قانكف التربية كالتعميـ رقـ ( )3لسنة  1994كتعديبلتو
المادة ( :)1يسمى ىذا القانكف ( قانكف التربية كالتعميـ لسنة  ) 1994كيعمؿ بو مف تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

الفصؿ األكؿ  -التعريفات
المادة ( :)2أ -يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذا القانكف المعاني المخصصة ليا أدناه
إال إذا دلت القرينة عمى غير ذلؾ :

الكزارة  :كزارة التربية كالتعميـ .
الكزير  :كزير التربية كالتعميـ .
المجمس  :مجمس التربية كالتعميـ المؤلؼ بمقتضى ىذا القانكف .
ركضة األطفاؿ  :كؿ مؤسسة تعميمية تقدـ تربية لمطفؿ قبؿ مرحمة التعميـ األساسي بسنتيف عمى األكثر.
المدرسة  :كؿ مؤسسة تعميمية تشتمؿ عمى جزء مف مرحمة أك مرحمة أك أكثر مف مراحؿ التعميـ بأنكاعو
المختمفة كيتعمـ فييا أكثر مف عشرة طبلب تعميمان نظاميان كيقكـ بالتعميـ فييا معمـ أك أكثر .

المركز  :المؤسسة التي تقكـ بالتدريب عمى أم نكع مف أنكاع الميارات كالمعارؼ غير المبنية عمى
المناىج كالكتب المدرسية كيككف التدريب فييا عمى شكؿ دكرات قصيرة األمد كال يتجاكز حدىا األعمى
سنة كال يمنح بمكجبيا شيادة مدرسية.

المعمـ  :كؿ مف يتكلى التعميـ أك أم خدمة تربكية متخصصة في أم مؤسسة تعميمية حككمية أك خاصة.
المؤسسة التعميمية  :كؿ ركضة أطفاؿ أك مدرسة أك مركز .
المؤسسة التعميمية الحككمية :كؿ مؤسسة تعميمية تديرىا الكزارة أك أم كزارة أك سمطة حككمية أخرل.
المؤسسة التعميمية الخاصة :كؿ مؤسسة تعميمية غير حككمية مرخصة تطبؽ المناىج كالكتاب المدرسي
المقرر في المؤسسات التعميمية الحككمية .
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الـ ؤسسة التعميمية األجنبية :كؿ مؤسسة تعميمية مرخصة تقكـ عمى تعميـ طمبة غير أردنييف كفؽ مناىج
ككتب غير أردنية.

شيادة الدراسة الثانكية العامة  :الشيادة التي تمنحيا الكزارة بعد نياية المرحمة الثانكية في مناىج

التعميـ الثانكم الشامؿ .

شيادة الكفاءة المدرسية  :الشيادة التي تمنحيا الكزارة بعد إنياء المرحمة الثانكية كفؽ المتطمبات

المحددة بمقتضى التعميمات التي يصدرىا الكزير ليذه الغاية .

المناىج  :مجمكعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعميمية في المممكة .
الكتب المدرسية المقررة  :كؿ كتاب يقرر استعمالو لمتدريس في المؤسسات التعميمية في المممكة كيشمؿ
أيضا أصكؿ الكتاب كتجارب طبعة كفقان ألحكاـ ىذا القانكف .
ب  -لغايات ىذا القانكف يشمؿ لفظ المذكر المؤنث كما يطمؽ المفرد عمى المثنى كالجمع .
الفصؿ الثاني  -فمسفة التربية كأىدافيا
المادة ( :)3تنبثؽ فمسفة التربية في المممكة مف الدستكر األردني كالحضارة العربية اإلسبلمية كمبادئ
الثكرة العربية الكبرل كالتجربة الكطنية األردنية كتتمثؿ ىذه الفمسفة في األسس التالية :
أ -األسس الفكرية :
 -1اإليماف باهلل تعالى .
 -2اإليماف بالمثؿ العميا لؤلمة العربية .
 -3اإلسبلـ نظاـ فكرم سمككي يحترـ اإلنساف كيعمي مف مكانة العقؿ كيحض عمى العمـ كالعمؿ كالخمؽ
.
 - 4اإلسبلـ نظاـ قيمي متكامؿ يكفر القيـ كالمبادئ الصالحة التي تشكؿ ضمير الفرد كالجماعة .
 -5العبلقة بيف اإلسبلـ كالعركبة عبلقة عضكية .
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ب -األسس الكطنية كالقكمية كاإلنسانية .
 -1المممكة األردنية الياشمية دكلة عربية كنظاـ الحكـ فييا نيابي ممكي كراثي كالكالء فييا هلل ثـ
الكطف كالممؾ .

