وةزارةتى ناوخؤ
ذمارة 0011 :لة 7102/6/0
رِيَنمايى ذمارة ()0ى سالَى 7102
رِيَنمايى تؤماركردنى ئوتومبيَلى تؤمارنةكراو

َى  9002و ياساي ذمارة
َثشت بةو دةسةآلتانةى ثيَمان دراوة لة ياساي وةزارةتى ناوخؤ ذمارة ()6ى سال
ثال
َى  9002و
َى  9002تايبةت بة كارثيَكردنى ياسايى فيدراىل هاتووضؤى عيَراقى ذمارة ()66ى سال
()66ى سال
بة مةبةستى نةهيَشتنى دياردةى ئؤتؤمبيَلى تؤمارنةكراو وة بؤ ثاراستنى بارى ئةمنى هةريَمى كوردستان و
ريَطاطرتن لة خؤدزينةوة لة ريَنمايى و سزاكانى هاتووضؤ  ،برِيارماندا بة دةرضوواندنى ئةم ريَنمايية:
ماددةى (-:)0

سةرجةم ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة لة خوارةوة ديارى كراون لة تؤمارى هةميشةيى بةرِيَوةبةرايةتييةكانى هاتووضؤى
هةريَم تؤمار دةكريَن بةم شيَوةيةى خوارةوة:
َطرى تابلؤى بيانى بة هةموو جؤرةكانى كة تا  9012/5/1هيَنراونةتة ناو هةريَمى
 -1ئؤتؤمبيَلى هةل
كوردستان بة شيَوةيةكى ياسايى لة دةروازة سنوورييةكان .
َطرى تابلؤى كاتى (فحص مؤقت) ثاريَزطاكانى ترى عيَراق بة مةرجيَك لة هيض ثاريَزطايةكى
 -9ئؤتؤمبيَلى هةل
َى
عيَراق بة ذمارةي هةميشةيى تومارنةكرا بيَت و ئةوانةى تؤماركرا بن بة ثيَى بةيانى ذمارة ()1ى سال
َةيان لةطةلَ دةكريَت.
 9016مامةل
َطرى تابلؤى (ذمارةى كاتى) هةريَم كة بة شيَوةيةكى ياسايى لة دةروازة
 -6ئؤتؤمبيَلى هاوردةكراوى هةل
سنورييةكان هيَنراون و تؤمارنةكراون تا بةروارى  9016/6/1بة مةرجيَك فروشراو بن لة اليةن
كومثانياكانى هاوردةكردنى ئؤتؤمبيَل.
 -2ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة لة كاتى ثروَسةى ئازادى عيَراق هيَنراون بؤ هةريَمى كوردستان و بة ثيَى بةيانى
َى  9006تؤمارنةكراون كة مؤديَليان لة ( )9000بةرةو سةرةوةية.
ذمارة ()6ى سال
 -5ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة لة دةروازة سنورييةكانى عيَراق هاوردةكراون و لة هةريَمى كوردستان تؤمارنةكراون.
ماددةى (-:)7

َى  ،بيناسازى و
َطر  ،كشتوكال
 -1تؤماركردن ى ئؤتؤمبيَل هةموو جوَرةكانى (تايبةت  ،كرىَ  ،بارهةل
ثيشةسازى) دةطريَتةوة.
َايةكى
 -9نابيَت ئةو ئؤتؤمبيَالنة لة هيض ثاريَزطايةكى ترى عيَراق و هةريَم تؤماركرا بن و نابيَت هيض سكال
ياسايى لةسةر بيَت.
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ماددةى (-:)0
مةرجةكانى تؤماركردن:

ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة لة ماددةى يةكةم ئاماذةيان ثيَدراوة بةم مةرجانةى خوارةوة تؤمار دةكريَن:
 -1ثيَشكةشكردنى داواكارييةك لة اليةن خاوةن يان (حائز)ى ئؤتؤمبيَلةكة بؤ ئةو بةرِيَوةبةرايةتى هاتووضؤيةى
كة دةيةويَت ئؤتؤمبيَلةكةى ىلَ تؤمار بكات.
 -9ثرِكردنةوةى بةَليَننامةيةك لة بةردةم فةرمانطةى ياسايى بةرِيَوةبةرايةتييةكانى هاتووضؤ كة دةيةويَت ئةو
ئؤتؤمبيَلةى ىلَ بة ناوى خؤى تؤمارى بكات هيض كيَشةى لةسةر نية بة ثيَضةوانةوة ئؤتؤمبيَلةكةى
رِادةستى بةرِيَوةبةرايةتى هاتووضؤ بكات و بة ثيَضةوانةوة بةرامبةر ياسا بةرثرسيار دةبيَت.
 -6ثيَدانى رةمسى تايبةت بة تؤماركردنى ئةم ئؤتؤمبيَالنة كة لة خشتةى ()1ى ثاشكؤى ئةم ريَنمايية ديارى
كراون.
 -2أ .برِة ثارةيةك وةردةطرييَت وةك سزاى دواكةوتن بةو شيَوةيةى كة لة خشتةى ثاشكؤى ذمارة ( )9هاتووة.
ب .ئةو برِة ثارانةى كة لة خشتةى ثاشكؤى ذمارة ( )9دياركراون جيَطاى طشت ئةو سزايانةى دواكةوتن
دةطريَتةوة كة لة بةريَوةبةرييةتةكانى هاتووضؤ لةسةر ئؤتؤمبيَلةكةى تؤمار كراون.
ج .خشتةى ذمارة ( ) 9لةسةر ئةو ئؤتؤمبيَالنة جىَ بة جىَ ناكريَت كة هةلطرى تابلوى بيانني و بة
شيَوةيةكى فةرمى لة خالة سنورييةكان هيَنراون  ،ئةو ئؤتؤمبيَالنة ثيَويستة طشت ئةو سزايانةى لةسةريان
توَماركراوة بدةن.
ماددةى (-:)4

دةبيَت بةرِيَوةبةرايةتيةكانى هاتووضؤ لة كاتى ثيَشكةشكردنى داواكارى تؤماركردن سةبارةت بةو ئؤتؤمبيَالنةى
كة لة ماددةى (يةكةم) برِطةى ( )1ديارى كراون رةوانةى بةرِيَوةبةرايةتى طومرك بكريَن بة مةبةستى دانى باجى
طومرك بة ثيَى ريَنماييةكانى وةزارةتى دارايى و ئابوورى ئةطةر نةدرا بيَت.
ماددةى (-:)5

 -1تؤمار كردنى ئؤتؤمبيَل بة شيَوةى هةميشةيى ريَطر نابيَت لة بةردةم هةر داوايةكى ياسايى بة
َة.
خاوةنداريةتى ئةو ئؤتؤمبيَل
َميَندرا ئةوا تؤمارةكة بة ناوى كةسى يةكةم
 -9ئةطةر خاوةنداريةتى ئؤتؤمبيَل لة اليةن كةسيَكى تر سةل
َدةوةشيَتةوة بة ثيَى برِيارى كؤتايى دادطا.
هةل
ماددةى (-:)6

َطرى تابلوَى كاتى ثاريَزطاكانى ترى عيَراقن دةبيَت باجى هةريَميان هةبيَت ئةطةر
 -1ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة هةل
خاوةنةكةى يان حائزةكةى ئاوارة بيَت لة هةريَمى كوردستان بة ثشتطريى ئيدارةى ئةو ثاريَزطايةى ليَى
تؤماركراوة وةك ئاوارة و دةبيَت ئؤتؤمبيَلةكة لة بةرِيَوةبةرايةتى هاتووضؤى ئةو ثاريَزطاية تؤمار بكات.
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 -9ئةم ماددةية شان بة شانى ريَنمايى ذمارة (/15د) لة  9015/5/16تايبةت بة طواستنةوةى خاوةنداريةتى
َتيانى ثاريَزطةكانى عيَراق جىَ بة جىَ دةكريَت.
َةتى شوفيَرى بة هاووال
ئؤتؤمبيَل و ثيَدانى مؤل
ماددةى (-:)2

ئةو رةسم و سزايانةى كة لة خشتةى ذمارة (1و)9ى ثاشكؤى ئةم ريَنمايية هاتوون بة هةماهةنطى نيَوان هةر
دوو وةزارةتى ناوخؤ و دارايى و ئابوورى دياركراون.
ماددةى (-:)8

 -1ئةم ريَنمايية بؤ ماوةى ( )190رؤذ كارى ثىَ دةكريَت لة دواى بالوكردنةوةى لة رِوَذنامةى وةقايعى
كوردستان و دةبيَت لةو ماوةية طشت ئةو ئؤتؤمبيَالنةى ئةم ريَنمايية دةيانطريَتةوة تؤمار بكريَن.
 -9دواى تيَثةربوونى ئةم ماوةية ئةو ئؤتؤمبيَالنةى تؤمار نةكراون دةستيان بةسةردا دةطرييَت و ماوةى ()60
سى رؤذ دةدريَت بة خاوةن يان (حائزى) ئؤتؤمبيَلى دةست بةسةرداطرياو بة مةبةستى تؤماركردنى
ئؤتؤمبيَلةكة.
 -6بؤ هةر رؤذيَك دواكةوتن لة ماوةى دةست بةسةردا طرتنى ئؤتؤمبيَلةكة برِى ( )900000بيست هةزار دينار
وةك سزاى دواكةوتن وةردةطرييَت.
 -2دواى تيَثةربوونى ماوةى دياركراو لة برِطةى ()9ى ئةم ماددةية ئؤتؤمبيَلة دةست بةسةرداطرياوةكة بة ثيَى
َةكردن لةطةلَ هؤيةكانى طواستنةوةى دةست
َى  9016تايبةت بة مامةل
ريَنمايى ذمارة ()1ى سال
َةى لةطةلَ دةكريَت.
َدراو مامةل
بةسةرداطرياو و جيَهيَل
ماددةى (-:)0

ريَذةى ( )% 60لة كوَى داهاتى رةسم و سزاكانى ئةم ريَنمايية دةخريَتة سةر حسابى وةزارةتى دارايى و ئابوورى
و ريَذةى ( )% 90لة كؤى ئةم داهاتة دةخريَتة سةر حسابى ثةرةثيَدانى بةريَوةبةرايةتى هاتووضؤى ثاريَزطاكان و
بة فةرمانى وةزيرى ناوخؤ خةرج دةكريَت بة مةبةستى ثةرةثيَدانى هاتووضؤ.
ماددةى (-:)01

ئةم رِيَنمايية لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رِؤذنامةى (وةقايعى كوردستان) جيَبةجىَ دةكريَت.

كريم سنجارى
وةزيرى ناوخؤ
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خشتةى ذمارة ()0
خشتـةى رةسم تايبةت بة توَماركردنى ئؤتؤمبيَلى موَديَلى سالَى  7111بةرةو سةرةوة
ذ

جوَرى رةسم

برِى رةسم بة ذمارة

برِى رةسم بة نووسني

1

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى صالون ( )3ثستون
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

022.222

ضوار سةد هةزار دينار

0

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى صالون ( )0ثستون
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

022.222

شةش سةد هةزار دينار

3

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى صالون ( )5ثستون
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

1.222.222

يةك مليوَن دينار

0

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى صالون ( )0ثستون
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

1.022.222

يةك مليوَن و ضوار سةد هةزار دينار

5

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى صالون ( )8ثستون
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

1.022.222

يةك مليوَن و شةش سةد هةزار دينار

0

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى صالون ( )8ثستون زياتر
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

0.222.222

دوو مليوَن دينار

7

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى ستيشن ( )0ثستون
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

1.222.222

يةك مليوَن دينار

8

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى ستيشن ( )0ثستون
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

1.522.222

يةك مليوَن و ثيَنج سةد هةزار دينار

9

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى ستيشن ( )8ثستون
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

0.222.222

دوو مليوَن دينار

12

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى ستيشن ( )8ثستون زياتر
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

0.522.222

دوو مليوَن و ثيَنج سةد هةزار دينار

11

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى مينى ثاص تا ( )15كةسى
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

822.222

هةشت سةد هةزار دينار

10

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى ثاص تا ( 10تا  )39كةسى
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

1.222.222

يةك مليوَن دينار

1.522.222

يةك مليوَن و ثيَنج سةد هةزار دينار

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى ثاص تا ( )02كةسى

13

موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

10

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى بارهةلطر لة جورى ثيكاب
(تاك كابينة و كابينة و نيو)
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

922.222

15

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى بارهةلطر لة جورى ثيكاب (دةبل
كابينة)
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

1.022.222
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تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى بارهةلطر لة ( )8ثستون زياتر لة جورى
10

17

1.022.222

ثيكاب (تاك كابينة و كابينة و نيو و دةبل كابينة)
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة
تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى بارهةلطر لة (  1تا  ) 0تةن جطة لة
ثيكاب

1.522.222

يةك مليوَن و ضوار سةد هةزار دينار

يةك مليوَن و ثيَنج سةد هةزار دينار

موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة
18

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى بارهةلطر لة ( )0تةن زياتر
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

0.222.222

دوو مليوَن دينار

19

تؤماركردن بؤ ئؤتؤمبيَلى (كشتوكالَ  ،بيناسازى و ثيشةسازى)
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

0.222.222

دوو مليوَن دينار

خشتةى ذمارة ()7
خشتةى سزاى دواكةوتن تايبةت بة توَماركردنى ئؤتؤمبيَلى موَديَلى سالَى  7111بةرةو سةرةوة
ذ

جوَرى سزا

برِى رِةسم بة ذمارة

برِى رِةسم بة نووسني

1

ئؤتؤمبيَلى تايبةت
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

522.222

ثيَنج سةد هةزار دينار

822.222

هةشت سةد هةزاردينار

3

ئؤتؤمبيَلى ثاص و مينى ثاص
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

1.222.222

يةك مليوَن دينار

0

ئؤتؤمبيَلى بارهةلَطر لة يةك تةن تا ضوار تةن
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

1.522.222

يةك مليوَن و ثيَنج سةد هةزار دينار

5

ئؤتؤمبيَلى بارهةلَطر لة ضوار تةن زياتر
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

0.222.222

دوو مليوَن دينار

0

ئؤتؤمبيَلى (كشتوكالَى  ،بيناسازى و ثيشةسازى)
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة

0.022.222

دوو مليوَن و دوو سةد هةزار دينار

0

ئؤتؤمبيَلى ثيك ئاب (تاك كابينة  ،كابينة و نيو  ،دةبل كابينة)
موَديَلى سالَى  0222بةرةو سةرةوة
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة  6626/4/0 :لة 7102/5/74
رِيَنمايي دارايي ذمارة ()06ى سالَى 7102
رِيَنمايي ميكانيزمي داني باج

يةكةم :ثرؤسةي داني باج لة بةريَوةبةرايةتي طةورة باجدةران.
َدةستيَت بة وةرطرتنت فؤرمي ثارةدان (أشعار الدفع) لة بةرِيَوةبةرايةتي طةورة باجدةران بة ثيَ ي
 -1باجدةر هةل
َثةري ئةلكرتوني وةزارةمتان و ثيَويستة ()6
جؤري باجي دياري كراو يان داطرتين فؤرمي تايبةتةمةند لة مال
ويَنة ثربكريَتةوة
َدةستيَت بة ثرِكردنةوةي فؤرمي ثارةدان ( إشعار الدفع ) بة زانياري لةسةر باري كؤمثانياكة و
 -9باجدةر هةل
َاندن و هاوثيَضةكاني
برِي ئةو باجةي ثيَويستة بدريَت بة ثيَ ي رِاثؤريئ خةمل
َدةستيَت بة بردني فؤرمي ثارةدان كة ثرِكراوةتةوة بؤ بانك
 -6باجدةر هةل
َدةستيَت بة ثرِكردنةوةي فيشةي داناني ثارة لةسةر هةذماري بانك
 -2باجدةر هةل
َدةستيَت بة داني برِي ثارةي دياري كراو لةسةر فؤرمي ثارةدان (إشعار الدفع) لة بانك
 -5باجدةر هةل
َدةستيَت بة داناني برِي ثارةي دياري كراو لةسةر هةذماري طةورة باجدةران
 -6بانك هةل
َدةستيَت بة واذووكردن و مؤركردني فؤرمي ثارةدان ( إشعار الدفع) كة ثرِكراوةتةوة لةاليةن
 -2بانك هةل
باجدةر و ثارةي دراو تؤماردةكات
َدةستيَت بة ثيَداني ويَنةيةكي واذؤ كراو و مؤركراو لة فؤرمي ثارةدان (إشعار الدفع ) بة باجدةر
 -6بانك ةةل
َةي ثارةدان
وةك ثسوول
دووةم :يةكطرتنةوةي ذميَرياري لة نيَوان بانك و بةريَوةبةرايةتي طةورة باجدةران .
َدةستيَت بة ناردني ويَنةكاني فؤرمي ثارةدان ( إشعار الدفع ) و ثشكنيين هةذمار (كشف
 -1بانك هةل
احلساب) بؤ بةريَوةبةرايةتي طةورةباج دةران لة كؤتايي رِؤذدا.
َدةستيَت بة تؤماركردني فؤرمي ثارةدان (إشعار الدفع) لةسةر هةذماري
 -9بةرِيَوةبةرايةتي طةورة باجدةران هةل
باجي تايبةت بة باجدةر.
َدةستيَت بة كؤكردنةوةي طشت ثارة وةرطرياوةكان و ريَكخستيان لةسةر
 -6بةريَوةبةرايةتي طةورة باجدةران هةل
ثسوولةي ثارة وةرطرتن (62أ) و هةروةها لةسة رِاثؤرتي رِؤذانة (65أ)
َدةستيَت بةناردني رِاثؤرتي رِؤذانة بؤ بانك
 -2بةرِيَوةبةرايةتي طةورة باجدةران هةل
 -5تاكوو دؤزينةوةي ضارةسةري ثيَويست بؤ كيشةي نةختينةيي  ،كار بة رِيَنماييةكاني تايبةت بة دياريكردني
رِيَذةي وةرطرتين ضةك و نةختينة (نقدي) دةكريَت .
سيَيةم :بؤ هةر رِوونكردنةوةيةكي ثيَويست  ،ثرسيارةكانتان ئاراستةي بةريَوةبةرايةتي طةورة باجدةران بكريَت
ضوارةم :ئةم رِيَنمايية لة رِيَكةوتي  9012 /5/91ةوة جيَبة جيَ دةكريَت .
رِابةر صديق حممد
بريكاري وةزارةت بةوةكالةت
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة  6622/4/0 :لة 7102/5/74

