الشــهادات الثانویــة والجامعیــة كیل لجنــة تشــقــرار (یســمى هــذا القــرار 
  ).العربیة واألجنبیة

  )2( المادة
  :تُشكل اللجنة من

  رئیساً   حمـدي أسـعد الدلــو. أ  .1
 عضواً   جمـال محمـد یوسـف. أ  .2

 عضواً   خالـد إبراهیـم عـدوان. أ  .3

  

  )3( المادة
ــــة الشــــهادات ا ــــة بتقــــدیر معــــدالت أو معادل ــــة العربیــــة تخــــتص اللجن ــــة والجامعی لثانوی

 .واألجنبیة

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )4( المادة
 .ینتخب نائب للرئیس في أول جلسة انعقاد للجنة

 )5( المادة

تجتمــع اللجنـــة مـــرة كـــل شـــهر بـــدعوة مـــن رئیســـها أو نائبـــه وفـــي حـــال غیـــاب الـــرئیس 
وتصـــــدر قراراتهـــــا بأغلبیـــــة  العضـــــوین اآلخـــــرینیكـــــون اجتماعهـــــا قانونیـــــًا بحضـــــور 

  .الحاضرین
  )6( ةالماد

لــرئیس اللجنــة دعــوة مــن یشــاء مــن ذوي االختصــاص والخبــرة للمشــاركة فــي مــداوالت 
  .ویؤخذ رأیهم على سبیل االستئناس وال یكون لهم حق التصویت، اللجنة

  )7( المادة
  .تكون مدة عمل اللجنة سنتین

  )8( المادة
  .للمصادقة علیها للوزیرترفع اللجنة توصیاتها 

  )9( المادة
لغى كل ما    .القراریتعارض مع أحكام هذا یُ

 )10( المادة

عمل به وی ،تنفیذ أحكام هذا القرار -یخصهفیما  كلٌ  –على الجهات المختصة كافة 
  .في الجریدة الرسمیة نشریو  ،من تاریخ صدوره

  

  
  .م26/09/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  .هـ/1433/10: الموافق                   
  مـزینيأسامـة عطیَّة ال. د

  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

   م2012لسنة ) 29(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
  بشأن إعادة تشكیل لجنة البعثات والدورات للتعلیم العام في وزارة التربیة 

  والتعلیم العالي

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 لسنةبعد االطالع على القانون األساسي المعّدل 

  ،وتعدیالته م1998لسنة  )4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  ،منها) 127(السیما المادة ،على الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیةو 
  ،م2012لسنة ) 14(القرار الوزاري رقم  علىو 

  وبناء على الصالحیات المخولة لنا،
  ،وفقًا لمقتضیات المصلحة العامة

  :نا ما یليقرر 
  )1(مادة 

   ).تشكیل لجنة البعثات والدورات للتعلیم العامقرار إعادة (یسمى هذا القرار 

  )2(مادة 
  :تُشكَّل اللجنة من

  اً رئیس  وكیل الوزارة  أبو شقیرسلیمان محمد . د .1
  نائبًا للرئیس  الوكیل المساعد للشؤون اإلداریة والمالیة  أنور على البرعاوي. د .2
 عضواً   مدیر عام التخطیط  خلیفةربه عبد علي . د .3

 عضواً   للوزارة المستشار القانوني  مزهرعبد الرحمن ولید . د .4

 عضواً   مدیر عام اإلشراف والتدریب  نعمان علي الشریف. أ .5

 عضواً   مدیر عام التعلیم العام  أحمد موسى زعرب. أ .6

 عضواً   مدیر عام الشؤون اإلداریة  أحمد محمود سالم. د .7

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )3(مادة 
  :تختص اللجنة بما یلي

  .دراسة الطلبات المقدمة من الموظفین للبعثات .1
 .احتیاج الوزارة للدورات التدریبیة من عدمه .2
 .ترشیح الموظفین لحضور دورات تدریبیة ومهمات رسمیة .3
 .دراسة كل ما یعرض علیها من طلبات وأعمال .4
ة والمهمـات الرسـمیة التعاون وعقد االتفاقیات المتعلقة باالبتعاث والدورات التدریبیـ .5

  .مع الجهات العربیة واإلقلیمیة والدولیة وتفعیلها ومتابعة تنفیذها
  )4( مادة
وفــي حــال غیــاب الــرئیس یكــون اجتماعهــا ، تجتمــع اللجنــة بــدعوى مــن رئیســها أو نائبــه

  .قانونیًا بحضور ثلثي أعضاؤها على األقل وتصدر قراراتها بأغلبیة الحاضرین
  )5(مادة 

ة أن یــدعو مــن یشــاء مــن المختصــین أو المهتمــین للمشــاركة فــي مــداوالت لــرئیس اللجنــ
  .اللجنة دون أن یكون لهم حق التصویت

  )6(مادة 
  .التربیة والتعلیم العالي للمصادقة علیها لوزیرترفع اللجنة توصیاتها 

  )7( مادة
لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار   .یُ

  )8(مادة 
عمل به وی ،تنفیذ أحكام هذا القرار - یخصهیما كٌل ف –على الجهات المختصة كافة 

  .من تاریخ صدوره، وینشره في الجریدة الرسمیة
  .م27/09/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  .هـ/1433/11: الموافق                  
  أسامـة عطیَّة المـزیني. د

  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  م2012لسنة ) 30(رقم  لعاليوزیر التربیة والتعلیم اقرار 
بشأن تشكیل لجنة علیا إلعداد مباحث مهارات حیاتیة بوزارة التربیة والتعلیم 

  العالي 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
   ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

لمعمــول بــه فــي وتعدیالتـه ا م1933لســنة  )1(رقــم " التعلـیم"وعلـى قــانون المعــارف 
  ،محافظات قطاع غزة

ه المعمــول بــه فــي وتعدیالتــ م1964لســنة ) 16(وعلــى قــانون التربیــة والتعلــیم رقــم 
  ،محافظات الضفة

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،
  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب

  : قررنا ما یلي
  )1(مادة ال

  ).احث مهارات حیاتیةعلیا إلعداد مب تشكیل لجنةقرار (یسمى هذا القرار 
  
  )2( المادة

  :تُشكل اللجنة العلیا من
  رئیساً   مستشار الوزیر لشئون التعلیم العام  جمـال أبـو هـاشم. أ .1
 عضواً   مدیـر عـام اإلشـراف التربـوي  نعمـان الشـریـف. أ .2

 عضواً   مدیـر دائـــرة المـنـاهــج  سـمیة النخـالــة. د .3

 عضواً   المعهـد الوطنـي للتدریبمدیـر   علـي أبـو سعـدة. أ .4

  
  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )3(ة الماد
الســـابع والثـــامن  تخـــتص اللجنـــة بإعـــداد وصـــیاغة مباحـــث مهـــارات حیاتیـــة للصـــفوف

 .والتاسع والعاشر

  )4( المادة
  .ینتخب نائب للرئیس في أول جلسة انعقاد للجنة

  
 )5( المادة

ب الـــرئیس تجتمــع اللجنـــة مـــرة كـــل شـــهر بـــدعوة مـــن رئیســـها أو نائبـــه وفـــي حـــال غیـــا
یكـون اجتماعهـا قانونیـًا بحضــور ثلثـي أعضـائها علـى األقــل وتصـدر قراراتهـا بأغلبیــة 

  .الحاضرین
  )6( المادة

  . تقوم اللجنة بتشكیل لجان فرعیة لكل مبحث لإلشراف على وضع المادة العلمیة
  
  )7( المادة

ت لــرئیس اللجنــة دعــوة مــن یشــاء مــن ذوي االختصــاص والخبــرة للمشــاركة فــي مــداوال
  .ویؤخذ رأیهم على سبیل االستئناس وال یكون لهم حق التصویت، اللجنة

  

  )8( المادة
  .تكون مدة عمل اللجنة سنة

  )9( المادة
  .للمصادقة علیها للوزیرترفع اللجنة توصیاتها 

  

  )10( المادة 
لغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا    .القراریُ



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

 )11( المادة

عمل به وی ،تنفیذ أحكام هذا القرار -یخصهیما ف كلٌ  –على الجهات المختصة كافة 
  .نشر في الجریدة الرسمیةیو  ،من تاریخ صدوره

  

  
  .م01/10/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  .هـ/1433/15: الموافق                   
  

  أسامـة عطیَّة المـزیني. د
  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي

  

  

  

  

  

  

  

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  م2012لسنة ) 31(رقم  والتعلیم العالي وزیر التربیةقرار 
  بشـأن تشكیـل لجنـة لحوسبـة المنـاهج بوزارة التربیة والتعلیم العالي 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

عمــول بــه فــي وتعدیالتـه الم م1933لســنة  )1(رقــم " التعلـیم"وعلـى قــانون المعــارف 
  ،طاع غزةمحافظات ق

ه المعمــول بــه فــي وتعدیالتــ م1964لســنة ) 16(وعلــى قــانون التربیــة والتعلــیم رقــم 
  ،محافظات الضفة

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،
  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب

  : قررنا ما یلي
  )1(المادة 

  ).المنـاهجقرار بشـأن تشكیـل لجنـة لحوسبـة (یسمى هذا القرار 

  )2( المادة
  :تُشكل اللجنة من

  رئیسـاً   مـازن إسمـاعیـل الخطـیـب. م .1
  نائبًا للرئیس  أكـرم عبد القـادر فـروانــة. أ .2
 عضـواً   أیمـن محمـود العكـلـــوك. أ .3