 -2األردف جزء مف الكطف العربي كالشعب األردني جزء ال يتج أز مف األمة العربية كاإلسبلمية.
 - 3الشعب األردني كحدة متكاممة كال مكاف فيو لمتعصب العنصرم أك اإلقميمي أك الطائفي أك العشائرم
أك العائمي.
 - 4المغة العربية ركف أساسي في كجكد األمة العربية كعامؿ مف عكامؿ كحدتيا ك نيضتيا .
 - 5الثكرة العربية الكبرل تعبر عف طمكح األمة العربية كتطمعاتيا لبلستقبلؿ كالتحرر كالكحدة كالتقدـ .
 -6التمسؾ بعركبة فمسطيف كبجميع األجزاء المغتصبة مف الكطف العربي كالعمؿ عمى استردادىا .
 - 7القضية الفمسطينية قضية مصيرية لمشعب األردني ،كالعدكاف الصييكني عمى فمسطيف تحد سياسي
كعسكرم كحضارم لؤلمة العربية اإلسبلمية بعامة كاألردف بخاصة .

 - 8األمة العربية حقيقة تاريخية راسخة كالكحدة العربية ضركرة حيكية لكجكدىا كتقدميا .
 - 9التكازف بيف مقكمات الشخصية الكطنية كالقكمية كاإلسبلمية مف جية كاالنفتاح عمى الثقافات
العالمية مف جية أخرل .

 - 10التكيؼ مع متغيرات العصر كتكفير القدرة الذاتية لتمبية متطمباتو .
 - 11التفاىـ الدكلي عمى أساس العدؿ كالمساكاة كالحرية .
 - 12المشاركة االيجابية في الحضارة العالمية كتطكيرىا .
ج -األسس االجتماعية .
 - 1األردنيكف متساككف في الحقكؽ كالكاجبات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كيتفاضمكف بمدل
عطائيـ لمجتمعيـ كانتمائيـ لو .
 - 2احتراـ حرية الفرد ككرامتو .
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 - 3تماسؾ المجتمع كبقاؤه مصمحة كضركرة لكؿ فرد مف أفراده كدعائمو األساسية العدؿ االجتماعي
كاقامة التكازف بيف حاجات الفرد كحاجات المجتمع كتعاكف أفراده كتكافميـ بما يحقؽ الصالح العاـ كتحمؿ

المسؤكلية الفردية كاالجتماعية .

 - 4تقدـ المجتمع رىف بتنظيـ أفراده بما يحفظ المصمحة الكطنية كالقكمية .
 - 5المشاركة السياسية كاالجتماعية في إطار النظاـ الديمقراطي حؽ لمفرد ككاجب عميو إزاء مجتمعو.
 - 6التربية ضركرة اجتماعية كالتعميـ حؽ لمجميع كؿ كفؽ قابمياتو كقدراتو الذاتية .
المادة ( )4األىداؼ العامة :
تنبثؽ األىداؼ العامة لمتربية في المممكة مف فمسفة التربية كتتمثؿ في تككيف المكاطف المؤمف باهلل تعالى
المنتمي لكطنو كأمتو ،المتحمي بالفضائؿ كالكماالت اإلنسانية النامي في مختمؼ جكانب الشخصية
الجسمية كالعقمية كالركحية كالكجدانية كاالجتماعية بحيث يصبح الطالب في نياية مراحؿ التعميـ مكاطنان
قاد ارن عمى :

أ  -استخداـ المغة العربية في التعبير عف الذات كاالتصاؿ مع اآلخريف بيسر كسيكلة .
ب  -االستيعاب الكاعي لمحقائؽ كالمفاىيـ كالعبلقات المتصمة بالبيئة الطبيعية كالجغرافية كالسكانية
كاالجتماعية كالثقافية محميان كعالميان كاستخداميا بفاعمية في الحياة العامة .