رِيَنمايي دارايي ذمارة ()02ى سالَى 7102
رِيَنمايي ثضرِاني مؤلَةتي بيَ مووضة

بة ثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة و ئاماذة بة نووسراوي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )9125لة
َى 9016
َي  9015/و ()96ى سال
 9012/5/12و دوا بة دواي ريَنماييةكامنان ذمارة ( 2و )12ي سال
برِيارماندا بة دةركردنى ئةم رِيَنمايية-:
َةتي بيَ مووضةيان ثيَدراو بة ثيَي رِيَنماييةكاني سةرةوة  ،دةكريَت لةسةر
 -0ئةو فةرمانبةرانةي كة مؤل
َةتة بثضرِيَنن بةر لة تةواوبووني ماوةكةي و بةرِةضاوكردني ثيَويسيت فةرمانطةكةي
داواكاري خؤيان ئةم مؤل
َةتة تةنها لة دةسةآلتي وةزيري ثةثوةنديدار يان سةرؤكي دةستةي نةبةسرتاو بة وةزارةت
و ثضرِاني ئةم مؤل
دةبيَت .
 -7ئةم رِيَنمايية لة بةرواري  9012/5/12جيَبةجيَ دةكريَت و لة رِؤذنامةى (وةقايعى كوردستان)
بآلودةكريَتةوة .

رِابةر صديق حممد
بريكاري وةزارةت بةوةكالةت
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وةزارةتى ناوخؤ
ذمارة 0150 :لة 7102/5/70
بةياني ذمارة ()8ى سالَي 7102

َي  9015تايبةت بة فراوانكردني طوندةكان وطواستنةوةي شويَنيان
هةمواري يةكةمي رِيَنمايي ذمارة ()1ى سال
َي  9015تايبةت بة فراوانكردني طوندةكان و طواستنةوةي شويَنيان كةلة
ئاماذة بة ريَنماميان ذمارة ()1ي سال
ذمارة ( 166لة  )9015/9/92كة لة رِؤذنامةي وةقايعي كوردستان بآلوبؤتةوة و بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَمان
َي  9002و لةبةر بةرذةوةندي طشيت برِيارماندا بة هةموار
دراوة لةياساي وةزارةتي ناوخؤ ذمارة ()6ي سال
كردني رِيَنمايي سةرةوة بةم شيَوةيةي خوارةوة .
يةكةم :ناوي سةرةكي رِيَنماييةكة بةم شيَوةيةي خوارةوة دةخويَندريَتةوة-:
(رِيَنمايي فراوانكردن و هيَنانةكايةي طوندةكان و طواستنةوةي شويَنيان)
دووةم :زياد كردني برِطةيةك لةمادةي يةكةم لة ريَنمايي سةرةوة بةم شيَوةيةي خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
( .6هيَنانةكايةي طوند :ئةو طوندانةي كةلة نويَ ديَنةكايةوة بةثيَ ي ريَككارةكاني ريَنمايي سةرةوة)
سيَيةم :زياد كردني دةستةواذةي (هيَنانةكاية) لةثالَ دةستةواذةي فراوانكردن و طواستنةوةي طوندةكان لة
هةرشويَنيَكي ريَنمايي سةرةوة هاتبيَت .
ضوارةم :زيادكردني برِطةيةك بؤ مادةي ضوارةم بةم شيَوةيةي خوارةوة :
( .12لةكاتي فراوانكردن و هيَنانةكاية و طواستنةوةي شويَين طوندةكان دةبيَت برِياري ئةجنومةني ثاريَزطا لةطةلَ
بةراييةكان بنيَردريَن)
ثيَنجةم :هةموار كردني مادةي (ثيَنجةم) لة ريَنمايي سةرةوة و بةم شيَوةيةي خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
(مادةي ثيَنجةم):
 -1جيَبةجيَ كردني ئةم ريَككارانةي سةرةوة لةاليةن ليَذنةيةكي تايبةتةوة كة لةاليةن ثاريَزطا و ئيدارة
سةربةخؤكان ثيَك دةهيَنريَت كة هةموو اليةنة ثةيوةندارةكان لة خؤوة بطريَت ثاش ديراسةكردني و
رةزامةنديان رةوانةي وةزارةتي ناوخؤ (بةريَوةبةرايةتي طشيت ديوان/بةريَوةبةرايةتي كارطيَري سةرضاوة
مرؤييةكان) دةكريَت بة (طشت بةراييةكان و نةخشةي رةنطاورةنطي رةسةن) دةرضواندني (بةيان) و
بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي وةقايعي كوردستان).
 -9ئةطةر داواكاري بةمةبةسيت هيَنانةكايةي طوند بوو ثيَويستة ثاش تةواوكردني ريَككارةكان لةاليةن
وةزارةتي ناوخؤ رةوانةي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران دةكريَت بةمةبةسيت وةرطرتين رةزامةنديان.
شةشةم :ئةم بةيانة لةرِؤذي دةرضووني لةرؤذنامةي (وةقايعي كوردستان) جيَبةجيَ دةكريَت.
كريم سنجارى
وةزيرى ناوخؤ
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وةزارةتى ناوخؤ
ذمارة 0678 :لة 7102/6/5

بةياني ذمارة ()0ى سالَي 7102
تايبةت بة هةمواركردنى بةيانى ذمارة ( )00سالَى 7100

َى  ، 9002بريارماندا بة
بة ثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ياسايى وةزارةتى ناوخؤ ذمارة ()6ى سال
دةرضواندنى ئةم بةيانة-:

ماددةى (-:)0

َى  9016كة بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَنريَتةوة:
هةمواركردنى بةيانى ذمارة ()11ى سال

ئاماذة بة نوسراوى ثاريَزطاى دهوك ذمارة ( )606لة  9016/6/95و لةبةر بةرذةوةندى طشتى بريارماندا بة
فراوانكردنى حةرةمى طوندى (بوتيا) لة سنورى ناحيةى سةرسنط  /قةزاى ئاميَدى لة ثاريَزطاى دهوك بة
رِووبةرى ( )29ضل و دوو دؤمن بة شيَوةى (ثارضة زةوى أ ( )66سى و سىَ دؤمن و ثارضة زةوى ب ( )2نو دؤمن)
لةسةر ثارضة زةوى ذمارة ( )5كةرتى /16همزيك  ،وةك لة نةخشةى هاوثيَض لةطةل نوسراوى ثاريَزطاى دهوك
كة لة سةرةوة ئاماذة ثىَ كراوة.

ماددةى (-:)7

 -1ئةم بةيانة لة رِؤذى بآلوكردنةوةى لة رِؤذنامةى ( وةقايعى كوردستان ) كارى ثىَ دةكريَت.

كريم سنجارى
وةزيرى ناوخؤ
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وةزارةتى ناوخؤ
ذمارة 0670 :لة 7102/6/5

بةياني ذمارة ()01ى سالَي 7102
تايبةت بة هةمواركردنى بةيانى ذمارة ()2ى سالَى 7102

َى  ، 9002بريارماندا بة
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ياساي وةزارةتى ناوخؤ ذمارة ()6ى سال
دةرضواندنى ئةم بةيانة-:

ماددةى (-:)0

هةمواركردنى ماددةى دةيةم برِطةى ( )2كة بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَنريَتةوة-:
ماددةى دةيةم:
َى طةيشتنيان بؤ ريَك ناخريَت و دةبيَت لة
 -2ئةو بيانيانةى كة ظيزةيان بؤ ( )6مانط وةرطرتووة كارتى هةوال
ماوةى ( )15رؤذدا رِ يَكارةكانى وةرطرتنى كارتى نشينطة دةست ثىَ بكات و لة ماوةى يةك مانط تةواوى
َدةوةشيَندريَتةوة وو ديثورت دةكريَتةوة.
بكات بة ثيَضةوانةوة ظيزةكةى هةل

ماددةى (-:)7

هةمواركردنى ماددةى هةذدةيةم كة بةم شيَوةيةى خوارةوة دةخويَنريَتةوة:
ماددةى هةذدةيةم:

ئةم برِة ثارانةى خوارةوة لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتيةكانى نشينطة وةردةطريَت و دةخريَتةوة سةر حسابى
َى ( )12برطةى يةكةم لة اليةن بةريَوةبةرايةتى كومثانيا ئةمنيةكان و
بةرِيَوةبةرايةتيةكان جطة لة خال
ريَطةثيَدان لة ديوانى وةزارةت وةردةطرييَت و دةخريَتة سةر حسابى ئةو بةريَوةبةرايةتية.

ماددةى (-:)0

 -9ئةم بةيانة لة سايتى ظيزةى ئةلكرتونى بآلودةكريَتةوة.
 -6ئةم بةيانة لة رِؤذى بآلوكردنةوةى لة رِؤذنامةى (وةقايعى كوردستان) كارى ثىَ دةكريَت.

كريم سنجارى
وةزيرى ناوخؤ
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وةزارةتى شارةوانى و طةشتوطوزار
ذمارة 4070/4 :لة 7102/5/70

بةيانى سالَى 7102

بةثيَي ئةودةسةآلتةي كة ثيَمان دراوة لة ماددةي شةشةم و حةوتةم لة ياساي بةريَوةبردني شارةوانيةكان ذمارة
َي 1226ي هةموار كراو وة كؤتايي هاتين ماوةي ياسايي ئاطاداري تايبةت بة كردنةوةي شارةواني
()6ي سال
زيَلكان و لةبةر نة بووني هيض سكاآل و تيَبينيةك لة هيض اليةنيَكي ثةيوةندار لة ماوةي ياسايي ()60ي رِؤذي
دواي بآلوكردنةوةي ئاطاداريةكة بريارماندا بة -:
 -1كردنةوةي شارةواني لة ناحيةي زيلكان لة قةزاي شيَخان سةر بة ثاريَزطاي دهؤك.
 -9ئةم بةيانة جيَبةجيَ دةكريَت لة رِؤذي بآلوكردنةوةي لة رِؤذنامةي (وةقايعي كوردستان).

نةورؤز مةولود حمةمةد ئةمني
وةزيري شارةواني و طةشت و طوزار
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وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
ذمارة 0008 :لة 7102/5/00

بةيانى سالَى 7102

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى كة ثيَماندراوة لة ماددةى ( )5برِطةى ( )9لة ياساى وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى
َى  9010و دوا بةدواى بةيانى ذمارة ( )9511مان لة رِؤذى  9012/2/96تايبةت
ئاو ذمارة ()6ى سال
َى ) لة
بةكردنةوةى هةر ( )6سىَ بةريَوةبةرايةتى ( دارستان و ثاوان – ئاوديَرى – تويَذينةوةى كشتوكال
َةجبة برِيارماندا بة-:
ثاريَزطاى هةل
َى
 -1لة كاتى ئيستا دا ئةو بةريَوةبةرايةتيانة لة رِووى كارطيَريشةوة سةر بة (بةريَوةبةرايةتى طشتى كشتوكال
َةجبة) دةبن.
ثاريَزطاى هةل
 -9ئةو بةيانة لةرؤذى دةرضونيةوة جيَبةجآ دةكريَت وة لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان) بآلودةكريَتةوة.

عبدالستار جميد
وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
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قرار جملس الوزراء
رقم ( )7532يف 7102/3/72
قرار رقم ( )012لسنة 7102

إستناداً ألحكام الفقرة (الثالثة) من املادة (الثامنة) من قانون جملس الوزراء رقم ( )3لسنة  2991املعدل،
وأحكام الفقرة األوىل من املادة ( )21والفقرة (الثانية) من املادة ( )11من قانون وزارة الرتبية رقم ( )1لسنة
 2991املعدل ،وبناءً على إقتـراح وزارة الرتبية إلقليم كوردستان ،وبعد املراجعة وإعادة الصياغة من قبل جملس
شوري األقليم مبوجب الكتاب املرقم ( )1122/2يف  ،1122/1/21قرر جملس الوزراء يف إجتماعه اإلعتيادي
املرقم ( )12واملنعقد يف  1122/5/1إصدار النظام اآلتي:
نظام رقم ( )5لسنة 7102
نظام مدارس التعليم املهين يف إقليم كوردستان-العراق
الفصل االول
أحكام عامة
املادة (-:)0
يهدف التعليم املهين إىل :

أوالً :إعداد مالكات فنية مؤهلة علمياً وعملياً من خالل الدراسة النظرية والتدريب العملي والتطبيق امليداني
لتلبية متطلبات سوق العمل أو ملواصلة الدراسة يف اجملاالت التقنية املختلفة .
ثانياً  :تهيئة الفرص للناشئة الذين أكملوا التعليم األساسي أو املتوسط أو ما يعادله والتحقوا بأحد أنواع
التعليم املهنـي لتطوير شخصياتهم من خمتلف جوانبها اجلسدية والفكرية واخللقية والروحية ،كما ينمـي معارفهم
ومهاراتهم ويعدهم ليكونوا جزءاً فاعال ضمن جيل واع من الشباب والشابات مؤمن باهلل وحمب للوطن وتراثه
احلضاري ومتابع ملنجزات التقدم العلمـي وتطبيقاته يف احلياة العملية ومدرك ألهمية العمل وحركة احلياة
وتطورها ومساهم يف العمل اإلنتاجي واخلدمي لتنفيذ خطط التنمية اهلادفة إىل بناء إقتصاد وطنـي متطور
ومتنامي بشكل مطرد.
املادة (-:)7
أنواع التعليم املهين

يكون التعليم املهين باألنواع اآلتية:
أوالً :تعليم وتدريب تالمذة مرحلة األساس (تربية مهنية).
ثانياً :تعليم وتدريب مهنـي يف مرحلة التعليم الثانوي اإلعدادي (اإلعدادية املهنية) يغطي ختصصات عدة
(صناعية وزراعية وجتارية وسياحية وفندقية وفنون تطبيقية وتكنولوجية مثل إختصاص احلاسوب) .مدة
الدراسة يف هذه املرحلة ( )3ثالث سنوات ،تؤهل الطلبة الذين يتخرجون منها بعد إجتياز اإلمتحانات املهنية
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العامة ونيل شهادة الدراسة اإلعدادية املهنية للدخول إىل سوق العمل أو لإللتحاق باجلامعات والكليات واملعاهد
التقنية إلكمال دراستهم يف ذات إختصاصهم أو يف إختصاص مقارب له.
ثالثاً :معهد اإلعداد املهين مدة الدراسة فيه ( )5مخس سنوات متنح شهادة دبلوم مهين للمتخرج.
رابعاً :التعليم املهين األهلي :
للوزير منح إجازة ملا يأتي:
( -2اإلعدادية املهنية) يغطي ختصصات عدة (صناعية وزراعية وجتارية وسياحية وفندقية وفنون تطبيقية
وتكنولوجية مثل إختصاص احلاسوب) .مدة الدراسة يف هذه املرحلة ( )3ثالث سنوات.
 -1معهد اإلعداد املهين مدة الدراسة فيه ( )5مخس سنوات متنح شهادة دبلوم املهين للمتخرج.
 -3معهد التعليم املهنـي األهلي لتعليم اللغات األجنبية أو لتعليم املهن أو لدورات التقوية للمواد املدرسية
املنهجية .مدة دورة التعليم والتدريب فيه ال تتجاوز سنة واحدة.
خامساً :جيوز إستحداث أنواع جديدة من املدارس املهنية أو األقسام املهنية وفق حاجة سوق العمل والتطورات
العلمية والتقنية .
املادة (-:)5
قواعد السلوك واألخالقيات يف املدرسة املهنية