 عضـواً   أحمــد محمـد أبـو علبــة. أ .4

 عضـواً   أحمــد حـمـزة الـفـــرا. أ .5

 عضـواً   حلــوإسمـاعیــل جبـر ال. أ .6

  
  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )3( المادة
  :بما یلي اللجنة تختص
  . حوسبة منهاج التعلیم الفلسطیني .1
  .تطویر التعلیم االلكتروني .2
  .وسائل تعلیمیة الذكیة إلنتاج اإلشراف على عملیة التدریب على السبورة .3

 )4( المادة
تجتمــع اللجنــة بــدعوة مــن رئیســها أو نائبــه وفــي حــال غیــاب الــرئیس یكــون اجتماعهــا 

  .قانونیًا بحضور ثلثي أعضائها على األقل وتصدر قراراتها بأغلبیة الحاضرین
  

  )5( المادة
  .تكون مدة عمل اللجنة ستة شهور

  )6( المادة
  .للمصادقة علیها للوزیرترفع اللجنة توصیاتها 

  )7( المادة
لغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا    .القراریُ

 )8( المادة
عمـل بـه یو  ،تنفیذ أحكـام هـذا القـرار -یخصهكل فیما  –على الجهات المختصة كافة 

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةمن تاریخ صدوره
  

  .م07/10/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/21:الموافق                   

  

  أسامـة عطیَّة المـزیني. د
  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  م2012لسنة ) 32(رقم علیم العالي وزیر التربیة والتقرار 
  بشأن قرار تشكیل اللجنة العلیا المتحانات الثانویة العامة 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،وتعدیالته 2003 المعّدل لسنةبعد االطالع على القانون األساسي 

وتعدیالتــه المعمــول بــه فــي  م1933لســنة ) 1(رقــم " التعلــیم"قــانون المعــارف علــى و 
  ،غزةات قطاع محافظ

ه المعمــول بــه فــي وتعدیالتــ م1964لســنة ) 16(وعلــى قــانون التربیــة والتعلــیم رقــم 
  محافظات الضفة،

  ،م2012وعلى تعلیمات امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة لعام 
 فقًا لمقتضیات المصلحة العامة،وو 

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
  :من كٍل منالعلیا إلمتحانات الثانونیة العامة للجنة تشكل ا

  رئیسًا للجنة  وزیـــر التربیـة والتعلیـم العالــي   .1
  نائبًا للرئیس  وكیـــــــــل الــــــوزارة   .2
 عضـواً   الوكیـل المسـاعد للشـؤون التعلیمیـة   .3

 عضـواً   الوكیل المساعد لشؤون التعلیـم العالـي   .4

 عضـواً   شؤون اإلداریة والمالیةالوكیل المساعد لل   .5

 عضـواً   مستشـار الـوزیر للتعلیــم العـــام   .6

 عضـواً   مدیر عام اإلدارة العامة للقیاس والتقویم واالمتحانات   .7

 عضـواً   مدیـر عـام اإلشـراف والتدریــــب   .8

 عضـواً   مدیـر عـام التعلیـم العـــــــام   .9



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

 عضـواً    )فالمكل(مدیـر عـام الصحة المدرسیة  .10

 عضـواً   مدیـر عـام اإلدارة العامـة للتخطیـط .11

  
  )2(مادة 
ي حال غیاب الـرئیس یكـون اجتماعهـا وف، تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسها أو نائبه

  .قانونیًا بحضور ثلثي أعضائه على األقل وتصدر قراراتها بأغلبیة الحاضرین
  )3(مادة 

أو المهتمــــین للمشــــاركة فــــي  لــــرئیس اللجنــــة أن یــــدعو مــــن یشــــاء مــــن المختصــــین
 .مداوالت اللجنة دون أن یكون لهم حق التصویت

  
  )4(مادة 

  مهام اللجنة
  :إقرار ما یلي .1

  .مواصفات أوراق االمتحان .أ 
 .أسس اعتماد مراكز االمتحان .ب 

عادة فتحها .ج   .إغالق قاعات الثانویة العامة التي یحدث فیها شغب وإ

 .أسس اختیار واضعي األسئلة .د 

 .اء القاعات ومساعدیهمأسس اختیار رؤس .ه 

 .أسس اختیار رؤساء لجان ومراكز التصحیح .و 

  .برنامج االمتحان العام .ز 
  .النظر في القضایا التي تتعلق بسیر االمتحان واتخاذ القرارات الالزمة لذلك. 2
  .إقرار نتائج االمتحان والتنسیب للوزیر للمصادقة علیها تمهیدًا إلعالنها. 3
  .جراءات اإلداریة والفنیة الكفیلة بعقد االمتحانتتولى اللجنة تحدید اإل. 4
  .أي أمور یحیلها رئیس اللجنة للجنة. 5



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )5(مادة 
  .تكون مدة هذه اللجنة سنة میالدیة

  )6(مادة 
عمـل بـه وی ،تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار -یخصـهفیمـا  كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 

  .ونشره في الجریدة الرسمیة ،من ترایخ صدوره
  

  .م08/10/2012: ي مدینة غزة بتاریخصدر ف
  . هـ/1433/22: الموافق                   

  أسامـة عطیَّة المـزیني. د
  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  م2012لسنة ) 33(رقم  یر التربیة والتعلیم العاليقرار وز 
تراتیجیة لوزارة التربیة الفریق الوطني إلعداد الخطة االسة ـل لجنـأن تشكیـبش

  والتعلیم العالي 
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

   ،وتعدیالته م2003 ّدل لسنةبعد االطالع على القانون األساسي المع
المعمــول بــه فــي وتعدیالتــه  م1933لســنة  )1(رقــم " التعلــیم"قــانون المعــارف علــى و 

  ،محافظات قطاع غزة
تــه المعمــول بــه فــي وتعدیال م1964لســنة ) 16(وعلــى قــانون التربیــة والتعلــیم رقــم 

  ،محافظات الضفة
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  ء على الصالحیات المخولة لنا،وبنا
  : قررنا ما یلي

  )1(مادة ال
الفریـــــق الـــــوطني إلعـــــداد الخطـــــة  تشـــــكیل لجنـــــة قـــــرار بشـــــأن(یســـــمى هـــــذا القـــــرار 

  ).االستراتیجیة لوزارة التربیة والتعلیم العالي
  )2( المادة

  :تُشكل اللجنة من كٍل من
 رئیساً   وزیر التربیة والتعلیم العالي  أسامة المزیني. د   .1

 عضواً   فالیونیسی  ابتسام أبو شمالة      . د   .2

 عضواً   الیونسكو  محمد العروقي . د   .3

 عضواً   الوكالةمحمود الحمضیات       . د   .4

 عضواً   الجامعة اإلسالمیة  سناء أبو دقة        . د   .5

 عضواً   وزارة التخطیط  أیمن الیازوري        . د   .6

 عضواً   الجامعة اإلسالمیة -  كلیة التربیة  علیان الحولي         . د   .7



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

 عضواً   جامعة األقصى - كلیة التربیة   محمد صادق        . د   .8

 عضواً   كلیة العلوم والتكنولوجیا  زیاد ثـابت         . د   .9

 عضواً   الصحة وزارة  حسن خلف          . د .10

 عضواً   وزارة األوقاف والشؤون الدینیة  حسن الصیفي. د .11

 عضواً   وزارة المالیة  محمد جاد اهللا          . أ .12

 عضواً   جامعة األزهر - كلیة التربیة   محمد علیان         . د .13

 عضواً   وزارة الشباب والریاضة والثقافة  محمد العرعیر        . أ .14

 عضواً   وزارة المرأة   منى سكیك       . أ .15

 عضواً   دیوان الموظفین العام  محمد الرقب. م .16
  

  )3( المادة
  مهام اللجنة

 .إثراء األهداف االستراتیجیة لوزارة التربیة والتعلیم العالي .1

 .اقتراح مجاالت ومحاور وبنود ووسائل إلنجاح الخطة االستراتیجیة للوزارة .2

 .ة والتعلیم العاليتقییم الخطـة االستراتیجیة لوزارة التربی .3
  

 )4( المادة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسها ویكون اجتماعها قانونیًا بحضـور نصـف أعضـائها 
  .على األقل وتصدر قراراتها بأغلبیة الحاضرین

  

  )5( المادة
  .               تكون مدة عمل اللجنة حتى االنتهاء من إعداد الخطة ونشرها

  

  )6( المادة
لغى كل ما یتعا   .القراررض مع أحكام هذا یُ



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )7(مادة 
عمـل بـه وی ،تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار -یخصـهفیمـا  كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 

  .في الجریدة الرسمیة نشریو  ،یخ صدورهار من ت
  

  .م08/10/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  . هـ/1433/22: الموافق                  

  أسامـة عطیَّة المـزیني. د
  یــر التـربیـة والتعلیــم العـالــيوز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

   م2012لسنة ) 34(رقم  بیة والتعلیم العاليتر الوزیر قرار 
اللجنة العلیا إلعداد الخطة االستراتیجیة لوزارة التربیة والتعلیم ل ـأن تشكیـبش

  م2018- 2013العالي من عام 
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

  ،وتعدیالته م2003 قانون األساسي المعّدل لسنةبعد االطالع على ال
لمعمــول بــه فــي وتعدیالتــه ا م1933لســنة  )1(رقــم " التعلــیم"قــانون المعــارف علــى و 