ج  -استيعاب عناصر التراث  ،كاستخبلص العبرة لفيـ الحاضر كتطكيره .
د  -استيعاب اإلسبلـ عقيدة كشريعة كالتمثؿ الكاعي لما فيو مف قيـ كاتجاىات .
ىػ -االنفتاح عمى ما في الثقافات اإلنسانية مف قيـ كاتجاىات حميدة .
ك  -التفكير الرياضي كاستخداـ األنظمة العددية كالعبلقات الرياضية في المجاالت العممية كشؤكف الحياة

العامة .
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ز  -استيعاب الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالنظريات كالتعامؿ معيا كاستخداميا في تفسير الظكاىر

الككنية كتسخيرىا لخدمة اإلنساف كحؿ مشكبلتو كتكفير أسباب سعادتو .

ح  -االستيعاب الكاعي لمتكنكلكجيا كاكتساب الميارة في التعامؿ معيا كانتاجيا كتطكيرىا كتسخيرىا لخدمة

المجتمع .

ط  -جمع المعمكمات كتخزينيا كاستدعاؤىا كمعالجتيا كانتاجيا كاستخداميا في تفسير الظكاىر كتكقع

االحتماالت المختمفة لؤلحداث كاتخاذ الق اررات في شتى المجاالت .

م  -التفكير النقدم المكضكعي كاتباع األسمكب العممي في المشاىدة كالبحث كحؿ المشكبلت .
ؾ  -مكاجية متطمبات العمؿ كاالعتماد عمى النفس باكتساب ميارات مينية عامة كأخرل متخصصة .
ؿ  -استيعاب القكاعد الصحية كممارسة العادات المتصمة بيا كالنشاط الرياضي لتحقيؽ نمك جسمي

متكازف .

ـ  -تذكؽ الجكانب الجمالية في الفنكف المختمفة كفي مظاىر الحياة .
ف  -التمسؾ بحقكؽ المكاطنة كتحمؿ المسؤكليات المترتبة عمييا .
س  -االعتزاز اإلسبلمي كالقكمي كالكطني .
ع  -استثمار القدرات الخاصة كاألكقات الحرة في تنمية المعارؼ كجكانب اإلبداع كاالبتكار كركح المبادرة
بالعمؿ كاالستمرار فيو كالتركيح البرمء.
ؼ  -تقدير إنسانية اإلنساف كتككيف قيـ كاتجاىات ايجابية نحك الذات كاآلخريف كالعمؿ كالتقدـ

االجتماعي كتمثؿ المبادئ الديمقراطية في السمكؾ الفردم كاالجتماعي .

ص  -التكيؼ الشخصي كاكتساب قكاعد السمكؾ االجتماعي كاألخبلقي كتمثميا في التعامؿ مع اآلخريف
كمتغيرات الحياة .
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المادة ( )5مبادئ السياسة التربكية :
تتمثؿ مبادئ السياسة التربكية فيما يمي :
أ -تكجيو النظاـ التربكم ليككف أكثر مكاءمة لحاجات الفرد كالمجتمع كاقامة التكازف بينيما .
ب -تكفير الفرص لتحقيؽ مبدأ التربية المستديمة كاستثمار أنماط التربية المكازية بالتنسيؽ مع الجيات

المختصة .

ج -تأكيد أىمية التربية السياسية في النظاـ التربكم كترسيخ مبادئ المشاركة كالعدالة كالديمقراطية
كممارستيا .

د -تكجيو العممية التربكية تكجييان يطكر في شخصية المكاطف القدرة عمى التحميؿ كالنقد كالمبادرة
كاإلبداع كالحكار االيجابي كتعزيز القيـ المستمدة مف الحضارة العربية كاإلسبلمية كاإلنسانية .

ىػ -ترسيخ المنيج العممي في النظاـ التربكم تخطيطان كتنفيذان كتقكيمان كتطكير نظـ البحث كالتقكيـ

كالمتابعة .

ك -تكسيع أنماط التربية في المؤسسات التربكية لتشمؿ برامج التربية الخاصة كالمكىكبيف كذكم

االحتياجات الخاصة .

ز -تأكيد مفيكـ الخبرة الشاممة بما في ذلؾ الخبرات المينية كالتكنكلكجية .
ح -التأكيد عمى أف التعميـ رسالة كمينة ليا قكاعدىا الخمقية كالمينية .
ط -تكجيو النظاـ التربكم بما يكفؿ تحقيؽ مركزية التخطيط العاـ كالمتابعة كالبلمركزية في اإلدارة .
م -االعتزاز بمكانة المعمـ العممية كاالجتماعية لدكره المتميز في بناء اإلنساف كالمجتمع .
ؾ -تأكيد أىمية التربية العسكرية كالثقافة البيئية .