أوالً :لتعزيز دور املدرسة املهنية ومصداقيتها ،عليها حماربة اإلحنرافات وتثبيت املبادئ األساسية لألخالقيات
وقواعد السلوك .تلتزم مدارس ومعاهد التعليم املهين مبا يأتي :
 -2تبنـي األسس الرتبوية على قواعد النزاهة ورفض كل أشكال الفساد والسعي الدائم لرتسيخ مفاهيم
األخالقيات وقواعد السلوك بتجسيدها يف ممارسات مثإلية مثل اإلخالص واإلنضباط واإلحرتام والشفافية.
 -1على اإلدارة أن تكون موضع ثقة أمام الطلبة واملدرسني على حد سواء ما يتيح هلم التعبيـر عن رأيهم حبرية
ودميقراطية وإطمئنان ،كما عليها أن تتجنب اإلحنياز ألي طرف كان ،وأن تكون موضوعية يف عمليات
التقييم والرتقية والتوظيف والتعيني.
 -3املساهمة بكل قناعة ومسؤولية من قبل مجيع تشكيالت املدرسة يف رفع شأن املدرسة وذلك باإلمتناع عن
احملاباة وعن كل املمارسات اليت قد متس باملبادئ األساسية حلرية وحقوق أسرة املدرسة.
 -1ينبغي على اإلدارة أن تلبـي طلبات املدرسني واملعلمني يف إعداد دروسهم وتأمني ما يستلزمها من مستندات
وجتهيزات ومواد خصوصاً ملدرسي و معلمي التعليم التطبيقي يف املعامل.
 -5إحتـرام املدرسني للمبادئ األخالقية التعليمية والتصرف بعناية وفاعلية وكفاءة ونزاهة وحسن نية جتاه
طالبهم ومدرستهم.
ثانياً :على اإلدارة واهليئة التدريسية اإلمتناع عن كل أشكال التمييـز على أساس اجلنس أواجلنسية أو الوضع
اإلجتماعي أو اإلنتماء الديين أو القومي أو اآلراء السياسية أو اإلعاقة أو املرض.
ثالثاً :على إدارة املدرسة توفري كل الشروط املمكنة للطلبة ليتسنى هلم اإلرتقاء يف تعلمهم وإختصاصاتهم .
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الفصل الثاني
التنظيم اإلداري للمدرسة املهنية
املادة (-:)4
يتكون مالك املدرسة املهنية أو املعهد املهين مما يأتي:

 -2مدير.
 -1معاون علمي.
 -3معاون إداري.
 -1مدرسون.
 -5معلمون ومدربون.
 -2مرشد مهين.
 -2رؤساء األقسام.
 -1أمني مكتبة.
 -9مسؤول صيانة.
 -21أمناء خمازن لألقسام.
 -22موظفون يتولون القيام باألمور اإلدارية واملإلية واخلدمية واإلنتاجية حسب احلاجة.
املادة (-:)3
مهام املدير

أوالً :ال تقتصر مهمة مدير املدرسة املهنية على إدارة وتنظيم شؤون املدرسة ،بل دوره األساسي يتخطي ذلك
ليصل إىل إعطاء النفحة الرتبوية واإلنسانية واإلجتماعية لعمله ورسالته ليلعب دوره األساسي يف بناء املواطن
الصاحل ويف تنمية البالد وتقدمها.
ثانياً :على املدرسة أن تواكب التطور احلاصل يف املعارف والتقنيات وطرق التعليم وأساليبة وجتد السبل الناجحة
للتطوير ولإلستجابة ملتطلبات احلياة العصرية اليت تزداد يوماً بعد يوم.
ثالثاً :جيب أن تكون املدرسة املهنية على إتصال وثيق بالعامل اخلارجي والسيما باملؤسسات اإلقتصادية واإلنتاجية
وبسائر أصحاب العالقة ملواكبة التطور التكنولوجي وتلبية حاجات سوق العمل من ناحية ،ولتأمني جماالت
التدريب للطلبة وتوظيفهم من ناحية ثانية.
رابعاً :املدير هو الرئيس األعلى لكل موظفي املدرسة بدون إستثناء وله أن يأخذ املبادرات الالزمة لتحقيق
املصلحة العامة ورسالة املدرسة وتأمني سري الدروس النظرية والتطبيقية والتدريب يف حدود القوانني واألنظمة
والتعليمات النافذة ،وألجل ذلك عليه أن:
 -2يعطي املوظفني التوجيهات واألوامر الالزمة.
 -1يوزع املواد الدراسية والصفوف على املدرسني واملدربني بالتعاون مع معاونيه.
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 -3يسهر على تطبيق املناهج التعليمية وحتقيق أهدافها ويتابع أعمال اهليئة التدريسية.
 -1يتفقد خمتلف أجهزة املدرسة ويقوم بدورات تفتيشية على خمتلف املوظفني وحيافظ على الدوام الرمسي.
 -5يوزع األعمال على معاونيه ويقوم بتحديد واجبات بقية موظفي املدرسة بإصدار أوامر مدرسية.
 -2يوقع املعامالت واألوامر املدرسية واملخاطبات والرسائل اليت تصدر عن املدرسة كما يوقع مجيع املعامالت
اليت هلا طابع ماىل.
 -2يكون مسؤوالً عن توطيد عالقات املدرسة بأهإىل الطلبة وباملراجع الرمسية واخلاصة السيما الواقعة منها يف
منطقة مدرسته إضافة إىل أصحاب العالقة يف سوق العمل.
 -1ينظم ،بالتعاون مع املعاونني ورؤساء األقسام ،اإلمتحانات الفصلية واإلمتحانات النهائية العائدة ملدرسته.
 -9ينظم بالتعاون مع املعاون العلمي التدريب التطبيقي والصيفي للطلبة.
 -21يكلف أحد معاونيه أو أحد املدرسني ،عند عدم وجود معاون إداري يف املدرسة ،بإدارة املدرسة وكالة يف
حال غيابه بإجازة خاصة أو مرضية أو عند تركه الدوام ألمور رمسية أو ألي سبب آخر ،على أن يدون ذلك
رمسياً يف سجل املدرسة.
 -22يكون مسؤوالً عن حفظ أختام املدرسة.
 -21يسهر ،بوجه عام ،على شؤون املدرسة وحسن سري العمل فيها ويتخذ كل املبادرات الالزمة لتأمني ذلك.
 -23يضع مدير املدرسة يف نهاية كل عام دراسي تقريراً سنوياً عن سري العمل ويرفعه إىل رؤسائه ويرسل نسخة
عنه إىل اإلشراف الرتبوي .يتضمن التقرير بصورة خاصة:
أ -أوضاع اهليئة التدريسية واحملاضرين مع ذكر شهادة كل منهم واملادة اليت يدرسها وعدد ساعات التدريس
ضمن الدوام.
ب -أوضاع موظفي املدرسة الذين تدعو الضرورة لإلفادة عنهم (حماسب،كاتب،أمني مكتبة... ،اخل).
ج -جدوالً سنوياً باإلجازات املرضية و األمومة العائدة للهيئة التعليمية وملوظفي املدرسة.جدوالً سنوياً باإلجازات
غري املرضية للهيئة التعليمية وملوظفي املدرسة.
ه -نسب النجاح والرسوب مفصلة حسب املواد واإلختصاصات.
و -عدد اإلختصاصات والشعب املقرتحة من إدارة املدرسة للسنة املقبلة.
ز -الكتب املعتمدة للسنة الدراسية املقبلة.
ح -ملخص مقررات جلنة اإلنضباط خالل السنة الدراسية.
ط -حاجات املدرسة إىل عناصر بشرية وإىل جتهيزات.
ى -الوضع املادي للبناء وحمتوياته مع اإلشارة إىل املساحات ووجهات إستعماهلا وحمتويات البناء والدوائر
العملية وحالتها فضالً عن الوضع البيئي للمدرسة وإحتياجات الصيانة.
ك -سائر التقارير والبيانات اليت قد تطلبها املديرية العامة للتعليم املهين.
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املادة (-:)6

أوالً :يتوجب على املدير ومعاونيه اإلشراف على السجالت املدرسية التإلية ومتابعة تنظيمها وتأمني دقة
املعلومات فيها:
 -2سجل تقويم النشاط الرتبوي للمدرسني واملعلمني واملدربني.
-1
-3
-1
-5

سجل زيارة اإلختصاصيني الرتبويني واملشرفني الرتبويني واملسؤولني اآلخرين .
سجل الصادر والوارد اخلاص باملدير.
سجل حماضر اجللسات مع املعنيني يف سوق العمل.
سجالت قيود الطلبة.

 -2سجالت درجات اإلمتحانات املدرسية.
 -2سجل مالك املدرسة.
 -1سجالت الدوام إليومي للطالب.
 -9سجل حماضر جلسات جملس املدرسني.
 -21سجل حماضر جلسات جملس اآلباء واملعلمني.
 -22سجل قرارات جلنة اإلنضباط.
 -21سجل حسابات الكتب املدرسية ،واحلانوت املدرسي.
 -23سجل املكتبة.
 -21سجل األثاث املدرسي.
 -25سجل الصادر والوارد.
-22
-22
-21
-29

سجل اللوازم الرياضية.
سجل اإلحصاءات الرتبوية.
سجل أجور احملاضرات.
سجل التدريب الصيفي.

 -11سجالت املشاريع التدريبية اإلستثمارية ونشاطات التعشيق.
 -12سجل الوثائق املدرسية.
 -11سجالت حمتويات األقسام املهنية وموجود.
 -13أية سجالت أخرى تتطلبها طبيعة العمل.
ثانياً :يقوم مدير املدرسة شخصياً وحصراً مبسك السجالت املنصوص عليها يف 2و  1و 3من هذه املادة ،وله أن
خيول معاونيه ورؤساء األقسام واملوظفني املختصني مبسك السجالت األخرى مبوجب أوامر يصدرها يف بداية السنة
الدراسية .
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ثالثاً :تنظم السجالت املنصوص عليها يف هذه املادة وترقم صفحات السجالت وتوضع للملفات فهارس خاصة
تتضمن مواضيع حمتوياتها.تنظم هذه السجالت وفق النماذج املوحدة اليت تصدرعن املديرية العامةللتعليم املهين
املادة (-:)2

يشرتط يف املدير أن يكون من محلة الشهادة اجلامعية األولية على األقل يف أحد الفروع أو اإلختصاصات املهنية
وأن تكون له خربة يف التدريس النظري والعملي مدة ال تقل عن مخس سنوات.
املادة (-:)2
مهام املعاون اإلداري

يرتبط مباشرة مبدير املدرسة ويعاونه يف تنظيم الدروس النظرية ،كما ينفذ أوامره وتعليماته ويقوم باألعمال اليت
يكلفه بها املدير .ويقوم املعاون اإلداري باملهام اآلتية:
 -2يقوم بتهيئة جدول الدروس األسبوعي وجداول اإلمتحانات باإلستعانة بلجنة اإلمتحانات وبإشراف املدير.
 -1يسهر على عمل أفراد اهليئة التدريسية الذين يقدمون الدروس النظرية وعلى إنضباطهم.
 -3يضع بالتعاون مع كل مدرس من مدرسي الدروس النظرية خطة سنوية لتنفيذ املنهج ،حتدد فيها مراحل
التنفيذ الفصلية والشهرية واألسبوعية.
 -1يتفقد بالتواريخ الالزمة مدى تقيد كل مدرس خبطة التنفيذ كما يطلع على األسإليب الرتبوية اليت يتبعها
للتأكد من سالمتها ويتخذ معه التدابري الالزمة بهذا الصدد.
 -5يدقق ويوقع يومياً على سجالت الصفوف اليت تدون فيها مواضيع الدروس إليومية.
 -2يدون مالحظاته يف سجالت مدرسي التعليم النظري ،وسجالت الطلبة يف ما خص الدروس النظرية ،وفق
األنظمة والنماذج اليت تضعها املديرية العامة للتعليم املهين.
 -2يسهر على تفقد حتصيل الطلبة بإستمرار عن طريق متابعة وتقييم نتائج اإلمتحانات الدورية والفصلية
ونصف السنوية والنهائية وعن طريق غريها من طرق التقييم.
 -1يتعاون مع املعاون العلمي يف كل أمور التدريس املشرتكة كما يعاون املدير يف قضايا اإلنضباط السلوكي
والنشاطات الالصفية.
 -9ميسك سجل قرارات جملس املدرسني ويكون مسؤوالً عن تبليغ املدرسني بدعوة من املدير وعن تدوين حماضر
اإلجتماعات وتبليغ املدرسني وأخذ توقيعهم.
-21
-22
-21
-23

ميسك سجل اإلحصاءات الرتبوية املدرسية.
يوقع على كتب إحالة املدرسني واملعلمني واملوظفني والعمال إىل مديرية الصحة املدرسية.
يقوم بإستالم السلف اخلاصة املقررة يف حالة عدم وجود معاون للحسابات.
يرفع إىل املدير تقريراً يف نهاية النصف األول من السنة ويف نهايتها.

 -21ينوب عن املدير أثناء غيابه.
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 -25يتفقد تأمني مجيع الشروط الصحية والرتبوية واألخالقية يف املطاعم واملالعب والصفوف واألقسام الداخلية
إن وجدت.
 -22يرأس جلان اإلستالم العائدة إللتزامات الصيانة والتنظيف.
 -22ينظم بالتعاون مع املدرسني املختصني دروس الرتبية البدنية واملباريات اليت جتري يف املدرسة أو تشرتك فرق
املدرسة الرياضية بها.
 -21يشارك يف تنظيم جلان اإلمتحانات اليت جتري يف املدرسة بإشراف املدير ووفق توجهاته.
 -29يدون مالحظاته يف بطاقات الطلبة املدرسية يف كل ما يعود إىل جمال عمله.
 -11يشرتك يف أعمال جلنة اإلنضباط يف املدرسة.
 -12ينظم النشاطات الثقافية والرياضية والرحالت العلمية وغريها من النشاطات الالصفية اليت ال تدخل يف
مناهج الدروس.
 -11يشرف على أعمال أمني املكتبة ويتأكد من احملافظة على حمتوياتها.
 -13حيرص على صيانة األبنية والقاعات والتجهيـزات العائدة للنشاطات الرياضية واملدرسية ويتوىل مهام
تنظيم إستعماهلا.
 -11يتابع شؤون النظافة واحلراسة يف خمتلف أبنية وحدائق ومالعب املدرسة.
املادة (-:)9

يشتـرط يف املعاون اإلداري أن يكون من محلة الشهادة اجلامعية األولية على األقل وأن تكون له خبـرة يف
التدريس النظري والعملي مدة التقل عن ثالث سنوات يف املدارس املهنية.
املادة (-:)01
مهام املعاون العلمي

يرتبط مباشرة مبدير املدرسة ويعاونه يف تنظيم النشاطات والدروس العلمية والعملية بالتعاون مع املعاون اإلداري
وينفذ أوامر املدير وتعليماته ويقوم باألعمال اليت يكلفه بها ،ويقوم املعاون العلمي باملهام اآلتية:
 -2يتابع عمل املدرسني املختصني بالدروس التطبيقية ويتأكد من إنضباطهم.
 -1يتعاون مع رؤساء األقسام لوضع جمموعات التمارين واخلطط الالزمة لتنفيذها وطرق التقييم ووضع
الدرجات اليت يستحقها الطلبة يف خمتلف مراحل تدريبهم.
 -3ينظم جدول الدروس األسبوعية يف ما خيص الدروس التطبيقية والتدريب العملي بالتعاون مع املعاون
اإلداري.
 -1يتفقد عمل أمني املخزن وحيرص على تطبيق القواعد اإلقتصادية يف إستهالك املواد واألدوات.
 -5يتفقد عمل رؤساء األقسام ويسهر على تقيد مجيع املدرسني واملدربني العاملني يف التعليم التطبيقي.
 -2يضع خطة لتنفيذ األعمال التطبيقية مبعاونة رؤساء األقسام ويتأكد من سالمة األسإليب الرتبوية وطرائق
التعليم ويتخذ مع كل منهم التدابري اليت يستلزم حسن تطبيق هذه التمارين.
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 -2يوقع إستمارات طلب املواد الالزمة للتمارين وكمياتها وأوجه صرفها لألقسام العملية.
 -1ينظم ويوقع بناءً على طلب رئيس القسم أوامر تسليم املواد واألدوات احملددة يف اخلطة السنوية واخلارجة
عنه.
 -9يدون مالحظاته يف دفاتر خطة التدريس العائدة ملدرسي ومدربي التعليم التطبيقي والعملي ،وعلى سجالت
الطلبة يف ما يعود للدروس التطبيقية والعملية وفق النماذج املعتمدة.
 -21يرفع إىل املدير تقريراً فصلياً وتقريراً عاماً يف نهاية السنة عن سري األعمال التطبيقية والعملية.
 -22يتعاون مع املعاون اإلداري يف كل أمور التدريس املشرتكة كما يتعاون مع معاون شؤون الطلبة يف قضايا
اإلنضباط السلوكي والنشاطات الالصفية.
 -21يشرف على توزيع وصرف سلف األقسام العملية.
 -23حييل طلبات املدرسني يف األقسام العملية إىل طبابة الصحة املدرسية بعد موافقة رئيس القسم ومراعاة سد
الشواغر اليت حتدث نتيجة ذلك.
 -21يقوم باإلشراف على صيانة التجهيـزات وترتيب ونظافة األقسام وتقديم كشف بالتجهيزات واألدوات
الالزمة لكل قسم.
 -25يكون مسؤوالً عن دوام املدرسني واحملاضرين والفنيني وأمناء املخازن وكل العاملني يف األقسام العملية.
 -22يدقق دفاتر التقارير والتمارين التطبيقية للطالب ويراقب قيام رؤساء األقسام واملدربني ويقيم أعماهلم.
 -22يشرف على سري اإلنتاج يف األقسام العملية.
 -21يراقب التدريب الصيفي للطالب.
املادة (-:)00