  ،محافظات قطاع غزة
ه المعمــول بــه فــي وتعدیالتــ م1964لســنة ) 16(وعلــى قــانون التربیــة والتعلــیم رقــم 

  ،محافظات الضفة
شـــكیل لجنـــة الفریـــق الـــوطني إلعـــداد بشـــأن ت) 33(وبنـــاًء علـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 

  ،وزارة التربیة والتعلیم العاليالخطة االستراتیجیة ل
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  : قررنا ما یلي

  )1(مادة ال
 یــةتشــكیل اللجنــة العلیــا إلعــداد الخطــة االســتراتیجیة لــوزارة الترب(یســمى هــذا القــرار 

  ).م2018-2013من عام والتعلیم العالي 
  )2( المادة

  :تُشكل اللجنة العلیا من كٍل من
 رئیساً   وزیر التربیة والتعلیم العالي  أسامة المزیني. د   .1

 عضواً   مستشار الوزیر لشؤون التعلیم العالي  محمد عید شبیر     . د. أ   .2

 عضواً   مستشار الوزیرجمال محمود أبو هاشم     . أ   .3

 عضواً   وكیل وزارة التربیة والتعلیم العالـي  محمد سلیمان أبو شقیر    . د   .4

 عضواً   الوكیل المساعد لشؤون التعلیم العالي  محمود إبراهیم الجعبري   . د   .5



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

 عضواً   والمالیةالوكیل المساعد للشؤون اإلداریة   أنور علي البرعاوي    . د   .6

 عضواً   العامة للتخطیطمدیر عام اإلدارة   علي عبد ربه خلیفة    . د   .7

 عضواً   مدیر عام التعلیم الجامعي  خلیل عبد الفتاح حماد    . د   .8

 عضواً   مدیر عام التعلیم المهني والتقني  هیثم خلیل عایش    . د   .9

 عضواً   مدیر عام اإلدارات التربویة  سعید إبراهیم حرب    . د .10

 عضواً   ة الخاصةمدیر عام اإلرشاد والتربی  أحمد محمد الحواجري     . د .11

 عضواً   مدیر عام الصحة المدرسیةتیسیر مصطفى الشرفــا     . د .12

 عضواً   مدیر دائرة المناهج  سمیـة سالم النخالة    . د .13

 عضواً   مدیر عام اإلشراف والتأهیل التربوي  نعمان علي الشریف    . د .14

 عضواً   مدیر عام األنشطة المدرسیة  محمد بدر صیام    . أ .15

 عضواً   مدیر عام التعلیم العام  حمد موسى زعرب    أ. أ .16

 عضواً   مدیر عام العالقات الدولیة والعامة  زكریا مصطفى الهور    . أ .17

 عضواً   مدیر عام القیاس والتقویم واالمتحانات  مروان خلیل شرف     . أ .18

 عضواً   مدیر عام اإلدارة العامة للـوزام  رائد سلیم صالحیة     . أ .19

 عضواً   مدیر عام اإلدارة العامة للمشاریع  عبد القادر شراب     باسم. أ .20

 عضواً   نائب مدیر عام اإلدارة العامة لألبنیة  جمال فرج عبد الباري     . أ .21

 عضواً   مدیر عام اإلدارة العامة للتقنیاتكمال نبهان أبو معیلق     . م .22

  
  )3( المادة

  مهام اللجنة
ارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي للســـنوات الخمـــس وضـــع األهـــداف االســـتراتیجیة لـــوز  .1

 .المقبلة

تنظــــیم ورشــــات عمــــل مــــع الجامعــــات والمعاهــــد والمؤسســــات التربویــــة لوضــــع  .2
 .مرتكزات الخطة التي تساهم في تحقیق األهداف االستراتیجیة



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

تقییم وضع القطاع التعلیمي من جمیـع نواحیـه بشـقیه التعلـیم الجـامعي والتعلـیم  .3
 –نقـاط الضـعف  -نقـاط القـوة (لتحلیل االستراتیجي الرباعي من خالل ا، العام

 .وذلك الستخالص عوامل النجاح األساسیة) التهدیدات -الفرص 

 .صیاغة االستراتیجیة بما یضمن التعبیر عن الرؤیة .4

 .وضع اآللیات المناسبة لالنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المستهدف .5

 .عتمد في قیاس األداءإعداد المعاییر والمؤشرات التي ستُ  .6

ـــاون مـــع اللجنـــة المشـــتركة المشـــّكلة مـــن ِقبـــل وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي  .7 التع
 .وفریق الخبراء المشرف على المساعدة في إعداد الخطة

  )4( المادة
تجتمـــع اللجنـــة مـــرة كـــل أســـبوعین أو بـــدعوة مـــن رئیســـها ویكـــون اجتماعهـــا قانونیـــًا 

  .تصدر قراراتها بأغلبیة الحاضرینبحضور نصف أعضائها على األقل و 
  )5( المادة

  .               تكون مدة عمل اللجنة حتى االنتهاء من إعداد الخطة ونشرها
  )6( المادة

لغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا    .القراریُ
 )7( المادة

عمـل بـه وی ،حكـام هـذا القـرارتنفیـذ أ -فیمـا یخصـه كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 
  .نشر في الجریدة الرسمیةیو  ،خ صدورهیمن تار 

  
  .م09/10/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  . هـ/1433/23: الموافق                  
  

  أسامـة عطیَّة المـزیني. د
  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  م2012لسنة ) 35(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
  علیم للجنة صیاغة التشریعات إلعداده وصیاغتهبإحالة مشروع قانون الت

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
   ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

بشـأن  م2011لسـنة ) هـــــ.إ/و.م/3/221/11(وبناًء على قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  عامًا للتعلیم) 2012(عتماد عام ا

یمانًا منا بتوحی   د القوانین الخاصة بشئون التعلیم،وإ
  وبعد موافقة رئاسة المجلس التشریعي الفلسطیني،

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،
  المخولة لنا،وبناء على الصالحیات 

  : قررنا ما یلي
  )1(مادة ال

التعلــیم المقتــرح واألنظمــة والقــرارات الخاصــة بشــئون التعلــیم إلــى قــانون یحــال مشــروع 
  :التشریعات المكونة من لجنة صیاغة

  اً سرئی  يـــریعــــــــــــــــــــــس التشـــلـام المجــــــأمین ع  ذ المدهونـــــــناف. د .1
  ب الرئیسائن  مستشار مجلس الوزراء للشئون القانونیة  دـعــــــــامة ســــأس .أ .2
  رــــــــأمین الس  ریعــــلتشوى واــــــوان الفتــــــام دیــر عــــمدی  دورــــیعقوب الغن .أ .3
 واً ـــــــعض  بوزارة االقتصاد الوطني یةمدیر عام الشئون القانون  حسن أبو ریالة .أ .4

 واً ــــــعض  ون القانونیة بدیوان الموظفین العامؤ مدیر عام الش  لـــوفـــــــام نــــــتم .أ .5

 واً ـــــعض  یـة بالمجلــس التشـــریعـيمدیـر دائرة اللجان التشریع  أمجــد األغـــــــــــا. أ .6

 ممثًال عن  المستشار القانوني لوزارة التربیة والتعلیم العالــــــــــي  ولیــد مزهـــــــــــر. د .7
 الوزارة

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )2( المادة
  :تتولى اللجنة المهام التالیة

إعـــداد مشـــروع قـــانون التعلـــیم وصـــیاغته بشـــكله النهـــائي، أخـــذةً باالعتبـــار كافـــة  .1
  . لمالحظات التي طرحت في الورش واللقاءات التي عقدت بالخصوصا

  .صیاغة المذكرة اإلیضاحیة واألسباب الموجبة للقانون .2
 .إعداد مسودة الالئحة التنفیذیة للقانون واألنظمة والقرارات المنبثقة عنه .3

  )3( المادة
عمـل بـه وی ،حكـام هـذا القـرارتنفیـذ أ -فیمـا یخصـه كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 

  .نشر في الجریدة الرسمیةیو  ،یخ صدورهمن تار 

  .م4/11/2012: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/19: الموافق                   

  

  أسامـة عطیَّة المـزیني. د
  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي

  

  

  

  

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  م2012لسنة ) 36(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
م تعلیم األساسي ومرحلة التعلیأسس النجاح واإلكمال والرسوب في مرحلة البشأن 

للعام الدراسي ) العلمي والعلوم اإلنسانیة والشرعي(الثانوي األكادیمي بفروعه 
  م2013/  2012

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

لمعمــول بــه فــي وتعدیالتـه ا م1933لســنة  )1(رقــم " التعلـیم"المعــارف وعلـى قــانون 
  ،محافظات قطاع غزة

ه المعمــول بــه فــي وتعدیالتــ م1964لســنة ) 16(وعلــى قــانون التربیــة والتعلــیم رقــم 
  ،محافظات الضفة

  لنا،وبناء على الصالحیات المخولة 
  ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

 : قررنا ما یلي
  )1(المادة 

قــــرار أســــس النجــــاح واإلكمــــال والرســــوب فــــي مرحلــــة التعلـــــیم " یســــــمى هــــذا القــــرار 
ــــانوي األكــــادیمي بفروعــــه  ــــیم الث ـــــرحلة التعل ــــوم اإلنســــانیة (األساســــي ومــ العلمــــي والعل

  .م2012/2013العام  الدراسي  ویعمل بها من بدء" م2012لســـنة ) والشرعي
  )2(المادة 

فصـــــلین دراســــیین متكـــــاملین ومتســـــاویین فـــــي النتـــــائج تتكــــون الســــــــــنة الدراســـــیة مـــــن 
  :مات المدرسیة حسب الترتیب التاليوالعال