المادة ( )6أعماؿ الكزارة :
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تقكـ الكزارة بالمياـ التالية :
أ -إنشاء المؤسسات التعميمية الحككمية التابعة لمكزارة كادارتيا عمى اختبلؼ أنكاعيا كمستكياتيا كتكفير
الككادر البشرية المؤىمة كالمكاد التعميمية البلزمة ليا .

ب -تكفير األبنية الصالحة لمتعميـ لممؤسسات التعميمية الحككمية كتكزيعيا تكزيعان ينسجـ مع السياسة

التعميمية .

ج -اإلشراؼ عمى جميع المؤسسات التعميمية الخاصة بما يكفؿ تقيدىا بأحكاـ ىذا القانكف .
د -تشجيع أكجو نشاط الطبلب في المؤسسات التعميمية كتنظيـ شؤكف ىذا النشاط في جميع ميادينو
م كالكشفية كالفنية كالثقافية كاالجتماعية كاإلنتاجية كغير ذلؾ بما يحقؽ األىداؼ التربكية في
الرياضة
مختمؼ المراحؿ التعميمية بمكجب تعميمات يصدرىا الكزير .
ىػ -تكفير الرعاية اإلرشادية كالصحية الكقائية المبلئمة في المؤسسات التعميمة الحككمية كاإلشراؼ عمى
تكافرىا بالمستكل المبلئـ في المؤسسات التعميمة الخاصة .

ك -اإلسياـ في تشجيع النشاط الثقافي كالعممي باقتناء المصادر التربكية كاصدار المطبكعات التربكية
بمكجب تعميمات يصدرىا الكزير كاستخداـ كسائؿ االتصاؿ المختمفة كغير ذلؾ مف المجاالت التي تسيـ

في تحقيؽ األىداؼ التربكية .

ز -تشجيع البحث العممي لغايات تطكير العممية التربكية كتحسينيا .
ح -تعزيز الصبلت التربكية بيف المممكة كسائر الببلد العربية كاإلسبلمية .
ط -إنشاء مراكز لتعميـ الكبار كألغراض التعميـ المستمر .
م -إنشاء مراكز لمدراسات غير النظامية لقاء أجكر بمكجب تعميمات يصدرىا الك زير .
ؾ .1-تكفير اإلمكانات كالكسائؿ البلزمة لتأميف الحياة الكريمة كاالستقرار لجميع العامميف في الكزارة
كايجاد الظركؼ كالعكامؿ كالحكافز التي تساعدىـ عمى تكجيو جيكدىـ كقدراتيـ لتحقيؽ أىداؼ التربية
كغاياتيا بما في ذلؾ رفع مستكاىـ العممي كالمسمكي كانشاء نكاد كصناديؽ لئلسكاف كالضماف االجتماعي

كأم فعالية تعكد عمى العامميف بالنفع العاـ .
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 .2تتمتع الصناديؽ المشار إلييا في البند (  )1مف ىذه الفقرة بالشخصية االعتبارية كتحدد األحكاـ
المتعمقة بإنشائيا كغاياتيا كطريقة إدارتيا كشركط االنتساب إلييا كاالشتراؾ في أم منيا كالرسكـ
المترتبة عمى ذلؾ كسائر األمكر الخاصة بيذه الصناديؽ بمكجب أنظمة تصدر ليذه الغاية .

ؿ -تعزيز العبلقة بيف المؤسسة التعميمية كمجتمعيا المحمي بإنشاء مجالس محمية لممدارس كمجالس
لآلباء كالمعمميف كتفعيؿ األنشطة الخاصة بخدمة المجتمع كالعمؿ التطكعي كغير ذلؾ مف أعماؿ تصب
في تنمية المجتمع كتطكيره .

الفصؿ الثالث المراحؿ التعميمية كأىدافيا
المادة ( :)7أ .تصنؼ المؤسسات التعميمية مف حيث مراحميا إلى األنكاع التالية :
-1مرحمة رياض األطفاؿ كمدتيا سنتاف عمى األكثر .
-2مرحمة التعميـ األساسي كمدتيا عشر سنكات .
-3مرحمة التعميـ الثانكم كمدتيا سنتاف .
ب .يجكز كفؽ تعميمات يصدرىا الكزير :
-1تسريع الطمبة المتفكقيف باختصار عدد السنكات الدراسية البلزمة إلنياء الطالب المتفكؽ مرحمة
التعميـ األساسي بمدة ال تتجاكز سنتيف دراسيتيف .