يشرتط يف املعاون العلمي أن يكون من محلة الشهادة اجلامعية األولية على األقل يف أحد الفروع أو اإلختصاصات
املهنية املوجودة يف املدرسة وأن تكون له خبـرة يف التدريس النظري أو العملي مدة ال تقل عن ثالث سنوات يف
املدارس املهنية.
املادة (-:)07

يقوم املعاونان اإلداري و العلمي يف نهاية العام الدراسي بتهيئة قوائم باحلاجة للكتب املنهجية املعتمدة للعام
الدراسي التإىل.
املادة (-:)05

يشرتط مبعاون شؤون الطلبة أن يكون من محلة الشهادة اجلامعية األولية على األقل على أن تكون له خبـرة يف
التدريس مدة التقل عن ثالث سنوات.
املادة (-:)04
مهام رئيس القسم

يقوم رئيس القسم باملهام اآلتية:
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 -2يتولي إدارة ورش التدريب العملي وتنظيم العمل والتدريب فيها حتت إشراف املعاون العلمي ووفق توجيهاته.
 -1يتابع عمل املدرسني يف الورش وتقيدهم باألنظمة وإهتمامهم بشؤون الطلبة ويعطيهم اإلرشادات الرتبوية
والفنية اليت قد حيتاجون إليها.
 -3يشرف على صيانة وحفظ التجهيزات واملعدات املوجودة يف الورش.
 -1يطلع املعاون العلمي بإستمرار على سري التدريب يف قسمه وعن الصعوبات اليت تعتـرض حسن سري
القسم كما يقرتح عليه املبادرات اليت يرى من شأنها حتسني النتائج الرتبوية والتقنية واإلنتاجية
يف قسمه.
 -5يتابع شخصياً حتصيل كل طالب يف قسمه ويتأكد من دقة درجات التقييم اليت يناهلا.
 -2يؤمن توزيع األعمال يف قسمه بني خمتلف املدرسني واملدربني العاملني فيه ويف حدود األنظمة.
 -2يتابع تنفيذ مناهج التعليم التطبيقي والتدريب العملي يف قسمه.
 -1يسهر على اإلنضباط وعلى تنمية ثقافة وأخالقيات املهنة عند الطلبة وعلى إنشاء العالقات الوثيقة بني
األساتذة اليت تسهل تضامنهم والتعاون يف ما بينهم.
 -9يتخذ التدابري الالزمة للوقاية من احلوادث وتأمني الرتتيب والنظافة يف الورش التابعة لقسمه.
 -21يؤمن شروط السالمة العامة يف القسم.
 -22يضع بالتعاون مع املعاون العلمي نظام تنفيذ التمارين العملية وطرق تقييم أداء الطلبة يف الورش .
 -21يضع قوائم سنوية باملواد املستهلكة يف قسمه.
 -23حيدد إحتياجات قسمه من عدد وأجهزة ومعدات وأدوات ومستلزمات إجراء التمارين العملية.
 -21حيافظ على صيانة التجهيزات والرتتيب والنظافة يف قسمه.
 -25يقدم التقارير الفورية عن حوادث العمل إىل املعاون العلمي ومدير املدرسة.
املادة (-:)03

يشرتط يف رئيس القسم أن يكون من محلة الشهادة اجلامعية األولية على األقل يف اإلختصاص املناسب وله خبـرة
التقل عن ثالث سنوات يف التدريس النظري أو العملي ،وجيوز عند الضرورة القصوي تعيني أحد محلة شهادة
الدبلوم الفين من خرجيي املعاهد الفنية على أال تقل فرتة خدمته عن مخس سنوات.
املادة (-:)06
مهام مسؤول الصيانة

يقوم مسؤول الصيانة باملهام اآلتية:
 -2يتوىل حتت إشراف املعاون اإلداري أعمال صيانة املنشآت والتجهيـزات العامة يف املدرسة بإستثناء
التجهيـزات الفنية العائدة إلجراء التمارين التطبيقية والعملية يف القسم فتكون الصيانة حتت إشراف املعاون
العلمي.
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 -1تدخل يف نطاق عمله ،كلياً أو جزئياً وفق مقتضيات احلال ،مجيع التجهيـزات واإلنشاءات والسيما
التأسيسات الكهربائية والصحية والزجاج واألبواب والنوافذ وجتهيـزات التكييف وجتهيـزات توزيع املياه
ومولدات الكهرباء وغري ذلك من اإلنشاءات والتجهيزات اليت حيددها له املعاون العلمي.
املادة (-:)02

يشرتط يف مسؤول الصيانة أن يكون من محلة شهادة اإلعدادية املهنية على األقل ،كما ميكن تكليف املعلمني من
املدربني بأعمال صيانة وفق مقتضيات احلال.
املادة (-:)02
مهام أمني املخزن

يقوم أمني املخزن باملهام اآلتية:
 -2يعتبـر أمني املخزن مسؤوالً عن املخزن وحمتوياته ويرتبط مباشرة باملعاون اإلداري و املعاون العلمي كلّ حسب
ختصصه وطبيعة املواد املخزونة .
 -1يسلم أمني املخزن كل ما يطلب منه من أدوات ولوازم و جتهيـزات وأثاث بناءً على طلب تسليم موقع من
مدير املدرسة .أما مستلزمات األعمال التطبيقية والتدريب العملي فيتم تسليمها بناءً على طلب موقع من
رئيس القسم املختص بعد موافقة املعاون العلمي ومبا ال يتعارض مع التعليمات املخزنية النافذة.
 -3حيفظ طلبات التسليم واإلستالم يف ملفات خاصة.
 -1يضع جردة سنوية مبحتويات املدرسة حتت إشراف املعاون اإلداري واملعاون العلمي حسب عائدية هذه احملتويات.
 -5يقوم جبرد املوجودات اليت تقع حتت مسؤوليته وفق التعليمات املخزنية.
 -2يرفع تقريراً إىل املدير بواسطة املعاون اإلداري يف بداية العام الدراسي ويف نهايته أو كلما طلب منه .يتناول
التقرير موجودات املستودع واملواد واألدوات واللوازم والتجهيزات اليت سلمت أو أستهلكت أو أتلفت.
 -2يرفع تقريراً إىل املدير بواسطة املعاون اإلداري يبني فيه حاجات املخزن يف نهاية كل عام دراسي،طالباً أن يتم
شراء هذه احلاجات قبل بداية السنة الدراسية التإلية.
 -1يسعي إىل تأمني متطلبات األمن والسالمة يف املخازن اليت تقع حتت مسؤوليته.
املادة (-:)09

يشرتط يف أمني املخزن أن يكون من محلة شهادة الدراسة اإلعدادية املهنية على األقل.
املادة (-:)71

أوالً :يكون دوام من يشغل وظائف إدارية يف املدارس املهنية وفق دوام املدرسة الرمسي كامالً وتسند إىل كل
منهم األنصبة األسبوعية اآلتية:
 -2املدير
 -1املعاون اإلداري
 -3املعاون العلمي
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 -1املرشد املهين
 -5رئيس القسم من محلة البكالوريوس
 -2رئيس القسم من محلة الدبلوم الفين

 1حصص تدريس
 1حصص تدريس
 21حصص تدريس

ثانياً :أما سائر املوظفني واملستخدمني فيلتزمون بدوام املدرسة الكامل وال تسند إليهم أنصبة تدريسية.
الفصل الثالث
اهليئة التدريسية
املادة (-:)70

أوالً :تضم اهليئة التدريسية املدرسني األكادمييني واملهنيني واملعلمني املهنيني و حتدد شهادات ودوام اهليئة التدريسية
كما يلي:
 -2املدرس األكادميي :ال تقل شهادته عن بكالوريوس وحيدد نصابه بـ( )11حصة.
 -1املدرس املهين :ال تقل شهادته عن بكالوريوس مهين يف اإلختصاصات التقنية وحيدد نصابه بــ( )11حصة.
 -3املعلم واملدرب املهين :ال تقل شهادته عن دبلوم تقين وحيدد نصابه بـ( )11حصة  ،وجيوز عند احلاجة و
الضرورة القصوى اإلستعانة خبرجيي املدارس املهنية وحيدد نصابه بــ ( )12حصة.
ثانياً :إذا مل يكتمل نصاب أحد أفراد اهليئة التدريسية يف التعليم ،ميكن للمدير أن يكلفه باإلشراف على أعمال
الطلبة يف ورش التدريب العملي أو بأي عمل آخر يراه املدير مناسباً.
املادة (-:)77
واجبات اهليئة التدريسية

يلتـزم عضو اهليئة التدريسية بتنفيذ املهمات املنصوص عليها يف هذا النظام ويقوم مبا يعهد إليه من مهمات
مبوجب قرارات جملس املدرسني واإلختصاصيني الرتبويني واملشرفني الرتبويني كل حسب إختصاصه.
يتوجب على كل عضو يف اهليئة التدريسية القيام مبا يأتي:
 -2تدريس املواد احملددة يف املناهج الرمسية اليت تقع ضمن إختصاصه أو القريبة منه.
 -1وضع خطة سنوية للمادة أو املواد املكلف بتدريسها بالتعاون مع املعاون اإلداري والفين لتنفيذ املنهج وحتديد
مراحل التنفيذ الفصلية والشهرية واألسبوعية والعمل على تنفيذ املنهج املقرر بكامله.
 -3حتضري الدروس يومياً وفقاً لألصول الرتبوية على دفرت خاص يف ضوء جدول اخلطة السنوية.
 -1اإللتحاق بالصف فوراً عند قرع اجلرس.
 -5تدوين موضوع الدرس وأجزائه الرئيسية على دفتـر الصف واإلشارة إىل ما مت تنفيذه من اخلطة يف احلصة
الدراسية ،على أن يوقع مراقب الصف ،املختار من بني الطلبة ،على الدفرت إثباتاً لذلك.
 -2تنظيم دفتـر أو بطاقات لتحضري الدروس ودفتـر للدرجات وإطالع املدير واملعاونني واملشرف الرتبوي على
الدفاتر والبطاقات عند اإلقتضاء.
 -2إعطاء الطلبة حتضريات وتطبيقات وفروض ومتارين للقيام بها خارج املدرسة أو يف املنزل.
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 -1ضبط الدوام وتسجيله على دفرت الصف وإطالع معاون شؤون الطلبة على تغيب الطلبة.
 -9احملافظة على النظام يف غرف التدريس ويف ورش التدريب العملي واإلستعانة باملرشد املسؤول عند اللزوم
وإرسال التقارير إىل معاون شؤون الطلبة عن حوادث اإلخالل بالنظام اليت تقع ضمن نطاق مسؤولياته.
 -21حث وتشجيع الطلبة على املطالعة وإعتماد الكتب املقررة وتوجيههم إىل املصادر واملراجع املوجودة يف
مكتبة املدرسة.
 -22حث الطلبة على مواصلة دراستهم وإكماهلا.
 -21بذل كل اجلهود املمكنة ملنع تسرب الطلبة.
 -23تنفيذ برامج التدريب املنهجي والصيفي مع مراعاة التعليمات التـي تصدر بشأن تنفيذ اخلطة الرتبوية
والتعليمية .
 -21مشاركة الطلبة يف النشاطات العلمية اليت تقوم بها املدرسة واليت تقع ضمن نطاق املواد اليت يدرسها.
 -25املشاركة يف أعمال مراقبة اإلمتحانات وفق الربنامج الذي تضعه اإلدارة.
 -22وضع أسئلة اإلمتحانات يف املواعيد املقررة وتسليمها إىل املدير ومن ثم إجراء التصحيح ووضع الدرجات
بعناية.
 -22اإلشراف على اإلمتحانات واإلختبارات التـي تعطي يف الصفوف خالل السنة الدراسية وتصحيح دفاتر
اإلمتحانات وتسليمها يف مواعيدها.
 -21حضور اإلجتماعات اليت تدعو إليها اإلدارة واليت تعقد عادة خارج أوقات التدريس.
 -29التعاون مع اإلدارة يف خمتلف األعمال املدرسية.
-11
-12
-11
-13

املشاركة يف إجتماعات جملس املدرسني وجملس اآلباء واملعلمني.
املشاركة يف أنشطة التدريب الصيفي والتدريب املوجه واإلنتاج وإستثمار موجودات املدرسة.
متابعة الدورات التدريبية اليت ينتدب إليها.
التقيد بنظام املوظفني وسائر األنظمة اليت ترعي شؤونهم.

املادة (-:)75

خيضع أفراد اهليئة التدريسية من مدرسني أكادمييني ومهنيني ومعلمني ومدربني مهنيني إىل دورات تدريبية كل
ثالث سنوات وذلك بغية جتديد خبـراتهم وأسإليب تدريسهم وتدريبهم على املستجدات الرتبوية ومواكبة التطور
العلمي والتقدم التكنولوجي.
املادة (-:)74

أوالً :خيفض نصاب املدرس واملعلم حصتني يف األسبوع إذا بلغ اخلمسني سنة من العمر.
ثانياً  :جيوز ختفيض نصاب بعض أعضاء اهليئة التدريسية أو إعفاءهم من النصاب يف حالة تكليفهم من قبل
املدير بواجبات أخري.
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املادة (-:)73

يف حال وجود نقص يف أعضاء اهليئة التدريسية ميكن اإلستعانة مبحاضرين من اخلارج شرط حيازتهم الشهادات
الدراسية الالزمة يف اإلختصاص املطلوب أو يف إختصاص مقارب له وشرط التأكد من إمكانية كل منهم
لتدريس املادة أو املواد اليت سوف توكل إليه.
املادة (-:)76
املسؤولية السلوكية

للمدرس دور أساسي علمي وتربوي وهو الركيـزة األوىل يف املدرسة لرتبية النشء و تدريب الطلبة ،لذلك عليه أن
يتحلي باألخالق الفاضلة والسلوك احلسن القائم على اإلحتـرام املتبادل مع طالبه وزمالئه املدرسني واملعلمني
وأولياء األمور داخل املدرسة وخارجها ،كما يشارك بشكل فاعل يف نقابة املعلمني ترسيخاً للعمل النقابي.
يتعرض املدرس أو املعلم لعقوبات إدارية إذا ما أخل عن قصد أو عن إهمال بواجباته املهنية أو التـي تفرضها
عليه القوانني و األنظمة النافذة والسيما إذا إرتكب إحدى احملظورات اآلتية :
 -2القيام بعمل مضر بالغري أثناء ممارسته الوظيفة .
 -1ترك الصف أو اإلنصراف عن التدريس ألي عمل آخر.
 -3قبول الطالب املتأخر أو العائد بعد غياب دون إذن من املدير أو أحد املعاونني.
 -1إنزال أي عقاب جسدي بالطالب أو التأنيب بكالم مهني للكرامة الشخصية.
 -5التدخني يف غرف التدريس أو يف الورش.
 -2إستعمال اهلاتف النقال داخل الصف أو يف الورش.
 -2إدخال الصحف واجملالت واملنشورات إىل قاعات التدريس بإستثناء الكتب املدرسية واملنشورات العلمية
والثقافية اليت هلا ارتباط وثيق بطبيعة عمله املدرسي.
 -1إقامة احلفالت العامة يف املدرسة دون إذن مسبق من مدير املدرسة.
 -9تكليف الطلبة القيام بأعمال ال متت إىل التعليم بصلة أو تقديم بعض اخلدمات اخلاصة له داخل األبنية
املدرسية أو خارجها.
 -21إستخدام األبنية املدرسية وحمتوياتها لغيـر األعمال املدرسية إال يف احلاالت املنصوص عليها يف القوانني
واألنظمة النافذة.
 -22مغادرة األراضي العراقية قبل احلصول على إذن خطي من املدير العام للتعليم املهين.
 -21تنظيم رحالت للطلبة بدون علم اإلدارة.
املادة (-:)72
جملس املدرسني

يشكل يف كل مدرسة مهنية جملس للمدرسني يتألف من املدير واملعاونني ومجيع أعضاء اهليئة التدريسية وممثل
للفنيني وممثل للطلبة وقت احلاجة وجيتمع برئاسة املدير.
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املادة (-:)72
إجتماعات ومهام جملس املدرسني