ـــكون عالمــة الفصــل الدراســي للطالــب فــي الصــفوف األساســیة الثالثــة األولــى  .1 تتـــ
مــن معــدل عالمــات ) مــا عــدا مبحثــي اللغــة العربیــة والریاضــیات(للمبحـث الواحــد 

ـــمر لــه بمالحظــة المبحــث التــي یحصــل علیهــا الطالــب مــن  ـــالل التقــویم المستـ خــ



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

ـــــه للمهـــــارات المختلفـــــة ورصـــــد  ـــــة والشـــــفویة ومـــــدى إتقان ـــــه الكتابی نشـــــاطه وأعمال
العالمات في السـجالت والجـداول الرسـمیة المعتمـدة  بنـاًء علـى دفتـر مالحظـات 
جـــانبي، وال یعطـــى الطالـــب امتحانـــات فـــي هـــذه الصـــفوف، وال ترصـــد عالمـــات 

نمـا تقدیریـة فقـط تعبـر عـن مسـتوى الطالـب رقمیة فـي شـهادة الطا لـب المدرسـیة وإ
 .في كل مبحث

تكــون عالمــة كــل فصــل دراســي لكــل مــن مبحثــي اللغــة العربیــة والریاضــیات فــي  .2
الرابـــع (یة وللمبحــث الواحـــد فـــي الصــفوف األساســـ) األول إلـــى الثالـــث(الصــفوف 
  -:والصف األول الثانوي كاآلتي) إلى العاشر

لفصل ویخصص له حصة صفیة عادیـة ویكـون المتحان نصف ا%) 20( -أ 
 .شامًال للمادة الدراسیة التي تم تغطیتها

یعقد واحد منهـا قبـل امتحـان ، لالختبارات الشهریة وعددها اثنان %) 20( - ب 
 . نصف الفصل واآلخر بعده

المتحـــان نهایـــة الفصـــل ویكـــون شــــامًال للمـــادة الدراســـیة ومرتبطـــًا %) 50( -ج 
لكتابیــة علــى النحــو وتحـــدد مــدة االمتحانــات ا، هابأساســیاتها ومبادئهــا وأهــداف

  :اآلتي
 .ساعة واحدة -للصفوف األساسیة من الرابع إلى السادس  -
للصــفوف األساســیة مــن الصــف الســابع وحتــى الصــف العاشــر ولصــفوف  -

من ســـاعة إلــى ســاعتین فــي ضــوء عـــدد حـــلة التعلــیم الثــانوي  األكــادیمیمر 
 . الحصص المقررة للمبحث

  :شاركة وتتضمن اآلتيللم%)  10( - د 
 .التحضیر المسبق للمادة التي یعطیها المعلم -
 .الممارسات السلوكیة للطالب داخل الحصة ومساهمته في فعالیتها -
 .القیام بالواجبات البیتیة -
 . االشتراك في األنشطة التربویة المتعلقة بالمادة -
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 .العنایة بالكتاب المدرسي والحرص على نظافته -
  . ك أو یبدع فیها الطالبأیة أمور أخرى یشتر  -

یـــتم تحویـــل عالمـــات كـــل مـــن مبحثـــي اللغـــة العربیـــة والریاضـــیات فـــي الصـــفوف  .3
 .  إلى تقادیر أسوة بباقي المباحث) 3_1(

ــد اإلدارة المدرســـــیة خطـــــة المتحـــــان نصـــــف الفصـــــل، بالتعـــــاون مـــــع الهیئـــــة  .4 تعـــ
 . التدریسیة

لصــف الثــاني عشــر لدراســي الثــاني لتعقــد االمتحانــات المدرســیة لنهایــة الفصــل ا .5
ویـــتم ، قبـــل ثالثـــة أســـابیع مـــن االمتحانـــات المدرســـیة للصـــفوف األخـــرى ) ث 2(

  .عقدها للصفوف األخرى في مواعیدها الرسمیة المقررة
  )3(المادة 

ُستخرج معدل الطالب السنوي في كل مبحث باستخراج معدل عالمتي الفصلین   .ی
  )4(المادة 

  :آلتين عالمات الطالب على النحو ایتم تدوی
 ألول علــى جــدول العالمــات المدرســیةتــدون عالمــات الطالــب للفصــل الدراســي ا .1

 .في الخانة المعدة لذلك
تــدون عالمــات الطالــب للفصـــل الدراســي الثــاني علــى الجـــدول نفســه فــي الخانـــة  .2

 .المعدة لذلك
تــدون أســـماء المـــباحث التــي أكمــل فیهــا الطالــب وعالماتــه فــي تلــك المباحــث فــي  .3

 .ة لذلك وعلى الجدول نفسهالخانة المعد
ام علـى نمـاذج النتـائج المدرسـیة تدون عالمات الطالب للفصلین الدراسـیین باألرقـ .4

ـــــــي المباحـــــــث فتســـــــجل باألرقـــــــام )الشـــــــهادات المدرســـــــیة( ـــــــه ف ، أمـــــــا عالمات
 .وبالحروف

ســـاعات تـــدون ) 10-8(فـــي مبحـــث اللغـــة األجنبیـــة الثانیـــة فـــي الصـــفوف مـــن  .5
 ).الشهادات( ات المدرسیةلطالب في جدول العالمعالمة ا
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تتولى إدارة المدرســة إبـالغ أولیـاء أمـور الطلبـة خطیـًا بنتـائج أبنـائهم بعـد امتحـان  .6
 .نصف الفصل وفي نهایة كل فصل دراسي

  )5(المادة  
ــــموذج النتـــائج .1 المدرســـیة  تســـتخرج تقـــادیر معـــدل الطالـــب فـــي كـــل مبحـــث فـــي نــ

 :على النحو التالي) الشهادات(
  متازم    % 100 - 90
  جید جداً   % 89 - 80
  جید  %   79 - 70
  متوسط  % 69  - 60
  مقبول  % 59  - 50
  مقصر  فما دون  -  49

  . من النهایة العظمى للمبحث%  50تكون عالمة النجاح لكل مبحث  .2

  )6(المادة 
  النجاح واإلكمال

یكــــــــــون الطالــــب ناجحــــًا إذا حصــــل علــــى عالمـــــة النجــــاح فــــي كــــل مبحــــث مــــن  .1
حــث المقــررة شــریطة أال یتجــاوز  غیابــه المــدة القانونیــة المســموح بهــا، وعــدم المبا

 .غیابه عن امتحاني نهایة الفصلین األول والثاني إال بعذر رسمي
فع الطالب في الص .2 ُرَّ إلـى ) األول والثـاني والثالـث(فوف األســاسیة الثــالثة األولـى ی

مـــــدة وز غیابـــــه الالصـــــف األعلـــــى وال رســـــوب فـــــي هـــــذه الصـــــفوف  إال إذا  تجـــــا
 . من عدد أیام الدراسة) %50(القانونیة المسموح بها وهي 

حتـى ) س 4(الرابـع األساسـي  یكون الطالــب مكمًال فـي أي صـف مـن الصفـــوف .3
 .إذا قصر في ثالثة مباحث أو أقل) ث 1(الحادي عشر 
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حیــث یـــوزع الطلبــة علـــى نهایــة مرحلــة التعلـــیم األساســي، یعتبــر الصــف العاشـــر  .4
العلمــي والعلـــوم اإلنســانیة والشــرعي والعلـــوم ( ت التعلــیم الثـــانوي األكــادیميارامســ

والتعلـــیم الثـــانوي المهنـــي وفروعـــه فـــي ضـــوء نتـــائجهم فـــي هـــذا ) اإلداریـــة والمالیـــة
  .الوزارةس وتعلیمات التفریع التي تصدرها وبموجب أس ،الصف

  )7(المادة 
ة بشــكل عـام فــي نهایــة العــام یقــر مجلــس المعلمــین فــي المدرســـة النتــائج المدرســـی .1

  . الدراسي
ــــى  .2 تــــنظم جــــداول العالمــــات المدرســــیة بعــــد إقــــرار النتــــائج المدرســــیة الســــنویة عل

نســـختین فقــط، وترســـالن إلــى مدیریــة التربیــة والتعلــیم فــي مــدة ال تتجــاوز أســبوعًا 
واحدًا من انتهاء العام الدراسي للتصـدیق علیهـا واسـتالم إحـدى النسـختین، وتُعـاد 

خة مدیریــة التربیـة والتعلــیم   إلـى المدرســـة قبـل موعــد فحـص اإلكمــال بأســبوع نسـ
قـرار نتائجـه  لتسجیل نتیجة فحص اإلكمال علیهـا، وبعـد إجـراء فحـص اإلكمـال وإ
مـن قبـل المدرسـة  ترســـل النسـختان إلـى المدیریــة للتصـدیق علیهمـا حیـث تحـتفظ 

  .المدیریة بإحداهما والمدرسة باألخرى

  )8(المادة 
یجلــس الطــــــالب المتحــان اإلكــــمال فــي موعــده المحــدد فــي مــادة المبحــث المقــررة  .1

 .للفصل الدراسي الذي قصر فیه
یكـــون الطالــب ناجحــًا فــي امتحــان اإلكمــال إذا حصــل علــى الحــد األدنــى لعالمــة  .2

النجـــاح أو تجاوزهـــا ویـــدون لـــه عالمـــة النجـــاح الفعلیـــة التـــي حصـــل علیهـــا فـــي 
 .امتحان اإلكمال