-2اختصار عدد السنكات الدراسية البلزمة إلنياء مرحمة التعميـ الثانكم كفؽ نظاـ الفصكؿ أك كفؽ
البرامج األجنبية عمى أف ال تقؿ عف ثبلثة فصكؿ دراسية كال يككف الفصؿ الصيفي منيا .
المادة ( )8مرحمة رياض األطفاؿ
أ -تيدؼ ىذه المرحمة مف التعميـ قبؿ المدرسي إلى تكفير مناخ مناسب يييئ لمطفؿ تربية متكازنة
تشمؿ جكانب الشخصية الجسمية كالعقمية كالركحية كالكجدانية تساعده عمى تككيف العادات الصحية
السميمة كتنمية عبلقاتو االجتماعية كتعزيز االتجاىات االيجابية كحب الحياة المدرسية .
ب -تنشئ الكزارة رياض األطفاؿ في حدكد إمكانياتيا كفؽ خطة مرحمية .
ج -تنظيـ الشؤكف الفنية كاإلدارية الخاصة برياض األطفاؿ كفؽ تعميمات يصدرىا الكزير .
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المادة ( )9مرحمة التعميـ األساسي :
أ -يعتبر التعميـ األساسي قاعدة لمتعميـ كأساسان لبناء الكحدة الكطنية كالقكمية كتنمية القدرات كالميكؿ
الذاتية كتكجيو الطبلب في ضكئيا .

ب -تيدؼ ىذه المرحمة إلى تحقيؽ األىداؼ العامة لمتربية كاعداد المكاطف في مختمؼ جكانب
شخصيتو الجسمية كالعقمية كالركحية كالكجدانية كاالجتماعية ليصبح قاد ارن عمى أف :

-1يمـ المامان كاعيان بتاريخ اإلسبلـ كمبادئو كشعائره كأحكامو كقيمو كيتمثميا خمقان كمسمكان .
-2يتقف الميارات األساسية لمغة العربية بحيث يتمكف مف استخداميا بسيكلة كيسر .
-3يعرؼ الحقائؽ كالكقائع األساسية المتعمقة بتاريخ األمة اإلسبلمية كالعربية كالشعب األردني في عمقو
العربي كاإلسبلمي بكجو خاص كاإلنساني بكجو عاـ .

-4يعي الحقائؽ األساسية المتعمقة بالبيئة الطبيعية كالجغرافية األردنية كالعربية كالعالمية .
 -5يتمثؿ قكاعد السمكؾ االجتماعي كيراعي تقاليد مجتمعو كعاداتو كقيمو الحميدة .
-6يحب كطنو كيعتز بو كيتحمؿ المسؤكليات المترتبة عميو تجاىو .
-7يحب أسرتو كمجتمعو كيتحمؿ المسؤكليات المترتبة عميو تجاىيما .
-8يتقف الميارات األساسية لمغة أجنبية كاحدة عمى األقؿ .
-9يتعامؿ مع األنظمة العددية كالعمميات الرياضية األساسية كاألشكاؿ اليندسية كيستخدميا في الحياة
العممية .

-10يستكعب الحقائؽ كالتعميمات العممية األساسية كأسسيا التجريبية كيستخدميا في تفسير الظكاىر
الطبيعية .

-11يفكر بأسمكب عممي مستخدمان في ذلؾ عمميات المشاىدة كجمع البيانات كتنظيميا كتحميميا
كاالستنتاج منيا كبناء أحكاـ كق اررات مستندة إلييا .

-12يستكعب األسس العممية ألشكاؿ التكنكلكجيا التي تعرض لو في حياتو اليكمية كيحسف استخداميا.
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-13يحرص عمى سبلمة بيئتق كنظافتيا كجماليا كثركاتيا .
-14يدرؾ أىمية لياقتو البدنية كالصحية كيمارس النشاطات الرياضية الصحية المناسبة .
-15يتذكؽ الجكانب الحالية في الفنكف المختمفة كيعبر عف ميكلو الفنية الخاصة .
-16يقكل عمى أداء ميارات حرفية تتناسب كقدراتو كميكلو كيسعى لتنميتيا كيعزز في نفسو احتراـ العمؿ
اليدكم باعتبار أف العمؿ كظيفة أساسية في الحياة االجتماعية .