أوالً :جيتمع جملس املدرسني بدعوة من رئيسه يف مطلع السنة الدراسية وتكون إجتماعاته شهرية ،وميكن عقد
إجتماعات إستثنائية كلما دعت احلاجة إىل ذلك بدعوة من الرئيس أو من أكثر من ثلث األعضاء.
ثانياً :تعقد اإلجتماعات بشكل ال يؤثر على إنتظام الدروس.
ثالثاً  :يناقش اجمللس مجيع الشؤون الرتبوية مبا يف ذلك شؤون التدريس النظري والتدريب التطبيقي والعملي وكل
ما يتعلق بسري الدراسة.
رابعاً  :يضع اخلطط اهلادفة إىل تطوير املدرسة وحتسني املستوى التعليمي فيها وتأمني اجلودة ومتابعة هذه اخلطط.
خامساً  :يناقش كل األمور اليت تراها إدارة املدرسة ضرورية ،وله أن يستعني عند احلاجة بلجان يتم تأليفها من
بني أعضاء اهليئة التدريسية.
سادساً  :يضع حمضر مبقررات اجمللس التـي وافق عليها بأكثرية األصوات ويكون صوت الرئيس مرجحاً عند تعادل
األصوات.
سابعاً  :يدون املعاون اإلداري حماضر جملس املعلمني وحيفظها.
ثامناً  :يضع خطط التنسيق مع سوق العمل ويتابعها.
تاسعاً  :يطلع على نتائج إمتحانات الفصل الدراسي األول يف إجتماع خمصص هلذه الغاية ،ويتخذ يف ضوئها كل
ما من شأنه تصحيح األوضاع الرتبوية وكل خلل يف تطبيق املناهج من جراء عدم اإللتـزام بتطبيق اخلطة املقررة
يف بداية السنة الدراسية أو بسبب األساليب الرتبوية اخلاطئة أو ألسباب أخرى جيري حبثها.
عاشراً  :يعقد اجمللس إجتماعاً يف نهاية السنة الدراسية إلقرار النتائج النهائية ولتقييم العمل الرتبوي خالل
السنة.
حادي عشر  :ميكن للهيئة التدريسية مناقشة مواضيع تربوية غيـر واردة يف جدول األعمال شرط احلصول على
موافقة أكثرية احلضور.
ثاني عشر  :يشارك يف اجمللس ممثل أو أكثر عن الطلبة عند حبث األمور اليت تتعلق بهم.
املادة (-:)79

تلتزم املدرسة املهنية بالتعليمات اليت تصدرها الوزارة أو املديرية العامة للتعليم املهين إضافة إىل ما هو
منصوص عليه يف هذا النظام.
الفصل الرابع
تنظيم النشاط الرتبوي واإلجتماعي
املادة (-:)51

تتولي اهليئة التدريسية يف املدرسة تطبيق البـرامج الدراسية املقررة للتعليم املهين بصورة عامة واملواد الدراسية
اليت يعهد إليها تدريسها كل حسب إختصاصه ومهامه مراعني بصورة خاصة ما يأتي:
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 -2التكامل األفقي والعمودي للربامج الدراسية.
 -1خصائص الطلبة من الناحيتني العمرية والعقلية والعمل على تنميتها مبا يتوافق مع األهداف العامة واخلاصة
للتعليم املهين.
 -3متكني الطلبة من فهم احلقائق واملعلومات التقنية واملهنية وتطبيقاتها يف احلياة العملية بوسائل علمية حديثة.
 -1إعتبار العمل ركيـزة من ركائز التنمية والرتبية والسيما العمل إليدوي ومتكني الطلبة من ممارسته داخل
املدرسة وخارجها كوسيلة فاعلة من وسائل التدريب.
 -5اإلهتمام باملواد الدراسية ومتابعة تطويرها وفق املتغريات يف خمتلف ميادين العلوم التقنية.
 -2متابعة التطورات العلمية يف جماالت املعرفة املختلفة وتطبيقاتها يف احلياة العملية.
 -2تنمية الروح التعاونية ومشاركة الطلبة يف النشاطات مبا خيدم اجملتمع ويطور قدراتهم اإلنتاجية اجلماعية.
 -1فهم املبادئ اإلجتماعية وتطبيقها يف الربامج الدراسية وصوالً إىل تربية الطلبة عليها والتمسك بها .
 -9تنمية الروح الوطنية والقومية وإذكاؤها.
 -21العمل على تضييق الفروقات بني الطلبة وحماولة تذليل الصعوبات اليت تعرتضهم والتغلب عليها.
املادة (-:)50

تعمل اهليئة التدريسية على حتقيق املواءمة بني املناهج الدراسية املقررة للتعليم املهين وتطويرها مع مراعاة
خصائص الطلبة وحاجاتهم وفق اآلتي:
 -2تطوير طرائق التدريس مبا يتالءم وطبيعة املناهج الدراسية للتعليم املهين من حيث إعتمادها اجلانب العملي
التطبيقي.
 -1متابعة التطورات احلاصلة يف امليادين العلمية والتجارب العاملية لتطوير األداء.
 -3حتديد املستلزمات التدريبية من أجهزة ومكائن ومعدات وفق إحتياجات الفروع واإلختصاصات املهنية.
 -1اإلسهام يف إعداد الكتب املدرسية وفق املناهج الدراسية املقررة.
 -5تنظيم الواجبات البيتية للطالب لزيادة الرغبة يف النشاط الذاتي وحتفيزهم إليه ورعاية اإلبداع واإلبتكار.
 -2تنظيم مكتبة املدرسة على أن تكون ذات خصوصية تتناسب مع الفروع واإلختصاصات املهنية.
املادة (-:)57
يلتزم أعضاء اهليئة التدريسية يف املدارس املهنية باآلتي:

 -2تنمية الروح الرياضية وما يرتتب عليها من عناية بالنمو اجلسمي وبالصحة البدنية من خالل تنفيذ مفردات
حصص درس الرتبية الرياضية املقررة.
 -1تنفيذ األنشطة الالصفية للطالب من خالل ممارسة الفعاليات العلمية والعملية والفنية والسفرات املدرسية
والزيارات واملعارض اليت تعكس الطابع املهين لطلبة املدارس املهنية واملنتسبني إليها.
املادة (-:)55
يقوم املدير يف بدء كل سنة مع معاونيه بتإليف جلان دائمة وتكون على الشكل اآلتي:
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أوالً  :جلان األنشطة الرتبوية واالجتماعية وهي:
 -2جلنة اإلنضباط.
 -1جلنة اإلرشاد املهين الرتبوي.
 -3جلنة الشؤون الثقافية واألدبية.
 -1جلنة الصيانة.
 -5جلنة التوعية واإلعالم.
 -2جلنة املشرتيات.
 -2جلنة اإلمتحانات املدرسية .
 -1جلنة النشاط الفين واإلجتماعي.
 -9جلنة األنشطة الرياضية.
 -21جلنة املشاريع التدريبية اإلستثمارية.
 -22جلنة العمل اجلماعي.
 -21جلنة الصحة والبيئة.
ثانياً  :جلان علمية حسب الفروع واإلختصاصات املهنية فضالً عن املواد الدراسية واألكادميية العامة .
ثالثاً :تعمل هذه اللجان وفق التعليمات اليت تصدر عن الوزارة واليت تتضمن إلية عملها .
املادة (-:)54

أوالً  :تعين اهليئة التدريسية بتوثيق الصالت بأولياء أمور الطلبة ويؤلف لذلك جملس اآلباء واملعلمني وفق أحكام
نظام جمالس اآلباء واملعلمني النافذة والتعليمات الصادرة مبوجبه وتتم دعوة اآلباء جمتمعني عامة أو على فئات
متتابعة إىل املدرسة أو بصورة منفردة.
ثانياً  :يتم يف هذه اإلجتماعات واللقاءات تبادل املعلومات عن الطلبة والتعرف على خصائصهم وأحواهلم
اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية والنفسية والرتبوية وعلى املشكالت التـي تعرتضهم مبا يكفل معاجلتها
ومتكينهم من النمو والتقدم الدراسي واإلفادة من هذه املعلومات يف تنظيم البطاقات املدرسية للطلبة أو سجالت
البحث اإلجتماعي وملئها وتقديم نتائجها العامة إىل جملس املدرسني.
املادة (-:)53

تعمل املدرسة قبل بدء العام الدراسي على توفري مستلزمات التعليم التطبيقي والتدريب العملي وسائر
النشاطات اليت تتم يف األماكن اآلتية:
 -2ورش التدريب العملي.
 -1املختربات.
 -3احلقول الزراعية.
 -1القاعات الدراسية.
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 -5ساحات النشاط الرياضي.
 -2قاعات األنشطة الفنية.
الفصل اخلامس
الدوام والعطل واإلجازات
املادة (-:)56
الدوام املدرسي

أوالً :ال تقل مدة العام الدراسي ملدارس التعليم املهنـي عن ( )31إثنني وثالثني أسبوعاً عدا العطل ،و ال تقل
احلصص الدراسية األسبوعية عن ( )31ثالثني حصة.
ثانياً :تبدأ السنة الدراسية ألعضاء اهليئة التدريسية يف إليوم األول من شهر أيلول يف كل سنة.
ثالثاً :تعطل الدراسة يف املدارس املهنية يف األوقات اآلتية:
 -2العطل الرمسية كافة.
 -1العطلة الفصلية بعد إمتحان الفصل األول وأمدها حسب التعليمات.
 -3عطلة أعياد آذار ونوروز تبدأ من /13-22آذار.
 -1العطلة الصيفية تبدأ للطلبة بعد إنتهاء اإلمتحانات النهائية (عدا الطلبة املشمولني بالتدريب الصيفي).
أما بالنسبة للهيئة التدريسية فتبدأ العطلة الصيفية إعتباراً من أول شهر متوز ومتتد إىل نهاية شهر آب.
رابعاً :ينظم دوام إدارة املدرسة املهنية وموظفيها خالل العطلة الصيفية بتعليمات تصدر عن املديرية العامة
للتعليم املهين.
املادة (-:)52

يبدأ الدوام املدرسي يف الساعة الثامنة صباحاً حيت نهاية الدوام الرمسي ويشمل كل أعضاء اهليئة االدارية ،أما
بالنسبة للمدرسني فيلتزم كل مدرس بدوامه القانوني وجيوز تأخري الدوام يف حاالت خاصة وبعد موافقة املديرية
العامة للتعليم املهين.
املادة (-:)52

عند غياب موظف من اإلداريني أو املدرسني ألي سبب شرعي تتخذ بشأنه اإلجراءات اآلتية:
 -2يقوم املوظف بإبالغ اإلدارة عن سبب تغيبه بأسرع وقت ممكن بواسطة اهلاتف أو أية وسيلة أخري ممكنة ويتم
تسجيل هذا التبليغ يف سجل الدوام فور وروده وإبالغ رئيسه املباشر ليتخذ اإلحتياطات الالزمة لتأمني سري
العمل خالل فرتة الغياب .
 -1على املوظف املتغيب أن يتقدم باملستندات الثبوتية اليت تربر غيابه خالل  11ساعة.
 -3إذا كان الغياب ألسباب صحية ،يقدم املوظف املتغيب تقريراً طبياً .ينظم التقرير الطبـي على ثالث نسخ
ترسل النسخة األصلية منه إىل املديرية العامة للرتبية يف احملافظة  ،وترسل نسخة أخرى إىل اإلشراف الرتبوي
املهين ،بينما حتفظ بالنسخة الثالثة يف ملف املوظف اخلاص يف املدرسة.
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 -1على املوظف املنقطع عن عمله ألسباب صحية أن ينقطع عن سائر النشاطات واألعمال األخرى حتت طائلة
عدم األخذ بشرعية التغيب فضالً عن التدابري التأديبية األخري اليت قد يتعرض هلا.
املادة (-:)59

أوالً :حيق للموظف املتغيب ألسباب صحية أن يتقاضي راتبه كامالً ملدة شهر واحد على األكثـر ،على أن يعلم
رئيسه فوراً بعنوانه احلإىل و األسباب الداعية للتغيب .وإذا متنع املوظف عن إرسال التقرير الطبـي تعرض
للعقوبات التأديبية ،و حيق لإلدارة أن ترسل طبيباً ملعاينته على نفقته اخلاصة وحتسم النفقة التـي يقتضيها ذلك
من راتب املوظف .إذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام ،فعلى الرئيس أن يطلب من وزارة الصحة العامة
إنتداب طبيب ملعاينة املوظف املتغيب ووضع تقرير عنه.
ثانياً :إذا جتاوز التغيب شهراً بدون إنقطاع ،أو شهراً على مراحل عديدة يف خالل ثالثة أشهر ،ال تعطي اإلجازة
براتب كامل إال بناءً على رأي اللجنة الطبية الرمسية وملدة أقصاها ثالثة أشهر قابلة للتجديد على أال يتجاوز
جمموع اإلجازات تسعة أشهر خالل سنة كاملة أو مثانية عشر شهراً خالل مخس سنوات متواصلة.
ثالثاً :تتألف اللجنة الطبية من ثالثة أطباء يعينون بقرار من وزير الصحة .وتعني يف القرار نفسه هيئة
إحتياطية من ثالثة أطباء آخرين.
رابعاً :للموظف إذا شاء ،أن يستعني عند مثوله أمام اللجنة بطبيب خيتاره .وإذا تعذر إنتقاله ،فإن اللجنة تنقل
إىل حمل وجوده على نفقات اإلدارة.
خامساً :إذا جتاوز التغيب مدة تسعة أشهر خالل سنة أو مثانية عشر شهراً خالل مخس سنوات متواصلة ،يعرض
املوظف يف نهاية املدة على اللجنة الطبية للنظر يف أمره .فإذا كان قابالً للشفاء يف مدة سنتني ،أعطي إجازة
بنصف راتب ملدة سنة على األكثـر ثم أحيل إىل اإلستيداع بدون راتب ملدة سنة أخرى وال يعاد بعدئذ إىل عمله
إال بناءً على رأي اللجنة الطبية ،وإذا مل يكن قابالً للشفاء يف مدة سنتني ،أو رأت اللجنة الطبية يف غضون هذه
املدة أو يف نهايتها إنه غيـر قادر على إستئناف عمله ،صرف من اخلدمة أو أحيل على التقاعد وفقاً للقوانني
واألنظمة النافذة.
سادساً :حيق للموظف املقيم خارج البالد حكم وظيفته ،أو الغائب عنه غياباً قانونياً ،أن يتحصل على إجازة
صحية أو يطلب متديد إجازة صحية سابقة ،ضمن الشروط املشار إليها يف الفقرتني ( )5و ( )2من هذه املادة
إستناداً إىل تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية العراقية أو تصدقها الدوائر الصحية
احمللية حيث ال توجد بعثة عراقية .
املادة (-:)41
التغيب بدون إجازة قانونية

 -2يفقد املوظف الذي يتغيب عن مركز عمله دون إجازة قانونية حقه يف الراتب عن مدة غيابه فضالً عن
العقوبات التأديبية اليت ميكن فرضها عليه.
 -1ال جيوز جتزئة أيام العمل وكل غياب جزئي من إليوم يعترب غياب يوم كامل.
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 -3إذا انقطع املوظف بدون عذر شرعي عن عمله ملدة تتجاوز املدة القانونية يعترب مستقيالً من وظيفته.
 -1ال حيق للمدير السماح للموظف املتغيب أكثر من املدة القانونية بإستئناف عمله.
املادة (-:)40
مغادرة املدرسة بدون إذن

ال يسمح إلفراد اهليئة التدريسية ولسائر موظفي املدرسة مغادرة مركز عملهم مهما كانت األسباب والظروف ولو
كان ذلك لفرتة وجيزة إال بإذن خطي من الرئيس املباشر وبعد موافقة مدير املدرسة.
املادة (-:)47

ميكن ملدير املدرسة منح إجازة إستثنائية براتب كامل إلفراد اهليئة التعليمية ملدة ال تتجاوز سبعة أيام عمل
متواصلة أو متقطعة خالل السنة الدراسية الواحدة يف حالة الضرورة وضمن الشروط اآلتية:
 -2أن يكون اإلذن بناء على طلب خطي يقدمه صاحب العالقة يعرض فيه األسباب املوجبة للحصول
على اإلذن.
 -1أن ال يبدأ إجازته إال بعد موافقة املدير الذي يأخذ يف اإلعتبار سبب الطلب ومصلحة املدرسة وإنتظام سري
العمل فيها .كل تغيب حيصل قبل املوافقة أو يف تاريخ مغاير يعتبـر غياباً غيـر شرعي وتطبق بشأنه
اإلجراءات القانونية.
 -3ال جيوز منح اإلجازة ملن إستنفد كامل إجازاته القانونية.
 -1ال يعترب إستنفاذ املدة القانونية لإلجازة حقاً مكتسباً إلفراد اهليئة التدريسية بأي حال من األحوال.
 -5حتفظ موافقة املدير مع طلب اإلجازة اإلستثنائية يف ملف صاحب العالقة ويذكر جبانب امسه على سجل الدوام
عبارة (إجازة إستثنائية).
املادة (-:)45
اإلجازة بدون راتب