ــــون عالمـــة الطالـــب الـــذي یتغیـــب عـــن امتحـــان اإلكمـــال بغیـــر عـــذر مقبـــول تك .3 ـــ
،وال یجــوز  وضــع كلمــة غائـــب علــى جــداول امتحــان اإلكمــال ویرســـب وال  صــفرًا

 .یحسب من النسبة العامة للرسوب
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یقــر مجلــس المعلمــین فــي المدرســة نتــائج امتحــان اإلكمــال بعــد دراســتها وتكــون  .4
  .كمال خطیةقراراته الصادرة حول نتائج اإل

  )9(المادة 
  الرسوب واإلعادة

ـــمح للطالــب باإلعــادة  .1 رحلــة التعلــیم األساســي مــرتین فــي صــفوف م) الرســوب(یســ
مـن الصـف الرابـع وحتـى الصـف العاشـر شـریطة أّال یعیـد صـفًا بعینـه ) اإللزامـي(

أكثــر مـــن مـــرة واحـــدة، وفــي حالـــة رســـوبه للمـــرة الثالثــة یرفـــع للصـــف الـــذي یلیـــه،   
 .سنة) 18(یزید عمره عن على أال 

یعیـد الطالــب أي صـف مــن صــفوف مرحلـة التعلــیم األســـــاسي مـن الصــف الرابــع  .2
 . وحتى الصف العاشر إذا قصر في أربعة مباحث فأكثر

ــــب راســــبًا فــــي الصــــف  .3 ــــانوي  األكــــادیمي ) الحــــادي عشــــر(یكــــون الطال األول الث
بعــة مباحــث فـــأكثر بفروعــه العلمــي والعلــوم اإلنســـانیة والشــرعي إذا قّصــر فـــي أر 

فصــــل مــــن التعلــــیم النظــــامي ، ولمــــرة واحــــدة فقــــط ُ ذا عــــاد ورســــب مــــرةً أخــــرى ی وإ
 .الحكومي

یكــــون الطالــــب راســــبًا فــــي أي صــــف مــــن الصــــفوف مــــن األول األساســــي حتــــى  .4
  :إذا تجاوز غیابه المشروع) ث 1(الصف الحادي عشر 

  ).س 3_ س  1(في الصفوف األساسیة األولى من  من أیام الدراسة) %50( .أ 
     مــــن أیــــام الدراســــة فــــي الصــــفوف األساســــیة العلیــــا واألول الثــــانوي مــــن%) 30( .ب 

 ).ث1_ س 4(
وكـــذلك یكـــون الطالـــب راســـبًا  إذا تجـــاوز غیـــاب الطالـــب غیـــر المشـــروع نصـــف  .ج 

النســـــب  المـــــذكورة أعـــــاله وال یحتســـــب هـــــذا الرســـــوب ضـــــمن ســـــنوات الرســـــوب 
  .المسموح بها للطالب
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ال یجــوز أن تتعــدى نســبة الرســوب قبــل نتیجــة امتحــان  مــع مراعـــاة مــا ورد ســـــابقاً  .5
بعـــد %) 8(وأال تتعــدى ، %)5) (10-1(اإلكمــال فــي الصــفوف األساســیة مــن 

نتیجــة اإلكمــال فــي الصــف الواحــد مهمــا كــان عــدد شــعبه ، علــى أن ال تحتســب 
  .بسبب الغیاب ضمن النسبة المذكورةحاالت الرسوب 

ُسمح للطـالب الناجح .6 الفـرع العلمـي ) ث 1(ي عشر األكـادیمي في الصف الحاد ی
فـــرع / األكــادیمي) ث 2(دراســـته فــي الصـــف الثــاني عشـــر والشــرعي  باســتكمال 

العلــوم اإلنســانیة إذا كــان ذلــك یتفــق ورغبتــه وذلــك خــالل الشــهر األول مــن العــام 
 .الدراسي وال یسمح له عكس ذلك

خـــالل التحویــل مــن فـــرع إلــى آخــر ) ث 1(یحــق لطالــب الصــف الحـــادي عشــر  .7
 .الشهر األول من بدایة العام الدراسي

ُســمح للطالــب الــذي لــم یجلــس المتحــان شــهادة الدراســة الثانویــة ال .8 عامــة بإعـــادة ی
كطالـٍب نظـامي فـي المـدارس الحكومیـة إذا ) الثـاني الثــانوي(الصف الثاني عشر 

ا وجد له متسع وذلك في السنة التي تلي سنة دراسته مباشــرة ولمـرة واحـدة فقـط إذ
مســائیة مقابــل ، أو فــي برنــامج الدراســات اللــه متســع وبموافقــة مــدیر التربیــة وُجــد

شــیكل فــي الســنة كمــا یســمح لــه بإعــادة الصــف المــذكور  ) 400(رســوم مقــدارها 
 . ألكثر من مرة  في المــدارس الخـاصة وفي نوع التعـلیم الذي سـبق أن  درسه

العامــــة هادة الدراســــة الثانویــــة یســــمح للطالــــب النظــــامي النــــاجح فــــي امتحــــان شــــــــ .9
فـي المـدارس الخــاصة، وفـي الفـرع ) الثـاني  الثـانوي(بإعادة الصف الثـاني عشـر 

 . الذي یرید وفق شروط التقدم المتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة
فـي التعلـیم المهنـي ) ث 1(الب الـذي أنهـى الصـف الحـادي عشـر یسمح للط .10

ي بفروعـــه العلمــــي والعلــــوم اإلنســــانیة والشــــرعي بالتحویـــل إلــــى المســــار األكــــادیم
  .األكادیمي) ث 1( ب الدراسة في الصف الحادي عشرشریطة أن یعید الطال
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  )10(المادة 
إذا كــان رســـــوب الطالــب ناتجــًا عــن إعاقــة مؤكــدة مــن جهــة رسمیـــــة بحیــث یتوقــع أّال  

  .ألساسيیستفید من الرسـوب، یرفع تلقائیًا حتى ینهي مرحلة التعلیم ا
  )11(المادة 

ـــى  یهــتم معلـــم الصــــفوف .1 بــالتقویم ) األول والثــاني والثالــث(األســـاسیة الثــــالثة األولـ
ــــبوع،  المســـتمر لطالبـــه بعـــد كـــل درس ووحـــدة تعلیمیـــة وفـــي نهایـــة عمـــل كـــل أسـ
ویقــوم بمعالجــة أي ضــعف أوًال بــأول بالتعــاون مــع إدارة المدرســة وأولیــاء األمـــــور 

 .لمعنیینوالمسئولین ا
ـــــى  .2 ـــــة األول ـــــم الصـــــفوف الثالث ـــــدفتر خـــــاص لتـــــدوین ) س3 -س1(یحـــــتفظ معل ب

مالحظاتـــــه حــــول جهــــود الطلبــــة ونشــــاطاتهم المختلفــــة ومــــدى إتقــــانهم للمهــــارات 
ـــــر عالمــــاتهم فــــي ســــجل  ــــى تقدی ــــة الفصــــل عل األساســــیة لیســــتعین بهــــا فــــي نهای

 .العالمات المدرسیة
لطلبـــة ) لیة ومیـــة والشـــهریة والفصـــالی(المعلـــم بـــدفتر خـــاص باالمتحانـــات  یحـــتفظ .3

یســـجل فیــه المعلـــم األهــداف الرئیســـة التــي یقیســـها ) ث 2 -س4(الصــفوف مــن 
كــــل امتحــــان ومســــتوى تحصــــیل الطلبــــة فیــــه، لیســــتفید منهــــا  فــــي تحســــین تعلــــم 
ـــلبة، وفــي تنمیــة التفكیــر  لــدیهم بحیــث یراعــي تعلیمــات الــوزارة بشــأن تفعیــل  الطـــ

 .في االرتقاء بمستوى تعلم الطلبة دور االمتحانات المدرسیة
ــــس  .4 ــــب المكمــــل المنقــــول مــــن الخــــارج ولظــــروف اضــــطراریة أن یجل یســــمح للطال

المتحــــان اإلكمــــال خــــالل الشــــهر األول مــــن بــــدء العــــام الدراســــي فــــي المــــدارس 
حــث التــي المبا عــددالفلســطینیة شــریطة أن تطبــق علیــه هــذه األســس مــن حیــث 

 . نجاح في تأدیة امتحان اإلكمال، وشروط الیقصر فیها الطالب المكمل
ول للطلبـة القــادمین مـن الــد(المدرســیة دون الثانویـة العامــة  یـتم معادلــة الشـهادات .5

لتحدیــد الصــفوف التــي ســیقبلون فیهــا مــع مراعــاة ) العربیــة واإلســالمیة واألجنبیــة
 . الفلسطیني يالسلم التعلیم
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ذین أتمـوا الفصـل الدراسـي یسمح للطلبة القادمین من الدول العربیة واإلسالمیة الـ .6
األول بنجـــاح التســـجیل فـــي الفصـــل الدراســـي الثـــاني بعـــد معادلـــة الشـــهادة حســـب 

 .السلم التعلیمي الفلسطیني
یعفى الطالب الكفیف من بعض المباحث مثل الریاضـیات والعـروض فـي مبحـث  .7

ــــب اللغة العربیة، رسم الخرائط فـي مبحـث الجغرافیـا، والتربیـة الریاضـیة و الحاســــ
االلكترونـــي فـــي ضـــوء طبیعـــة المنهـــاج وقـــدرات الطالـــب ویشـــترط حضـــور ذلـــك 