 -2جيوز منح املوظف لدواع خاصة ،وبناءً لطلبه ،إجازة بدون راتب وفقاً للقوانني النافذة وذلك بعد موافقة مدير
املدرسة.
 -1على املوظف الذي يطلب إجازة بدون راتب أن يتقدم بطلب خطي للمدير عن طريق التسلسل اإلداري يبني فيه
مدة اإلجازة املطلوبة واألسباب الداعية إليها ،ويرفقه بالوثائق واملستندات الالزمة.
 -3ال جيوز للموظف طالب اإلجازة أن يرتك عمله قبل صدور قرار اإلجازة إال يف احلاالت االضطرارية املثبتة شرط
أن يقرتن غيابه مبوافقة مدير املدرسة اخلطية.
 -1حييل املدير الطلب إىل املرجع املسؤول بعد أن يبدي موافقته فيه خطياً .حتفظ نسخة من الطلب واملستندات يف
ملف املوظف.
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املادة (-:)44

أوالً :تعطي املوظفة احلامل إجازة والدة حبسب القوانني واألنظمة والتعليمات النافذة على أن تتقدم بطلب خاص
يتضمن:
 -2تأريخ بدء اإلجازة وتأريخ إنتهائها.
 -1تأريخ الوضع التقرييب حسب تقرير الطبيب.
ثانياً :متنح املوظفة إجازة أمومة وفق القوانني واألنظمة النافذة.
املادة (-:)43

حيق للموظف بعد إستنفاذ مجيع إجازاته املقررة أن حيصل على إجازة خاصة براتب كامل ملدة أسبوع على األكثر
يف حال زواجه ،أو يف حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة األوىل والثانية.
املادة (-:)46
املرجع الذي يعود إليه حق منح اإلجازات

 -2متنح اإلجازات اإلدارية بكافة أنواعها وإجازات األمومة واإلجازات املرضية وفق الصالحيات احملددة يف اهلرم
اإلداري وحسب مدة اإلجازة.
 -1متنح اإلجازات املرضية التـي تتجاوز مدتها شهراً ،واإلجازات بدون راتب ،بقرار من الوزير بناءً على إقتـراح
املدير العام للتعليم املهين.
الفصل السادس
قبول الطلبة وتسجيلهم
املادة (-:)42
شروط قبول الطلبة وتسجيلهم

يقبل يف املدرسة املهنية من أكمل مرحلة الدراسة املتوسطة األساسية أو ما يعادهلا وعليه عند التسجيل تقديم
ما يأتي:
 -2وثيقة إجتيازه لإلمتحانات العامة الوطنية للمرحلة املتوسطة أو (األساسية) أو ما يعادهلا مصدقة من اجلهة
املختصة يف الوزارة.
 -1بطاقة األحوال املدنية (البطاقة الشخصية) أو أية وثيقة حتل حملها.
 -3إستمارة حتمل صورته وإمسه الكامل وتأريخ والدته وحملها وإسم ولقب ولي أمره وعنوانه الدائم واملؤقت وأية
معلومات أخرى وفق التعليمات اليت تصدرها وزارة الرتبية.
 -1شهادة صادرة عن جهة طبية رمسية خمولة تثبت سالمته من األمراض املعدية مع شهادات التطعيم الالزمة
على أن تثبت الشهادة الصحية أن الطالب ميكنه جسدياً ممارسة مهنة ختصصه.
 -5أما الطلبة األجانب فيمكن قبوهلم يف املدارس املهنية ضمن أعداد يقررها وزير الرتبية على أن تتوفر فيهم
ذات الشروط املفروضة على الطلبة العراقيني.
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املادة (-:)42

أوالً :ال يقبل يف املدارس املهنية كل من جتاوز عمره احلادية والعشرين للبنني والثالثة والعشرين للبنات خالل
السنة امليالدية اليت يتم فيها التسجيل.
ثانياً :يعد الطالب املستمر يف الدراسة مسجالً يف املدرسة املهنية تلقائياً و يعتبـر من تأخر عن بدء العام
الدراسي مدة تزيد على ( )31ثالثني يوماً تاركاً املدرسة و ال حتتسب سنة التـرك رسوباً عند حساب سنوات
الرسوب التـي حيق له بها .إذا كان الطالب قد تأخر بعذر شرعي ،ميكن لإلدارة إن تقبله بالرغم من تأخره ،و
يؤشر ذلك يف سجالت املدرسة.
املادة (-:)49

ال جيوز إنتقال الطالب من فرع أو إختصاص إىل فرع أو إختصاص آخر بعد النصف األول من السنة الدراسية
األوىل ،كما ال جيوز للطالب الناجح أن يغيـر إختصاصه يف السنة الثانية .أما الراسب يف السنة األوىل فيمكنه
تغري إختصاصه عند إعادته السنة.
املادة (-:)31

يقبل الطلبة الراسبني لسنتني متتاليتني يف املدارس املهنية الصباحية أو الذين جتاوزت أعمارهم السن القانوني يف
املدارس املهنية املسائية.
املادة (-:)30

يبدأ التقديم للتسجيل يف املدارس املهنية يف إليوم األول من شهر متوز حتـي نهاية تشرين األول من السنة
الدراسية.
املادة (-:)37

يقبل الطالب الذي درس يف اخلارج يف مدارس مهنية ،بعد معادلة شهادته من اجلهة املختصة يف وزارة الرتبية و
إستيفاءه لسائر شروط التسجيل.
املادة (-:)35

حتدد بتعليمات تصدرها وزارة الرتبية ،األمور اآلتية:
أوالً  :كيفية نقل الطالب من مدرسة مهنية إىل مدرسة مهنية أخرى داخل احملافظة أو خارجها.
ثانياً  :متديد فتـرة التسجيل املنصوص عليها يف املادة ( )51من هذا النظام مبا ال يتجاوز ( )25مخسة عشر
يوماً بناء لطلب من مدير املدرسة يعرض فيه األسباب املوجبة .يعود للمديرية العامة للتعليم املهين تقدير
املوجبات وإختاذ القرار املناسب بشأن الطلب.
املادة (-:)34

حيق لكل مدرسة مهنية قبول طالبها املعيدين لسنتني فقط يف خمتلف اإلختصاصات يف كل سنة من السنوات
الثالث للمرحلة الدراسية على أن يتوفر فيهم شرطي حسن السلوك و اإلنتظام .إذا رسب الطالب مرة ثالثة يف
ذات السنة الدراسية ال حيق له اإلعادة يف مدرسته ويكون عليه اإلنتقال إىل مدرسة مسائية .يف حال عدم توفر
مدرسة مسائية فيها اإلختصاص الذي يتابعه ميكنه عندئذ اإلستمرار بالدراسة يف مدرسته لسنة رابعة وأخرية.
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املادة (-:)33

ال حيق ألية مدرسة مهنية قبول طالب راسب يف مدرسة أخرى يف صف أعلى من صفه ألي سبب كان حيت لو
أجري له امتحان وجنح فيه.
املادة (-:)36

أوالً  :ميكن السماح للطالب باإلنتقال من مدرسة مهنية إىل أخرى بناء لطلب يبني فيه سبب وجوب نقله مثل
تغيـر حمل إقامة ولي أمره أو أي سبب وجيه آخر .يتم النقل مبوافقة كل من مدير مدرسة الطالب ومدير املدرسة
التـي يرغب اإلنتقال إليها .يكون اإلنتقال إىل السنة الدراسية ذاتها ويف اإلختصاص نفسه ويتم النقل ضمن
احلدود اآلتية:
 -2يف الفصل الدراسي األول لغاية  31تشرين الثاني.
 -1يف الفصل الدراسي الثاني لغاية  32آذار.
ثانياً  :خالفا ملا ورد أعاله ،ميكن أن يتم النقل ألسباب ضرورية بقرار يصدر عن املدير العام للتعليم املهين وفق
تقديره.
الفصل السابع
واجبات الطلبة
املادة (-:)32

على الطالب املهنـي أن يتحلي باألخالق احلميدة وأن يلتـزم بقواعد السلوك املعتمدة يف مدرسته وبالنزاهة يف
تصرفاته وأن يعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية وبث روح اإلخوة مع زمالئه وتفعيل العالقات اإلنسانية.
املادة (-:)32

يعتبـر الطالب مسؤوالً ويتعرض للعقوبات إذا أخل باإلنتظام العام أو بالقوانني السارية املفعول ،كما عليه
اإللتزام بالواجبات املنصوص عنها يف هذا النظام واملبينة أدناه حتت طائلة فرض العقوبات التأديبية عليه:
 -2التقيد باألنظمة والقوانني والقرارات اليت تصدر عن إدارة املدرسة.
 -1احملافظة على النظام وقواعد السلوك العامة واآلداب والصحة داخل املدرسة.
 -3االمتثال ألوامر ومالحظات اإلدارة وأفراد اهليئة التدريسية.
 -1اإلعتناء بالنظافة العامة يف مجيع أقسام املدرسة مبا فيها املالعب واحلدائق واحملافظة على أثاث املدرسة
وجتهيزاتها.
 -5عدم إحلاق األضرار املادية ببناء املدرسة وحمتوياته حتت طائلة حتميله العطل والضرر.
 -2اإلعتناء بالقرطاسية وباألدوات املدرسية واللباس اخلاص باملهنة واللوازم الشخصية اليت إستلمها من
املدرسة.
 -2اإلعتناء بنظافة جسده وألبسته الداخلية واخلارجية وإتباع التعليمات اخلاصة اليت تعطيها اإلدارة بهذا
الشأن.
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 -1إحرتام املسؤولني واملدرسني وزمالئه وإتباع أصول اللياقة واآلداب يف عالقاته معهم.
 -9إحرتام الضيوف الذين يزورون املدرسة.
 -21رفع شأن املدرسة وجتنب األعمال اليت تضر بسمعتها ورسالتها الرتبوية واملهنية.
 -22املواظبة على عمله دون تأخري والقيام بواجباته بنشاط وإخالص.
 -21احتـرام مجيع األديان واألعراق واملؤسسات الوطنية والرمسية وحتقيق التعاون بينهم وغرس روح املودة وتقبل
الغري.
 -23التعاون مع زمالئه إلجناز املهمات واألنشطة الثقافية والرياضية والتعليمية السيما اإلستثمارية منها.
 -21احملافظة على النظام واإلنتظام العام إنطالقاً من الثقافة الشخصية والشعور الذاتي.
املادة (-:)39
احملظورات

حيظر على الطالب:
 -2التغيب عن املدرسة بدون عذر شرعي.
 -1مغادرة املدرسة أثناء الدوام مهما كانت األسباب إال بإذن من املعاون اإلداري أو من املدير.
 -3الغش أو النقل أو حماولة الغش يف مجيع أشكاله ويف مجيع املناسبات واملسابقات وخاصة يف اإلمتحانات
التحريرية والشفهية .يف حالة الغش يعطي الطالب صفراً يف املادة اليت ضبط فيها .إذا تكرر الغش يعتبـر
الطالب راسباً.
 -1إستعمال أثاث املدرسة وجتهيزاتها وأدواتها خارج أوقات األعمال التطبيقية أو التدريب أو إحداث ضرر بها.
 -5الدخول إىل قاعات التدريس والورش أثناء الفرص أو خارج أوقات الدوام.
 -2إدخال الصحف واجملالت والروايات وغريها إىل املدرسة باستثناء النشرات الرتبوية والثقافية والعلمية اليت
تشجع عليها اإلدارة.
 -2إستقبال أي شخص كان من خارج املدرسة بدون علم اإلدارة.
 -1التدخني ورمي النفايات داخل حرم املدرسة خارج األماكن املخصصة هلا.
 -9تناول املشروبات الروحية أو تعاطي املخدرات بكل أشكاهلا.
-21
-22
-21
-23

التفوه بكلمات أو عبارات أو أحاديث غري الئقة أو نابية أو خارجة عن حدود األدب.
بيع بطاقات احلفالت وإليانصيب وما شابهها أو بيع الكتب واألدوات املدرسية داخل حرم املدرسة.
إجراء أية معاملة جتارية مع رفاقه يف املدرسة أو مع أي شخص آخر داخل حرم املدرسة.
إستالم الرسائل والطرود الربيدية بعنوان املدرسة إال بواسطة اإلدارة.

 -21املناقشة واجلدل يف األمور الدينية والسياسية.
 -25القيام بأي نشاط سياسي أو تأسيس خاليا حزبية أو اإلشرتاك يف تظاهرات وإضرابات أو التحريض عليها.
 -22تعليق الصور واملنشورات السياسية يف حرم املدرسة.
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 -22توزيع أو توقيع أو تقديم أي نوع من أنواع املنشورات التحريضية.
 -21إقتناء أو محل أي نوع من األسلحة واملواد واألدوات الضارة واخلطرة داخل املدرسة.
املادة (-:)61
اإللتزام بالدوام

أوالً :ال جيوز أن يتغيب الطالب عن دوام املدرسة إال بعذر مشروع ومقبول من اإلدارة.
ثانياً  :إلحتساب نسبة الغياب حتدد درجة الدوام الكاملة بـ( )211مائة عالمة لكل السنة الدراسية ،وختصم
درجتان منها عن كل يوم دراسي يتغيب فيه الطالب دون عذر شرعي،كما يعد الغياب عن كل أربعة دروس
متفرقة معادالً لغياب يوم واحد .يعتبـر الطالب راسباً حكماً يف صفه إذا خصم من درجات دوامه إحدى ومخسون
درجة أو أكثـر ،و الجيوز إشرتاك الطالب يف اإلمتحان النهائي إذا جتاوز غيابه مخسة وأربعني يوماً دراسياً مهما
كانت األعذار.
ثالثاً  :يلتزم الطالب بالدوام يف الورش واملختربات.
رابعاً  :تنظم إستمارة خاصة بتوزيع الدرجات على احلضور إليومي يف املعامل وإجناز التمارين العملية املطلوبة.
خامساً  :حتدد اإلستمارة وتفاصيلها بتعليمات تصدر عن املديرية العامة للتعليم املهين .
سادساً  :يوقع الطالب وولي أمره على إستمارة عند تسجيل الطالب ألول مرة يف املدرسة تتضمن تبليغهما
بواجبات الطالب واحملظورات وإلية العمل يف املدرسة وقواعد السلوك فيها.
سابعاً  :يتوجب على ولي أمر الطالب مراجعة إدارة املدرسة بني وقت وآخر لإلطالع على إنتظام دوام الطالب
وجمموع غياباته ودرجاته ورأي اإلدارة واملدرسني فيه.
ثامناً  :تعلن املدرسة عن غياب الطلبة وتعلق الئحة يف لوحة اإلعالنات بذلك .تبلغ الئحة الغياب اخلاصة بكل
صف إىل مرشد الصف وممثل الطلبة فيه ،ويعتبـر الطالب راسباً يف صفه إذا جتاوز غيابه عن الدروس احلد املقرر .
املادة (-:)60
العقوبات الرتبوية

تتخذ ملعاجلة مشكالت السلوك التدابري اآلتية ومبا يتالئم مع حجم اخللل يف السلوك :
-2
-1
-3
-1

النصح والتوجيه الفردي واجلماعي.
إستدعاء ولي األمر للمدرسة للتعاون معه بقصد إرشاد الطالب وتوجيهه.
التنبيه.
اإلنذار.