 . الطالب كافة الحصص المقررة للمبحث الذي یستدعي مثل هذه المعالجة
یحافظ المعلم على سجل العالمات لحین إقـرار النتـائج المدرســیة فـي نهایـة العـام  .8

ة المدرســة لمــدة ثــالث الدراســي وبعــدها یســلم لمــدیر المدرســة لیحــتفظ بــه فــي إدار 
  .سنوات على األقل

  )12(المادة 
تتولى لجنة التربیة والتعلیم في المدیریة معالجـة أیـة حالـة لـم تعالجهـا هـذه األسـس أو 

  .تنشأ عن تطبیقها بعد الرجوع إلى اإلدارة العامة للتعلیم العام في الوزارة
  )13(المادة 

جـزء ال یتجـزأ مـن هـذا القـرار وتقـرأ  تكون المالحـق التالیـة وعـددها اثنـي عشـر ملحقـاً  
  .معه

  )14( المادة
عمـل بـه وی ،حكـام هـذا القـرارتنفیـذ أ -فیمـا یخصـه كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 

  .نشر في الجریدة الرسمیةیو  ،یخ صدورهمن تار 

  .م2012/نوفمبر/5: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/20: الموافق                   

  ـة عطیَّة المـزینيأسام. د
  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي
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  )1(ملحق رقم 
  م2012/2013المباحث المقررة للصف األول األساسي للعام الدراسي 

  

عدد حصص   المبحث  .م
  المبحث

النهایة العظمي 
  لعالمة المبحث

  100  2  التربیة الدینیة   .1
  100  10  اللغة العربیة   .2
  100  3  اللغة اإلنجلیزیة   .3
  100  8  الریاضیات   .4
  100  2  العلوم العامة   .5

6.   
التربیـــــــــــــة (العلــــــــــــوم االجتماعیـــــــــــــة 
  100  1  )الوظنیة والتربیة المدنیة

  100  2  الفنون والحرف   .7
  100  2  التربیة الریاضیة   .8
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  )2(ملحق رقم 
  م2012/2013المباحث المقررة للصف الثاني األساسي للعام الدراسي 

  

عدد حصص   المبحث  .م
  المبحث

النهایة العظمي 
  لعالمة المبحث

  100  2  التربیة الدینیة   .1
  100  10  اللغة العربیة   .2
  100  3  اللغة اإلنجلیزیة   .3
  100  8  الریاضیات   .4
  100  2  العلوم العامة   .5

التربیـــــــــــــة (العلــــــــــــوم االجتماعیـــــــــــــة    .6
  100  1  )الوظنیة والتربیة المدنیة

  100  2  الفنون والحرف   .7
  100  2  التربیة الریاضیة   .8
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  )3(ملحق رقم 
  م2012/2013األساسي للعام الدراسي  الثالثالمباحث المقررة للصف 

  

عدد حصص   المبحث  .م
  المبحث

النهایة العظمي 
  لعالمة المبحث

  100  3  التربیة الدینیة   .1
  100  9  اللغة العربیة   .2
  100  3  اللغة اإلنجلیزیة   .3
  100  6  الریاضیات   .4
  100  4  العلوم العامة   .5

التربیـــــــــــــة (لعلــــــــــــوم االجتماعیـــــــــــــة ا   .6
  100  3  )الوظنیة والتربیة المدنیة

  100  2  الفنون والحرف   .7
  100  2  التربیة الریاضیة   .8
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  )4(ملحق رقم 
  م2012/2013األساسي للعام الدراسي  الرابعالمباحث المقررة للصف 

  

عدد حصص   المبحث  .م
  المبحث

النهایة العظمي 
  لعالمة المبحث

  100  3  الدینیة التربیة   .1
  100  9  اللغة العربیة   .2
  100  3  اللغة اإلنجلیزیة   .3
  100  6  الریاضیات   .4
  100  4  العلوم العامة   .5

التربیـــــــــــــة (العلــــــــــــوم االجتماعیـــــــــــــة    .6
  100  3  )الوظنیة والتربیة المدنیة

  100  2  الفنون والحرف   .7
  100  2  التربیة الریاضیة   .8
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  )5(ملحق رقم 
  م2012/2013األساسي للعام الدراسي  الخامس المباحث المقررة للصف

  

عدد حصص   المبحث  .م
  المبحث

النهایة العظمي 
  لعالمة المبحث

  100  4  التربیة الدینیة   .1
  100  7  اللغة العربیة   .2
  100  4  اللغة اإلنجلیزیة   .3
  100  5  الریاضیات   .4
  100  4  العلوم العامة   .5
  100  4  العلوم االجتماعیة    .6
  100  2  الفنون والحرف   .7
  100  2  التربیة الریاضیة   .8
  100  2  التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة   .9
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  )6(ملحق رقم 
  م2012/2013األساسي للعام الدراسي  السادسالمباحث المقررة للصف 

  

عدد حصص   المبحث  .م
  المبحث

النهایة العظمي 
  لعالمة المبحث

  100  4  التربیة الدینیة   .1
  100  7  اللغة العربیة   .2
  100  4  غة اإلنجلیزیةالل   .3
  100  5  الریاضیات   .4
  100  4  العلوم العامة   .5
  100  4  العلوم االجتماعیة    .6
  100  2  الفنون والحرف   .7
  100  2  التربیة الریاضیة   .8
  100  2  التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة   .9
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  )7(ملحق رقم 
  م2012/2013األساسي للعام الدراسي  السابعالمباحث المقررة للصف 

  

عدد حصص   المبحث  .م
  المبحث

النهایة العظمي 
  لعالمة المبحث

  100  4  التربیة الدینیة   .1
  100  7  اللغة العربیة   .2
  100  4  اللغة اإلنجلیزیة   .3
  100  5  الریاضیات   .4
  100  4  العلوم العامة   .5
  100  4  العلوم االجتماعیة    .6
  100  1  الفنون والحرف   .7
  100  1  التربیة الریاضیة   .8
  100  2  والعلوم التطبیقیة التكنولوجیا   .9

  100  2  الصحة والبیئة .10
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  )8(ملحق رقم 
  م2012/2013األساسي للعام الدراسي  الثامنالمباحث المقررة للصف 

  

عدد حصص   المبحث  .م
  المبحث

النهایة العظمي 
  لعالمة المبحث

  100  4  التربیة الدینیة   .1
  100  6  اللغة العربیة   .2
  100  5  اللغة اإلنجلیزیة   .3
  100  5  الریاضیات   .4
  100  4  العلوم العامة   .5
  100  4  العلوم االجتماعیة    .6
  100  1  الفنون والحرف   .7
  100  1  التربیة الریاضیة   .8
  100  2  التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة   .9

  100  2  الصحة والبیئة .10
  100  3  )مادة اختیاریة(اللغة األجنبیة الثانیة  .11

  
  )والبیئة، اللغة الفرنسیة، اللغة العبریةالصحة (المادة االختیاریة تشمل 
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  )9(ملحق رقم 
  م2012/2013األساسي للعام الدراسي  التاسعالمباحث المقررة للصف 

  

عدد حصص   المبحث  .م
  المبحث

النهایة العظمي 
  لعالمة المبحث

  100  4  التربیة الدینیة   .1
  100  6  اللغة العربیة   .2
  100  5  اللغة اإلنجلیزیة   .3
  100  5  یاتالریاض   .4
  100  4  العلوم العامة   .5
  100  4  العلوم االجتماعیة    .6
  100  1  الفنون والحرف   .7
  100  1  التربیة الریاضیة   .8
  100  2  التكنولوجیا والعلوم التطبیقیة   .9

  100  2  الصحة والبیئة .10
  100  3  )مادة اختیاریة(اللغة األجنبیة الثانیة  .11

  
  )لغة الفرنسیة، اللغة العبریةالصحة والبیئة، ال(المادة االختیاریة تشمل 

  
  
  
  
  
  
  
  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )10(ملحق رقم 
  م2012/2013األساسي للعام الدراسي  العاشرالمباحث المقررة للصف 

  

عدد حصص   المبحث  .م
  المبحث

النهایة العظمي 
  لعالمة المبحث

  100  3  التربیة الدینیة   .1
  100  5  اللغة العربیة   .2
  100  5  اللغة اإلنجلیزیة   .3
  100  5  الریاضیات   .4
  100  5  العلوم العامة   .5
  100  3  العلوم االجتماعیة    .6
  100  1  الفنون والحرف   .7
  100  1  التربیة الریاضیة   .8
  100  2  التكنولوجیا    .9

    2  الثقافة التقنیة .10
  100  2  الصحة والبیئة .11
  100  3  )مادة اختیاریة(اللغة األجنبیة الثانیة  .12

  
  )فرنسیة، اللغة العبریةالصحة والبیئة، اللغة ال(المادة االختیاریة تشمل 

  
  
  
  
  
  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )أ / 11(ملحق رقم 
  م2012/2013للعام الدراسي  الفرع العلمي/ األول الثانويالمباحث المقررة للصف 

  

عدد حصص   المبحث  الرقم  البیان  الرقم
  المبحث

النهایة العظمى 
  لعالمة المبحث

1  

امة
 ع

واد
م

  

  100  3  التربیة الدینیة  1
  150  5  اللغة العربیة  2
  150  5  اللغة اإلنجلیزیة  3
  100  1  التربیة الریاضیة  4
  100  1  الفنون  5

2  

ص
ص

 تخ
واد

م
  

  100  4  الفیزیاء  1
  100  4  الكیمیاء  2
  100  4  األحیاء  3
  200  5  الریاضیات  4

واد   3
م

ندة
مسا

  
  100  2  اإلدارة واإلقتصاد  1
  100  2  تكنولوجیا المعلومات  2

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )ب / 11(ملحق رقم 
للعام الدراسي  العلوم اإلنسانیة/ األول الثانويالمباحث المقررة للصف 

  م2012/2013
  

عدد حصص   المبحث  الرقم  البیان  الرقم
  المبحث

النهایة العظمى 
  لعالمة المبحث

1  

امة
 ع

واد
م

  

  100  3  التربیة الدینیة  1
  150  5  اللغة العربیة  2
  150  5  اللغة اإلنجلیزیة  3
  100  1  ة الریاضیةالتربی  4
  100  1  الفنون  5

2  
ص

ص
 تخ

واد
م

  

  100  3  التاریخ  1
  100  3  الجغرافیا  2
  100  2  اإلدارة واالقتصاد  3
  100  3  الریاضیات  4

3  

ندة
مسا

واد 
م

  

  100  3  الثقافة العلمیة  1
  100  2  تكنولوجیا المعلومات  2
  100  2  القضایا المعاصرة  3

  
  
  
  
  
  
  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  ) ج/ 11(ملحق رقم 
  م2012/2013للعام الدراسي  الشرعي/ األول الثانويالمباحث المقررة للصف 

  

عدد حصص   المبحث  الرقم  البیان  الرقم
  المبحث

النهایة العظمى 
  لعالمة المبحث

1  

امة
 ع

واد
م

  

  150  5  اللغة العربیة  1
  100  3  اللغة اإلنجلیزیة  2
  100  3  الریاضیات  3
  100  3  التاریخ  4
  100  1  ة الریاضیةالتربی  5

2  

ص
ص

 تخ
واد

م
  

  150  4  القرآن وعلومه  1
  100  3  الحدیث الشریف وعلومه  2
  100  3  الفقه اإلسالمي  3
  100  3  العقیدة اإلسالمیة  4
  100  3  أسالیب الدعوة وفن الخطابة  5

واد   3
م

ندة
مسا

  
  100  2  القضایا المعاصرة  1
  100  2  تكنولوجیا المعلومات  2

  
  
  
  
  
  
  
  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )أ / 12(ملحق رقم 
  م2012/2013للعام الدراسي  الفرع العلمي/ الثاني الثانويالمباحث المقررة للصف 

  

عدد حصص   المبحث  الرقم  البیان  الرقم
  المبحث

النهایة العظمى 
  لعالمة المبحث

1  

امة
 ع

واد
م

  

  100  3  التربیة الدینیة  1
  150  5  اللغة العربیة  2
  150  5  اللغة اإلنجلیزیة  3
  راسب/ ناجح  1  التربیة الریاضیة  4

2  

ص
ص

 تخ
واد

م
  

  100  4  الفیزیاء  1
  100  4  الكیمیاء  2
  100  4  األحیاء  3
  200  6  الریاضیات  4

واد   3
م

ندة
مسا

  
  100  2  اإلدارة واإلقتصاد  1
  100  2  تكنولوجیا المعلومات  2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )ب / 12(ملحق رقم 
للعام الدراسي  العلوم اإلنسانیة/ نويالثاني الثاالمباحث المقررة للصف 

  م2012/2013
  

عدد حصص   المبحث  الرقم  البیان  الرقم
  المبحث

النهایة العظمى 
  لعالمة المبحث

1  

امة
 ع

واد
م

  

  100  3  التربیة الدینیة  1
  150  6  اللغة العربیة  2
  150  6  اللغة اإلنجلیزیة  3
  راسب/ ناجح  1  التربیة الریاضیة  4

2  

ص
ص

 تخ
واد

م
  

  100  3  التاریخ  1
  100  3  الجغرافیا  2
  100  2  اإلدارة واالقتصاد  3
  100  4  الریاضیات  4

3  

ندة
مسا

واد 
م

  
  100  2  الثقافة العلمیة  1
  100  2  تكنولوجیا المعلومات  2
  100  2  القضایا المعاصرة  3

  

  

  

  

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  م2012لسنة ) 37(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
  حكیم مقرر القدسبشأن لجنة ت

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
 ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،م1998لسنة  )11(على قانون التعلیم العالي رقم و 
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  : قررنا ما یلي

  )1(مادة ال
  "قرار لجنة تحكیم مقرر القدس "ا القرار هذى ـــــســمی
  

  )2(مادة ال
  :تُشكل اللجنة من كٍل من

  رئیســــــاً   الجامعـــــــة اإلســـــــالمیـــــــــــــة  زكـــــــــــــــریا السنـــــــــــــــــوار. د.أ .1
  عضواً   ـــة اإلســـــــالمیـــــــــــــةالجامعــــ  نعیـــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــارود. د.أ .2
  عضواً   الجامعـــــــة اإلســـــــالمیـــــــــــــة  نبیــــــــــــل أبــــو علــــــــــــــي. د.أ .3
  عضواً   جـــــامعــــــــة األزهــــــــــــــــــــــــــــــر  جهـــــــــاد أبـو طویــــــــــــلـة. د.أ .4
  عضواً   جــــامعـــــــــة األقصــــــــــــــــــــــــى  ســــــــــف الــــــزامــــلـــــــــــــيیو . د .5
  عضواً   جـــــامعــــــــة األزهــــــــــــــــــــــــــــــر  أســــــــــــامة أبــــو نحــــــــــــــل. د .6
  

  )3(مادة ال
  : مهمات اللجنة

  .ول المادة العلمیة ومدى مناسبتها لطلبة الجامعاتإبداء المالحظات ح .1



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

 .تقییم المادة العلمیة من منظور دیني .2
 .إضافة أو حذف أو تعدیل ما یرونه مناسبًا من المادة العلمیة .3
 .التدقیق اللغوي للمادة المعروضة .4
  .تقییم الكتاب من حیث مدى توافر مواصفات الكتاب الجید فیه .5

  )4(مادة ال
  .ه اللجنة لحین االنتهاء من مهامهاتكون مدة عمل هذ

  )5( المادة
عمـل بـه وی ،حكـام هـذا القـرارتنفیـذ أ -فیمـا یخصـه كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 

  .نشر في الجریدة الرسمیةیو  ،یخ صدورهمن تار 

  .م2012/نوفمبر/7: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/22: الموافق                   

  ة المـزینيأسامـة عطیَّ . د
  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي

  

  

  

  

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  م2012لسنة ) 38(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
  بشأن اعتماد لجنة إلعداد مواصفات المسابقة الثقافیة وتحكیمها

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،م1998لسنة  )11(على قانون التعلیم العالي رقم و 
 ة،ووفقًا لمقتضیات المصلحة العام

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  : قررنا ما یلي

  )1(المادة 
  "اعتماد لجنة إلعداد مواصفات المسابقة الثقافیة وتحكیمها قرار" یســمـــــى هذا القرار 

  

  )2(المادة 
  :من تُشكل اللجنة من كلٍ 

  رئیســــــاً   الجامعـــــــة اإلســـــــالمیـــــــــــــة  كمـــــــال غنیـــــــم. د .1
  عضواً   جــــامعـــــــــة األقصــــــــــــــــــــــــى  باســـــــل ظهیــــر. د .2
  واً عض  جـــــامعــــــــة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــر  فوزي الحـــــــاج. د .3

  

  )3(مادة ال
  : مهمات اللجنة

 .تحدید الموضوعات الخاصة بالمسابقة الثقافیة لطلبة الجامعات والكلیات .1
 .وضع توصیف للموضوعات المطلوب الكتابة فیها .2
 .االتفاق على آلیة تعمیم النشرة على الجامعات والكلیات .3
 .تحدید معاییر تحكیم أعمال الطلبة .4
 .عیة تامةتحكیم المسابقة الثقافیة بموضو  .5
  .المشاركة في حفل تكریم الفائزین في المسابقة الثقافیة .6



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  )4(مادة ال
  .تكون مدة عمل هذه اللجنة لحین االنتهاء من مهامها

  )5( المادة
عمـل بـه حكـام هـذا القـرار، ویتنفیـذ أ -فیمـا یخصـه كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 

  .نشر في الجریدة الرسمیةیو  ،یخ صدورهمن تار 

  .م2012/نوفمبر/13: مدینة غزة بتاریخصدر في 
  .هـ/1433/28: الموافق                   

  أسامـة عطیَّة المـزیني. د
  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



   م2013) فبرایر(شباط                        )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(السادس والثمانون                         عـددال     
 

 

 

  م2012لسنة ) 39(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
  بشأن تشكیل أعضاء مجلس البحث العلمي

  علیم العاليوزیر التربیة والت
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،م1998لسنة  )11(على قانون التعلیم العالي رقم و 
ظـام األساسـي لمجلـس البحـث بشـأن الن م2012لسـنة ) 7(على القرار الـوزاري  رقـم و 

  ،العلمي
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  خولة لنا،بناء على الصالحیات المو 
  : قررنا ما یلي