 -5التوبيخ.
 -2إخراج الطالب من املدرسة ملدة ال تتجاوز ( )2ستة أيام على األكثـر ،مع اإلشارة إىل أن هذا التدبري هو من
صالحيات جلنة اإلنضباط وال يتخذ إال يف حال أستنفذت مجيع الوسائل اإلرشادية األخرى.
 -2النقل إىل مدرسة أخري .
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 -1الفصل ملا تبقي من السنة الدراسية على أن يقرتن ذلك مبوافقة املديرية العامة ذات العالقة.
املادة (-:)67
جلنة اإلنضباط

أوالً  :تؤلف يف املدرسة جلنة لإلنضباط برئاسة املدير وتضم املعاون لشؤون الطلبة كعضو مقرر وعضوين من اهليئة
التدريسية وعضواً من املدرسني إحتياطياً.
ثانياً  :تعني اللجنة بقرار من جملس املدرسني يتخذ يف بدء كل سنة دراسية.
ثالثاً  :جتتمع اللجنة حبضور مرشد الصف وممثل عن الطلبة دون أن يكون هلذا األخري حق التصويت.
رابعاً  :تتخذ اللجنة قراراتها بأكثرية األصوات ويعترب صوت الرئيس مرجحاً يف حال تعادل األصوات.
خامساً  :جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من املعاون اإلداري للنظر يف خمالفات الطلبة للنظام وتعتبـر
إجتماعاتها سرية.
سادساً  :تسجل اللجنة ما تتوصل إليه من قرارات يف حمضر موقع من مجيع أعضائها مبن فيهم مرشد الصف
وممثل الطلبة.
املادة (-:)65
اجلهة اليت تفرض العقوبات

أوالً  :يفرض املدير العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات ( )3و( )1و( )5من املادة ( )22وفقاً لتقديره أو بناءً
على طلب من املعاون اإلداري أو العلمي أو من أحد املدرسني أو من الشخص املتضرر من فعل الطالب.
ثانياً  :إذا اعتبـرت خمالفة الطالب جسيمة أو إذا تكررت خمالفاته للنظام تتم إحالته إىل جلنة اإلنضباط من قبل
املدير.
ثالثاً  :تتخذ جلنة اإلنضباط القرار املناسب حبق الطالب وجيوز هلا فرض أي من العقوبات املنصوص عليها يف
املادة (.)22
رابعاً  :تصدر العقوبة بناءً على حمضر جلنة اإلنضباط من قبل مدير املدرسة.
خامساً  :يبلغ ولي أمر الطالب إذا كانت العقوبة املفروضة من العقوبات احملددة يف الفقرات ( )1و( )5و( )2من
املادة (.)22
املادة (-:)64

أوالً  :جتتمع جلنة اإلنضباط بدعوة من رئيسها بعد حتضري ملف القضية كامالً من قبل معاون شؤون الطلبة على
أن يستدعي الطالب املخالف ومقدم الشكوى لسماع أقواهلما كل على حده.
ثانياً  :تعترب جلسات جلنة اإلنضباط قانونية إذا حضرها أكثرية األعضاء.
ثالثاً  :تعترب مناقشات اللجنة سرية.
رابعاً  :تتخذ جلنة اإلنضباط قراراتها باألكثرية وإذا تعادلت األصوات يعترب صوت الرئيس مرجحاً.
خامساً  :ال يشرتك مقدم الشكوى يف إجتماعات اللجنة إذا كان عضواً فيها بإستثناء املدير.
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سادساً  :تبت جلنة اإلنضباط يف املخالفات اليت تصنف يف درجتني:
 -2املخالفات من الدرجة األوىل .على سبيل املثال:
أ -حماولة الغش يف اإلمتحانات.
ب -غش مضبوط معرتف به يف اإلمتحانات.
ج -شتم وكالم مفرط يف حق منتسبـي املدرسة املهنية أو مستخدميها.
د -التزوير.
 -1املخالفات من الدرجة الثانية .على سبيل املثال:
أ -إنتحال شخصية الغري.
ب -اإلدعاء والكذب السيما يف حق منتسبـي ومستخدمي املدرسة املهنية.
ج -أعمال التشويش وزرع الفوضى لعرقلة مسار التعليم ومنع الطلبة من متابعة الدروس أو إجراء
اإلمتحانات.
د -إتالف ممتلكات املدرسة مثل تكسري الكراسي والطاوالت واألبواب والنوافذ واحلنفيات وألواح امللصقات
و....اخل.
املادة (-:)63

أوالً  :يتعرض الطالب للفصل النهائي من املدرسة إذا إرتكب خمالفة جسيمة واضحة مثل املبينة أدناه ،و يصدر
قرار الفصل بقرار من جملس املدرسني بعد إستجواب الطالب وإعداد ملف خاص عن خمالفته من قبل املعاون
لشؤون الطلبة ،وإحالة هذا امللف للبت به من قبل جملس املدرسني بعد عرضه على مدير املدرسة وأخذ توقيعه
على اإلحالة:
 -2محل السالح أو اآلالت اجلارحة أو الضارة داخل املدرسة بإجازة أو بدونها.
 -1التطاول بأي شكل من األشكال ،خالل السنة الدراسية أو خالل العطل املدرسية داخل املدرسة أو خارجها،
على أحد أعضاء إدارة املدرسة أو اهليئة التدريسية أو موظفي املدرسة أو احملاضرين فيها أو زائريها أو على
احملكمني أو املشرفني أثناء السباقات أو املهرجانات الرياضية واملخيمات الكشفية.
 -3اإلخالل باألمن بصورة فردية أو مجاعية.
 -1اإلضرار باملصلحة العامة.
 -5أي سلوك آخر تقرر جلنة االنضباط إحالته على جملس املدرسني ثم يقرر هذا اجمللس أنه يستحق عقوبة الفصل
النهائي.
ثانياً :ال يفصل الطالب إال إذا كانت خمالفته جسيمة ،وال يتحقق الفصل إال بعد مصادقة املدير العام للرتبية يف
احملافظة على قرار الفصل املسبب بالنسبة للمدارس املهنية يف احملافظات ،واملدير العام للتعليم املهنـي بالنسبة
لسائر املدارس املهنية .إذا مل حتصل هذه املوافقة خالل مدة أسبوع من تأريخ ورود قرار الفصل ،يعيد اجمللس النظر
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بقراره ،فإذا أصر عليه يرفع امللف إىل وكيل الوزارة أو من يقوم مقامه للبت فيه خالل مدة أسبوع من وروده
ويكون قرار الوكيل نهائياً.
ثالثاً  :يعتبـر الطالب املفصول راسباً حكماً يف صفه ويكون عليه إعادة السنة الدراسية شرط أن يتعهد هو وولي
أمره حتريرياً حبسن السلوك  ،وجمللس املدرسني أن يوصي عند الضرورة بنقل الطالب إىل مدرسة أخرى يعيد فيها
صفه ويتابع دراسته.
الفصل الثامن
التدريب الصيفي ومشاريع اإلنتاج
املادة (-:)66
التدريب الصيفي

يشمل التدريب الصيفي مجيع طالب املدارس املهنية.
أوالً  :ال تقل مدة التدريب الصيفي عن( مثانية) أسابيع وتتوزع هذه املدة بالتساوي بني العطلتني الصيفيتني
للسنتني الدراسيتني األوىل والثانية.
ثانياً  :يشرف على التدريب الصيفي أعضاء اهليئة التدريسية من ذوي اإلختصاص املناسب ويتم تكليفهم بقرار
من املدير.
ثالثاً  :حسب تعليمات وزارة الرتبية للتعليم املهين.
رابعاً  :أسس وقواعد التدريب الصيفي.
خامساً  :مينع الطالب املهين من التقدم إىل اإلمتحانات الوزارية العامة إذا مل يكمل مدة التدريب الصيفي
كاملة.
املادة (-:)62
تنظيم التدريب الصيفي

أوالً  :تتولي إدارة املدرسة تنظيم التدريب الصيفي لطالبها بالتنسيق مع إدارات القطاع العام ومع الشركات
واملؤسسات يف القطاع اخلاص مراعية إختصاصات الطلبة.
ثانياً:تعتمد للتدريب الصيفي يف القطاع اخلاص الشركات واملؤسسات املشهودهلا حبسن الكفايةوالتميـز يف عملها
املادة (-:)62

حتتسب درجات التدريب الصيفي بتعليمات تصدرها وزارة الرتبية.
املادة (-:)69
املشاريع اإلنتاجية

أوالً  :تقوم املدرسة املهنية بتنفيذ مشاريع إنتاجية فيها وفق تعليمات التدريب واإلنتاج املوضوعة هلذه الغاية
حسب تعليمات وزارة الرتبية .
ثانياً  :يتم إختيار هذه املشاريع من قبل إدارة املدرسة مراعية إمكانية تنفيذها وتدريب الطلبة من خالهلا
إلكسابهم مهارات أدائية وعلمية عن طريق اإلنتاج.
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ثالثاً  :ميكن للمدرسة إستخدام األبنية والورش واحلقول الزراعية واملكائن واملعدات واألجهزة وأي موجودات
أخري مناسبة لتنفيذ املشاريع اإلنتاجية على أن حتافظ على هذه املوجودات وتقوم بتأمني صيانتها.
رابعاً:للمدارس املهنية صالحية التعاقد مع الغيـر لتنفيذ املشاريع اإلنتاجية وفق الضوابط احملددة هلذا النوع من
العقود.
خامساً  :ميكن للمدارس املهنية بيع منتجاتها عن طريق إقامة معارض أو بسبل أخري تراها إدارة املدرسة
مناسبة وقانونية وتنظم لذلك حماسبة خاصة وفق نظام اإلستثمار.
سادساً  :توزع أرباح املشاريع اإلنتاجية على منتسبـي املدرسة (من طلبة ومدرسني) وخيصص جزء منها لتطوير
املدرسة ولصيانة األبنية والتجهيزات فيها وفقاً للتعليمات املإلية النافذ.
الفصل التاسع
املادة (-:)21

تعنـي اهليئة التدريسية بتقييم النشاط الرتبوي لطالب املدرسة والتحقق من إكتسابهم للمعارف واملهارات

األدائية والوجدانية وفق معايري دقيقة وموضوعية مراعية بشكل خاص ما حتدده املناهج الرمسية وأهدافها .يأخذ
التقييم باالعتبار ما يأتي:
 -2املناهج الدراسية املهنية وأهدافها وحمتوياتها.
-1
-3
-1
-5

طرائق التدريس املبينة يف املناهج واليت طبقت فعلي ًا.
خصائص الطلبة ومستوياتهم التحصيلية العلمية والعملية.
إتقان املهارات األدائية حسب اإلختصاصات والفروع.
معايري وجودة التعليم حسب التعليمات اليت تصدرها املديرية العامة للتعليم املهين.

املادة (-:)20
اإلمتحانات املدرسية

أوالً  :جتري يف املدرسة املهنية اإلمتحانات اآلتية:
 -2اإلمتحانات الصفية (إليومية والشهرية) إلختبار حتصيل الطالب خالل السنة الدراسية ويتم إجراء
اإلمتحانات إليومية الشفهية والتحريرية يف نطاق الدروس إليومية كما جتري اإلمتحانات الشهرية يف نهايات
األشهر الدراسية على أن ال تقل عن إمتحانني يف النصف األول من السنة الدراسية وإمتحانني يف النصف
الثاني منها.
 -1إمتحان الفصل األول ،ويشمل ما مت إجنازه من الربامج الدراسية يف النصف األول من السنة الدراسية
ومبواعيد حتددها الوزارة.
 -3إمتحان الفصل الثاني ،ويشمل ما مت إجنازه يف الربامج الدراسية يف النصف الثاني يف السنة الدراسية.
 -1خيضع إلمتحان الدور الثاني للطالب املكملون يف فصلني األول والثاني وحتدد الوزارة مواعيد اإلمتحانات .
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 -5اإلمتحان الوزاري العام (البكلوريا) جيري بدورين وفق أحكام نظام اإلمتحانات العامة ويعنـي النجاح فيه
إمتاماً ملرحلة الدراسة يف التعليم املهنـي ،حسب طبيعة كل نوع فيه وحتدد الوزارة مواعيد اإلمتحان الوزاري
العام.
ثانياً  :حتتسب درجات اإلمتحانات كاآلتي :
 -2الدرجة النهائية للسعي السنوي هو مجع درجة الفصل األول ومجع درجة الفصل الثاني مقسوماً على إثنني
حسب تعليمات املديرية العامة لإلمتحانات و التعليم اإلعدادي واملهين.
 -1الدرجة النهائية هي نتيجة مجع املعدل العام للسعي السنوي ودرجة اإلمتحان النهائي املدرسي مقسوماً
على إثنني.
 -3درجة النجاح الكربى ( )211مائة ودرجة النجاح الصغرى ( )51مخسون.
ثالثاً  :يعد الطالب ناجحاً يف الدرجات النهائية لإلمتحانات إذا حصل على درجة النجاح الصغري يف كل درس.
رابعاً  :يشارك الطالب املكمل يف إمتحانات الدور الثاني للسنة الدراسية ذاتها يف املواد اليت أكمل فيها يف الدور
األول.
خامساً  :يتم انتقال الطالب من صف إىل صف على أساس درجات جناحهم النهائية.
سادساً  :جيري يف شهر أيلول إمتحان إستحقاق للطالب الذين تغيبوا عن أحد اإلمتحانني خالل السنة الدراسية
بعذر شرعي ،وحتل درجة هذا اإلمتحان مكان اإلمتحان الفصلي الذي تغيبوا فيه .
أما الذين تغيبوا عن بعض مواد إمتحاني الفصل األول أو الثاني بعذر شرعي ،فأنهم يشرتكون يف إمتحان
اإلستحقاق باملواد اليت تغيبوا فيها ،وحتتسب درجات هذه املواد مع املواد اليت إمتحنوا فيها سابقاً وتعلن
نتائجهم النهائية على ضوء ذلك أسوة ببقية زمالئهم.
إذا تغيب طالب بعذر شرعي يف نفس املادة يف الفصل األول والفصل الثاني ،حتسب درجة إمتحان اإلستحقاق هلذه
املادة لإلمتحانني الفصليني.
سابعاً  :ويتم تقسيم الدرجات وفق اآلتي:
 -2توزع درجات اإلمتحانات إليومية والشهرية اليت جتري خالل الفصل الدراسي األول وكما يأتي:
أ )٪ 31( -ثالثون باملائة من الدرجة الفصلية لإلمتحانات إليومية اليت تعكس جهد الطالب إليومي.
ب )٪ 21( -سبعون باملائة من الدرجة الفصلية لإلمتحانات التحريرية الشهرية على أن ال تقل عن ثالثة
إمتحانات.
 -1توزع درجات اإلمتحانات إليومية والشهرية اليت جتري خالل الفصل الدراسي الثاني كما يأتي :
أ ) ٪ 11( -عشرون باملائة من الدرجة الفصلية لإلمتحانات إليومية اليت تعكس جهد الطالب إليومي.
ب )٪ 51( -مخسون باملائة من الدرجة لإلمتحانات التحريرية الشهرية على أن ال تقل عن إمتحانني.
ج )٪ 31( -ثالثون باملائة من درجة الفصل الثاني ختصص إلمتحان شامل يف مواد الفصلني األول والثاني.
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 -3يتبع أسلوب توزيع الدرجات املعمول به يف املدارس املهنية بالنسبة ملواد الرتبية اإلسالمية واللغة العربية
واللغة اإلنكليزية والتدريب العلمي.
املادة (-:)27

أوالً  :جتري اإلمتحانات العملية إليومية للطالب وخيصص اجلهد العملي ( )٪21ستون باملائة من درجة
اإلمتحان الشهري على أن توضع درجة للطالب يف كل يوم عملي وفق إستمارة معدة هلذا الغرض.
ثانياً :ختصص ( )٪ 11عشرون باملائة من الدرجة الشهرية معد ًال لدرجات التقارير العملية املقدمة خالل السنة.
ثالثاً :ختصص ( )٪ 11عشرون باملائة من الدرجة الشهرية لإلمتحان التحريري يف املواد العملية.
رابعاً  :يتم إحتساب درجة كل فصل دراسي على أساس مجع درجات اإلمتحانات العملية الشهرية مقسوماً على
عددها.
خامساً :تكون اإلمتحانات العملية لنصف السنة ونهاية السنة كما يأتي:
 -2إمتحان حتريري عملي وخيصص له ( )٪ 11أربعون باملائة من الدرجة.
 -1املناقشة الشفوية وخيصص هلا ( )٪ 21عشرة باملائة من الدرجة.
 -3التمرين العملي وخيصص له ( )٪ 51مخسون باملائة من الدرجة ويشمل ما يأتي :
أ -اإلتقان واجلودة والدقة وسرعة التنفيذ وخيصص له ( )٪ 15مخسة وعشرون باملائة من الدرجة.
ب -صحة خطوات العمل والتمرين وخيصص له ( )٪ 25مخسة عشرة باملائة من الدرجة.
ج -عدد حماوالت تنفيذ التمرين وخيصص له ( )٪ 21عشرة باملائة من الدرجة.
املادة (-:)25
سري اإلمتحانات املدرسية

أوالً  :يستعني مدير املدرسة جبميع أفراد اهليئة التدريسية إلجراء اإلمتحانات املدرسية وإصدار نتائجها ويوزع
عليهم املهام .
ثانياً  :عند إجراء اإلمتحانات التحريرية املدرسية جيب مراعاة ما يلي:
 -2التأكّد من هويّة الطلبة عند احلاجة.
 -1عدم السماح للطالب باملشاركة يف اإلمتحانات بعد توزيع األسئلة.
 -3يوقع كل طالب على قائمة احلضور لتأكيد مشاركته يف االمتحان.
 -1مينع خروج أي طالب من القاعة قبل انقضاء ( )31دقيقة من توزيع األسئلة.
 -5بعد تسليم الطالب لورقة اإلجابة ،ال حيق له أخذها مرة أخرى أو إضافة أية وثيقة إليها.
 -2مينع إستعمال األدوات بشكل مشرتك بني الطلبة (آلة حاسبة  -مسطرة  -ممحاة  .... -اخل).
 -2مينع إستعمال وسائل اإلتصال كاهلواتف النقالة والسماعات وغريها منعاً باتاً.
 -1مينع إستعمال غري القلم األسود أو األزرق لإلجابة.
 -9مينع منعاً باتاً اخلروج املؤقّت إالّ يف احلاالت القصوى ويكون ذلك مبرافقة أحد املراقبني.
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ثالثاً  :يتعيّن على القائم مبراقبة اإلمتحانات العمل مبا يلي:
 -2اإللتزام بالقواعد املنظّمة إلجراء اإلمتحان.
 -1إلزام الطلبة بعدم التكلّم نهائ ّياً أو اإللتفات املشبوه ،ويف حالة وقوع حادث ما أثناء سري اإلمتحان جيب
تقديم تقرير مفصّل عن احلادث يسلّم إىل اإلدارة.
 -3حترير حمضر عن كل إمتحان جيري.
رابعاً  :يعتبـر الغش وكل حماولة للغش خمالفة يعاقب عليها الطالب باحلرمان من متابعة اإلمتحانات لتلك السنة
ويعترب راسباً يف صفه.
خامساً  :حيرر املراقبون يف غرفة اإلمتحان حمضراً عن سري اإلمتحان يرفعونه إىل املدير .حيتوي احملضر على:
 -2عنوان املادة وتأريخ ووقت إجراء اإلمتحان فيها.
 -1قائمة املدرسني املسؤولني عن املراقبة وتوقيعهم عند مدير املركز أو املدرسة.
 -3قائمة بالطلبة احلاضرين مع إمضاءاتهم.
 -1عدد الدفاتر املسلّمة من الطلبة.
 -5احلوادث املسجّلة أثناء املراقبة (حماولة غش ،إنسحاب ... ،اخل).
املادة (-:)24