  )1(المادة 
  ".قرار تشكیل أعضاء مجلس البحث العلمي"یســمـــــى هذا القرار 

  )2(المادة 
ُشكل مجلس البحث العلمي من كٍل من   :ی

  رئیساً   الجامعـــــــة اإلســـــــالمیــــــــــــــة  ناصــــر فرحــــــــــات. د.أ   .1
  نائب للرئیس  الجامعـــــــة اإلســـــــالمیــــــــــــــة  ـــــقـاأیمــــن الســــــــــ. د.أ   .2
  عضواً   وزارة التربیة والتعلیم العالي  محمــــــد شبیــــــــــــــر. د.أ   .3
  عضواً   الجامعـــــــة اإلســـــــالمیــــــــــــــةمحمـــــــد شبـــــــــــات        . د.أ   .4
  عضواً   الجامعـــــــة اإلســـــــالمیــــــــــــــة  هللاعــــادل عوض ا. د.أ   .5
  عضواً   جامعــــــــــــة األزهـــــــــــــــــــــــــــــــر  أمیــــــــــن حمـــــــــــــــد. د.أ   .6
  عضواً   جامعـــــــــــة األقصـــــــــــــــــــــــــى  عبد الرحیم عاشور. د.أ   .7
  عضواً   جامعـــــــــــة القدس المفتوحـــة  ســـــلـواديحســـــن ال. د.أ   .8
  عضواً   جامعـــــــــــة فلسطیـــــــــــــــــــــــــــــن  یوســف جربـــــــــــــــوع. د.أ   .9
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  عضواً   جامعـــــــــــة األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  عبد اهللا أبو جربــوع. د .10
  عضواً   جامعــــــــــة غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة  سـلطـــــــــانمحمــــــد ال. د .11
  عضواً   المركز القومي للبحــــــــــــوث  أشـــــــــــرف الكــــــــــــــــرد. د .12
  عضواً   كلیــــــة فلسطیـــــــن التقنیــــــة  محمـــــــــد البحیصــــــي. د .13
  عضواً   كلیـــــة العلوم والتكنولوجیــــا  ــر راضـــــــــــــــــيسمیــــــ. د .14
  عضواً   كلیة الزیتونة للعلوم والتنمیة  مــــــــــــــاجد الزیــــــــــــان. د .15
  عضواً   الكلیة الجامعیة للعلوم التطبیقیة  سنـــــــــــاء الصـــــــــــایغ. د .16
  

  )3(المادة 
  : لميأهداف مجلس البحث الع

رســم سیاســات الــوزارة للبحــث العلمــي والتطــویر التقنــي واســتراتیجیاتهما بمــا یلبــي  .1
ثراء المعرفة   .متطلبات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المستدامة وإ

التنســـیق بـــین المؤسســـات العلمیـــة البحثیـــة تنســـیقًا كـــامًال فـــي جمیـــع المســـتویات  .2
 .والمجاالت

حقیــق أغراضـها علــى جمیـع الُصــعد، وبصــورة دعـم المؤسســات العلمیـة البحثیــة لت .3
خاصة تعزیز الموازنة الداعمة للبحـث العلمـي وتوزیعهـا علـى المؤسسـات العلمیـة 

 .البحثیة بما یتناسب مع دورها وأدائها في عملیة البحث العلمي
تعزیز الصلة وقنـوات وآلیـات التـرابط بـین المؤسسـات العلمیـة البحثیـة والقطاعـات  .4

یـــة العامـــة والخاصـــة الطالبـــة للبحـــث العلمـــي والمســـتفیدة منــــه، اإلنتاجیـــة والخدم
ــر الــــذي یســــاهم فــــي تمویلــــه وتســــویقه وربطــــه باحتیاجــــات التنمیــــة الحالیــــة  األمــ

 .والمستقبلیة
 .نشر ثقافة البحث العلمي في التعلیم العام .5
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  )4(المادة 
تولى الرئیس رئاسة اجتماع المجلس، وفي حال غیابه أو شـغور منصـبه، ینـوب ی .1

  .عنه نائب الرئیس، وتكون له نفس الصالحیات الممنوحة للرئیس
 .یتولى رئیس الجلسة مسئولیة تنظیم إجراءات االجتماع .2

  )5(المادة 
  :تنتهي عضویة عضو المجلس بأحد األسباب التالیة

  .الوفاة .1
 .االستقالة .2
 .إذا ارتكب جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة .3
یقــدم عــذرًا لــم س ثــالث جلســات متتالیــة، مــا التغیــب عــن حضــور جلســات المجلــ .4

 .یقبله الرئیس
  )6(المادة 

  .تكون مدة عمل هذه اللجنة عام كامل
  )7( المادة

عمـل بـه وی ،حكـام هـذا القـرارتنفیـذ أ -فیمـا یخصـه كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 
  .نشر في الجریدة الرسمیةیو  ،یخ صدورهمن تار 

  .م2012/برنوفم/13: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/28: الموافق                   

  أسامـة عطیَّة المـزیني. د
  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي
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  م2012لسنة ) 40(رقم  وزیر التربیة والتعلیم العاليقرار 
  م2012بشأن تشكیل اللجنة العلیا للمهرجان الختامي لعام التعلیم 

  عاليوزیر التربیة والتعلیم ال
 ،، وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،م1998لسنة  )11(على قانون التعلیم العالي رقم و 
فــي وتعدیالتـه المعمــول بــه  م1933لســنة ) 1(رقــم " التعلـیم"علـى قــانون المعــارف و 

  ،محافظات قطاع غزة
ه المعمــول بــه فــي دیالتــوتع م1964لســنة ) 16(وعلــى قــانون التربیــة والتعلــیم رقــم 

  ،محافظات الضفة
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  بناء على الصالحیات المخولة لنا،و 
  : قررنا ما یلي

  )1(المادة 
ــــــــى هــــذا القــــرار  ّ ســمـ ُ قــــرار تشــــكیل اللجنــــة العلیــــا للمهرجــــان الختــــامي لعــــام التعلــــیم " ی

  ".م2012
  )2(المادة 

م مــن كـــٍل 2012المهرجــان الختــامي لعـــام التعلــیم تُشــكل لجنــة علیــا لإلشـــراف علــى 
  :من

  رئیساً   ــامالوزیــر لشؤون التعلیــم الع مستــشار  جمال محمود أبو هاشم. أ   .1
ـــــاد. د   .2   عضواً   ةاإلدارة العامة للشؤون المالیمدیر عام   أكــــــــرم إبراهیـــــم حمّ
  عضواً   ةت الدولیــــة والعامـالعالقــا مدیـر عـامزكریـا مصطفى الهــــــــور       . أ   .3
  عضواً   مدیر عام اإلدارة العامة لألنشطة التربویة  محـــمــــد بـــــدر صیـــــــــام. أ   .4
  عضواً   مدیر عام اإلدارة العامــــــــــــة للــــــــــــــــــــوازم  رائــــد سلیـــــم صالحیـــــــــــة. أ   .5
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  عضواً   )شمال غـــــزة(مدیر التربیــــــة والتعلیــــــــــــم   قاســــــــــم مدحت محمــــود. أ   .6
  عضواً   )شرق غـــــزة(مدیر التربیــــــة والتعلیــــــــــــم   محمود محمد أبو حصیرة. أ   .7
  عضواً   )ــزةغرب غـــ(مدیر التربیــــــة والتعلیــــــــــــم   محمــــود أمـــــــــــین مطـــــــر. أ   .8
  عضواً   )الــــوسطــــــى(مدیر التربیــــــة والتعلیــــــــــــم   علي سعید أبو حسب اهللا. أ   .9

  عضواً   )خان یونس(مدیر التربیــــــة والتعلیــــــــــــم   أشــــرف ریاض حــــرز اهللا. أ .10
  عضواً   )شرق خان یونس(م لتربیــة والتعلیـــمدیر ا  فتحـــــي سلیمــــــان كلـــوب. د .11
  عضواً   )رفـــــــــــــــــــــح(مدیر التربیــــــة والتعلیــــــــــــم   أشـــــــرف عمــــــر عابـــدیـن. أ .12
  

  )3(المادة 
  :مهام اللجنة

التحضـــــیر للمهرجـــــان وفقـــــًا لخطـــــة یـــــتم إعـــــدادها واعتمادهـــــا مـــــن ِقبـــــل اللجنـــــة  .1
  .المختصة

 .لمهرجان من بدایته حتى نهایتهاإلشراف على متابعة سیر ا .2
ــــــراخیص الالزمــــــة إلقامــــــة  .3 ــــــى الت ــــــة للحصــــــول عل التنســــــیق مــــــع الجهــــــات المعنی

 .المهرجان
إعـــداد تقریـــر نهـــائي ومفّصـــل بأعمـــال المهرجـــان وتقدیمـــه لـــوزیر التربیـــة والتعلـــیم  .4

  .العالي
  )4(المادة 

عقــد المهرجــان یــوم الخمــیس الموافــق  ُ ضــراء م علــى أرض الكتیبــة الخ24/1/2012ی
 .في مدینة غزة

  )5(المادة 
  .خمسة آالف دوالر أمریكي) $5000(تُرصد میزانیة للمهرجان مقدارها 
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  )6(المادة 
  :مدة عمل اللجنة

تبــدأ اللجنــة أعمالهــا مــن تــاریخ هــذا القــرار وتنتهــي بانتهــاء فعالیــات المهرجــان وتقــدیم 
  .تقریرها النهائي

  )7(المادة 
عمـل بـه وی ،حكـام هـذا القـرارتنفیـذ أ -فیمـا یخصـه كـلٌ –على الجهات المختصة كافـة 

  .نشر في الجریدة الرسمیةیو  ،یخ صدورهمن تار 

  .م2012/دیسمبر/16: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1433/03: الموافق                   

  أسامـة عطیَّة المـزیني. د
  وزیــر التـربیـة والتعلیــم العـالــي

  