إذا تغيّب الطالب عن اإلمتحانني الفصليني األول والثاني وتقدم بعذر شرعي وجيه ،حيق له إجراء اإلمتحان
اإلستحقاقي يف أيلول .ويف حال عدم تقدمه بعذر شرعي يعترب راسباً.
املادة (-:)23

تنظم الوزارة اإلمتحانات الرمسية اليت متنح بنتيجتها شهادة التعليم اإلعدادي املهين .جيري اإلمتحان الرمسي
بدورين وفق أحكام نظام اإلمتحانات العامة .حتدد الوزارة مواعيد دوري هذا اإلمتحان وتعلن عن مواعيدهما
مسبقاً.
املادة (-:)26

إذا رسب الطالب سنتني متتإليتني يف صف واحد يفصل من املدرسة .إذا مل يشرتك الطالب يف إمتحان اإلستحقاق
العائد للسنة الثانية من رسوبه بسبب املرض املؤيد بتقرير طبـي رمسي أو ألسباب قاهرة خارجة عن إرادته ختضع
لتقدير إدارة املدرسة ،ميكن هلذا الطالب أو ولي أمره إذا كان قاصراً أن يتقدم بطلب يبـرر فيه سبب تغيبه عن
اإلمتحان مرفقاً باملستندات القانونية للحصول على موافقة من مدير املدرسة إلعادة سنته للمرة الثالثة شرط أن
تصادق على هذه املوافقة املديرية العامة للتعليم املهين.
الفصل العاشر
املكتبة
املادة (-:)22

خيصص دخول املكتبة لإلداريني واهليئة التدريسية والطلبة املسجلني بصفة منتظمة يف املدرسة.
7102 /6/6

– –40

ذمارة ( )707العدد

املادة (-:)22

على مستخدمي املكتبة اإللتـزام بنظامها .كل إخالل بالنظام أو إتالف ملوجودات املكتبة أو متزيق صفحات من
كتبها أو استخدام للحواسيب لغري األغراض العلمية يعرض املرتكب للعقوبات التأديبية أو املإلية.
املادة (-:)29

مينح مستخدم املكتبة بطاقة هوية مكتبة وتعترب هذه البطاقة وثيقة شخصية .جتدد هذه البطاقة يف مطلع كل عام
دراسي .تسجل يف هذه البطاقة الكتب أو الوسائل املستعارة وتأريخ إعارتها وتأريخ إستعادتها.
املادة (-:)21

حتدد اإلعارة الداخلية بكتاب أو مستند واحد (فيلم ،قرص مدمج ... ،اخل) ،أما اإلعارة اخلارجية
فتحدد بكتابني أو مستندين فقط وملدة أسبوعني كحد أقصى .تستثين القواميس واملوسوعات من اإلعارة
اخلارجية.
املادة (-:)20

على مجيع رواد املكتبة تسوية وضعهم حيال املكتبة مع نهاية كل سنة دراسية وذلك حبصوهلم على شهادة تربئة
من املكتبة ليتمكنوا من االستفادة من اخلدمات املتوفرة يف السنة اجلديدة .أما بالنسبة للمتخرجني فال تسلم هلم
شهادة التخرج إال بعد اسرتجاع الكتب واملستندات املستعارة .
املادة (-:)27

تعاد عملية جرد وثائق املكتبة وإحصائها كل سنة أثناء العطلة الصيفية ،لذلك جيب إسرتجاع الوثائق املعارة
قبل ( )25مخسة عشرة يوماً من تأريخ إجراء عملية اجلرد.
الفصل احلادي عشر
نظام التعليم املهين املزدوج
املادة (-:)25

أوالً  :يطلق إسم التعليم "املزدوج" أو"التعليم التعاوني" على ذلك التعليم الذي يسري يف خطني متوازيني،
يتمثالن يف املدرسة املهنية من ناحية ويف أماكن العمل من ناحية أخري.
ثانياً  :يدرس الطلبة اجلانب النظري من مقرراتهم حسب املناهج الرمسية يف املدرسة ،بينما يتم تأمني اجلانب
التطبيقي والعملي هلم يف أماكن العمل من مؤسسات جتارية أو صناعية أو سياحية وخدمية.
املادة (-:)24
مزايا التعليم املهين املزدوج

أوالً  :إن جزءاً من التعليم السيما التطبيقي منه يتم يف أماكن العمل (يف املؤسسات).
ثانياً  :يتولي مهمة التعليم التطبيقي جهتان ،املدرسة املهنية من جهة واملؤسسة اإلقتصادية أو اإلنتاجية من
جهة أخرى.
ثالثاً  :خيضع الطالب يف املؤسسة لنظام العمل يف املؤسسة ويف املدرسة للنظام الداخلي للمدرسة.
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رابعاً  :خيضع التعليم املزدوج لتطوير متواصل وخصوصاً فيما يتعلق بإحداث مهن جديدة يف حقول وظيفية
جديدة وحتديث املهن القائمة.
خامساً  :يتعلم الـمتدرب ويتعرف على ظروف عمل حـقيقية كتلك اليت سـتواجهه يف سوق العمل
الحـقاً.
املادة (-:)23
فوائد التعليم املزدوج

أوالً :الفوائد للطالب
 -2يستخدم الطالب املعلومات اليت إكتسبها يف املدرسة املهنية يف اجملال العملي (الصناعي  -التجاري -الزراعي
 الفنون التطبيقية  -الفندقي والسياحي) ويشارك عملياً يف ختصصه ويرى األمور كما هي يف الواقع. -1يتدرب على خطوط اإلنتاج الفعلى ويكتسب مهارات ومعارف وطرق جديدة ال يتعلمها لو كانت دراسته
حمصورة يف املدرسة املهنية.
 -3يعمل الطالب حسب أنظمة وقوانني املؤسسة اخلاصة التـي يتدرب فيها فيعتاد على حتمل املسؤولية
واإلنضباط الوظيفي واإلعتماد على النفس وكيفية التعاون مع اآلخرين والعمل معهم.
 -1يكون من املرجح حصوله على وظيفة دائمة يف مكان العمل الذي تدرب فيه وبراتب جيد نظراً لقدرته على
العمل مباشرة بعد التخرج وإختصار لفرتة التدريب اليت تسبق خيضع هلا العمال اجلدد.
 -5قد حيصل الطالب أثناء فرتة التدريب على أجر عن األعمال اليت يؤديها.
ثانياً :الفوائد للمؤسسة
 -2تستفيد املؤسسة اليت تقوم بتدريب الطلبة من خالل تعاملها معهم أثناء فرتة التدريب وميكنها إنتقاء
األفضل من بينهم للعمل لديها الحقاً ،كما أنها ختفض التكاليف النامجة عن إجراء عمليات إنتقاء املوظفني
اجلدد وتدريبهم ،كما أنها تتجنب املخاطر اليت تسببها العمالة اجلديدة غري املدربة.
 -1كما تستفيد من وجود طلبة قادرين على التعامل مع اآلالت وتشغيلها وإصالحها وصيانتها مما يوفر يف
الكثري من األحيان تكاليف الصيانة ويقلل من توقف اآلالت والتجهيزات.
املادة (-:)26
إلية تطبيق التعليم املزدوج

أوالً  :على إدارات املدارس املهنية اليت تعتمد النظام املزدوج إجراء اإلتصاالت الالزمة مع املؤسسات الرمسية
واخلاصة لتأمني تدريب الطلبة وهي تقوم بذلك بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وسائر اجلمعيات ذات العالقة
لتسهيل ذلك.
ثانياً  :تنظم املؤسسة عقد تدريب للطالب يضمن حقوق الطرفني ويصدق من املدرسة اليت ينتمي إليها الطالب.
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ثالثاً  :يبدأ التدريب العملي يف املؤسسة يف الفصل الثاني من السنة األوىل من مرحلة التعليم اإلعدادي املهين
ويتم التدريب النظري والعملي بالتبادل بني املدرسة واملؤسسة حيث يدرس الطالب يف املدرسة ثالثة أيام يف األسبوع
ويتدرب يومني يف املؤسسة.
رابعاً  :يوجد يف نظام التعليم املهين املزدوج مشرف تدريب من مدرسي اإلختصاص املطلوب تدريب الطلبة فيه
ليكون مسؤوالً عن متابعة الطلبة أثناء فرتة تدريبهم العملي يف املؤسسات واملصانع.
خامساً  :يتم تقييم أداء الطلبة يف نهاية فرتة التدريب من قبل جلان متخصصة من املدرسة واملؤسسة ،ومينح
الطالب الناجح شهادة اإلعدادية املهنية (نظام املزدوج).
سادساً :تتطلب أهمية التعليم املزدوج من األهل والطلبة والقائمني على التعليم والتدريب على حد سواء إدراك
أهمية التعليم املهين والتقين يف احلياة املعاصرة وفوائد التدريب يف أماكن العمل حتى يزداد عدد الطلبة الراغبني
بالتسجيل يف هذا النظام ومن ثم التعميم على مدارس التعليم املهين بقدر ما يسمح بذلك عدد املؤسسات
املشاركة .كذلك ال بد من القيام حبملة توعية إلقناع مؤسسات القطاع اخلاص بأهمية هذا النظام وفوائده هلم
وللمجتمع واليت يأتي يف مقدمتها تأمني قوي عاملة مؤهلة وشابة وقادرة على حتسني األداء وتعزيز قدرة
املؤسسات على تطوير منتجاتها وخدماتها وعلى املنافسة.
سابعاً  :تصدر وزارة الرتبية تعليمات حتدد إلية تنفيذ نظام التعليم املزدوج .
الفصل الثاني عشر
اإلرشاد واإلشراف الرتبوي
املادة (-:)22اإلرشاد الرتبوي

أوالً:اإلرشاد الرتبوي هو عملية تفاعلية إنسانية إجتماعية تهدف إىل رفع مستوى املعلم املهين إىل أعلى درجة
ممكنة من أجل رفع كفاءته العلمية والتعليمية .ميكن التطلع إليه كعملية دميقراطية تعاونية ،طرفاها املشرف
واملعلم ،تهدف إىل إكتشاف وتفهم أهداف التعليم ومساعدة املعلم الستيعاب هذه األهداف والعمل على حتقيقها.
ثانياً  :يتضمن اإلشراف الرتبوي مجيع النشاطات الرتبوية املنظمة لتطوير العملية الرتبوية جبوانبها املختلفة واليت
يقوم بها املشرفون واملعلمون سوياً بغية حتسني مهارات املعلمني التعليمية والرتبوية وتطويرها ما يؤدي إىل حتقيق
األهداف املنشودة.
املادة (-:)22
أهمية اإلشراف الرتبوي

يكتسب اإلشراف الرتبوي أهمية خاصة من كونه عمل تعاوني يركز مبفهومه الشامل على تطوير كل عناصر
العملية التعليمية وعلى رأسها املعلم الذي ميثل العنصر البشري الفاعل فيها .يرعى املشرف الرتبوي هذا التطوير
كونه معايش للعمل الرتبوي امليداني ومدرك لدور كل عنصر فيه بدءاً باملعلم ومروراً باملناهج والوسائل التعليمية
وطرق التدريس والتقييم وصوالً إىل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للرتبية بكل أبعادها.
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املادة (-:)29
أهداف اإلشراف الرتبوي املهين

يعمل املشرف الرتبوي املهين على تطوير العملية الرتبوية جبوانبها املختلفة ،وعليه أن يقوم بعمله من خالل
زيارات يقوم بها للصفوف والورش واحلقول ،كما يشارك يف احللقات الدراسية والدورات التدريبية اليت يتم
تنظيمها حسب إحتياجات املعلمني واملدرسني واإلدارات املدرسية.
املادة (-:)91
شروط وضوابط إختيار مرشحي اإلختصاص الرتبوي

حددت الـمديرية العامة لإلشراف الرتبوي وضمان الـجودة يف وزارة التـربية شـروطـ و معايري خاصة للمدرسيـن
والـمعلميـن الذين يـتقـدمـون للحصـول على عنوان " الـمـشرف اإلخـتـصاصـي " وحسب الدرجات
الشـاغـرة.
املادة (-:)90
يقسم اإلشراف املهين ضمن هيكليه التنظيمية إىل قسمني:

أوالً :اإلشراف اإلختصاصي :ويضم ثالثة شعب حسب الوظائف اإلشرافية وهو مرتبط باملديرية العامة لإلشراف
الرتبوي وضمان اجلودة ،وهذه الشعب هي :
 -2اإلشراف اإلختصاصي اإلداري :يقوم املشرف اإلختصاصي اإلداري باإلشراف على اإلدارات املدرسية للعمل
على متابعة وتطوير العمل اإلداري والتعرف على املشكالت اإلدارية يف املدرسة وتشخيص إنعكاساتها
على العاملني فيها وإجياد احللول املناسبة فضالً عن إتاحة الفرص إلكتشاف القدرات القيادية لدى مدير
املدرسة ومعاونيه.
 -1اإلشراف اإلختصاصي األكادميي :يعمل املشرف اإلختصاصي األكادميي من خالل زياراته الصفية للمدرس
على حتقيق مجلة من األهداف الرتبوية والتعليمية واليت تشمل مساعدة املدرسني لتطوير خبـراتهم ومهاراتهم
املهنية وتذليل الصعوبات واملشاكل اليت تواجههم يف العملية التعليمية لتحسني أساليب التدريس وتقويم
العملية الرتبوية.
 -3اإلشراف اإلختصاصي الفين :يعمل املشرف اإلختصاصي الفين من خالل زيارته ملدرسي ومعلمي الدروس
النظرية والتدريبية يف الورش واحلقول ملتابعة وتطوير قدراتهم التعليمية وملساعدتهم إلجياد الطرق واألساليب
الفضلي يف العملية التعليمية من أجل حتسني وتطوير خرباتهم ومهاراتهم املهنية.
ثانياً :األشراف الرتبوي املهين :يعمل املشرف الرتبوي املهين من خالل إشرافه على الورش الصناعية يف املدارس
املهنية على متابعة وتطوير خبـرات ومهارات املعلمني واملدربني ومساعدتهم على إستخدام املكائن واملعدات
بأفضل األساليب والطرق مع مراعاة السالمة املهنية .
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الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
املادة (-:)97

يشمل مصطلح (املدرسة) أينما ورد يف هذا النظام (معاهد االعداد املهين) املشار إليها يف املادة ( )1من هذا
النظام أيضاً.
املادة (-:)95

لوزير الرتبية إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.
املادة (-:)94

ال يعمل بأي نظام أو تعليمات أو قرار يتعارض مع أحكام هذا النظام.
املادة (-:)93

على اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا النظام.
املادة (-:)96

ينفذ هذا النظام من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).
نيضيـرظان بارزاني
رئيس جملس الوزراء

األسباب املوجبة

تتطور متطلبات سوق العمل وتتغيـر بشكل سريع يف اجملاالت التجارية والصناعية والسياحية واخلدمية  ،كما أن
التقدم العلمي والتقين ينتج معدات ذات تقنيات عإلية وأكثـر تعقيداً من املعدات اليت كانت تنتج سابقاً ما
جيعلها حتتاج بإستمرار إىل مستويات أعلى من املهارات العلمية واألدائية.
حيث أن اإلعداديات املهنية تدرس مناهج حمددة ال ميكن تغيريها سريعاً ملواكبة متطلبات سوق العمل،فقد جعل
ذلك خريج التعليم املهين غيـر قادر على اإلنتقال مباشرة من املدرسة إىل العمل دون أن خيضع لتدريب إضايف
يف املؤسسة اليت يلتحق بها للعمل ،األمر الذي يرتب كلفة إضافية على صاحب العمل وجيعله يفكر خبيارات
أخرى غري توظيف خرجيي التعليم املهين.
و لغرض إعداد مالكات فنية مؤهلة علمياً لتلبية متطلبات سوق العمل أو مواصلة الدراسة يف اجملاالت
التطبيقية املختلفة .فقد شرع هذا النظام.
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