-17يتمثؿ قيـ الجد كالعمؿ كالمثابرة كاالعتماد عمى النفس في االنجاز كتحقيؽ القدرة الذاتية ككسب
العيش كاالكتفاء الذاتي .

-18يعبر عف مكاىبو كقدراتو الخاصة كجكانب اإلبداع لديو .
-19يتقبؿ ذاتو كيحترـ اآلخريف كيراعي مشاعرىـ كيقدر مزاياىـ كمنجزاتيـ .
-20يقدر قيمة الكقت كيحسف استثمار أكقاتو الحرة .
-21ينمي نفسو كيسعى لمتعمـ الذاتي كزيادة كفايتو .
المادة ( )10مرحمة التعميـ األساسي :
أ -التعميـ األساسي تعميـ إلزامي كمجاني في المدارس الحككمية .
ب -يقبؿ الطالب في السنة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي إذا أتـ السنة السادسة مف عمره في نياية

كانكف األكؿ مف العاـ الدراسي الذم يقبؿ فيو .

ج -ال يفصؿ الطالب مف التعميـ قبؿ إتماـ السادسة عشر مف عمره كيستثنى مف ذلؾ مف كانت بو حالة
بناء عمى تقرير مف المجنة الطبية المختصة .
صحية خاصة ن

المادة ( )11مرحمة التعميـ الثانكم :
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أ -التعميـ الثانكم تعميـ يمتحؽ بو الطمبة كفؽ قدراتيـ كميكليـ كيقكـ عمى تقديـ خبرات ثقافية كعممية
كمينية متخصصة تمبي حاجات المجتمع

األردني القائمة أك المنتظرة بمستكل يساعد الطالب عمى

مكاصمة التعميـ العالي أك االلتحاؽ بمجاالت العمؿ .

ب -تيدؼ ىذه المرحمة إلى تككيف المكاطف القادر عمى أف :
-1يستخدـ لغتو العربية في تعزيز قدرتو عمى االتصاؿ كتنمية ثقافية العممية
البناء المغكم الصحيح لمغة كتذكؽ فنكنيا .

كاألدبية كمراعاة مقكمات

-2يتكيؼ مع المتغيرات البيئية الخاصة بكطنو كأبعادىا الطبيعية كالسكانية كاالجتماعية كالثقافية كيعمؿ
عمى حسف استثمارىا كصيانتيا ك تحسيف إمكانياتيا كتطكيرىا .

-3يككف ذاتان ثقافية مستمدة مف حضارة أمتو في الماضي كالحاضر كيدرؾ ضركرة االنفتاح الكاعي عمى
الحضارة العالمية كاإلسياـ فييا .

-4يتفاعؿ مع البيئة الثقافية الخاصة بمجتمعو كيعمؿ عمى تطكيرىا .
-5يعي أىمية األسرة كتماسكيا كدكرىا في الحياة االجتماعية .
-6يعزز ثقتو بنفسو كتقديره إلنسانية اإلنساف كاحترامو لكرامة اآلخريف كحرياتيـ .
-7يستكعب مبادئ العقيدة اإلسبلمية كأحكاـ شريعتيا كقيميا كيتمثميا في سمككو كيتفيـ ما في
السماكية األخرل مف قيـ كمعتقدات .

األدياف

-8يسعى إلى تقدـ كطنو كرفعتو كاالعتزاز بو كالحرص عمى المشاركة في حؿ مشكبلتو كتحقيؽ أمنو
كاستقراره .

-9يعرؼ كاقع أمتو كقضاياىا كيعتز بانتمائو إلييا كيسعى إلى كحدتيا كتقدميا .
-10يؤدم كاجباتو كيتمسؾ بحقكقو .
-11يعمؿ بركح الفريؽ كيعي أسس الشكرل كالديمقراطية كأشكاليا كيمارسيا في تعاممو مع
كيؤمف بمبادئ العدالة االجتماعية .

اآلخريف

-12يعي القضايا كالمشكبلت الدكلية كيدرؾ أىمية التفاىـ الدكلي كالسبلـ القائـ عمى الحؽ كالعدؿ .
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-13يتقف لغة أجنبية كاحدة عمى األقؿ .
-14يستكعب المفاىيـ كالعبلقات الرياضية كالمنطقية كيستخدميا في حؿ المشكبلت .
-15يتقصى مصادر المعمكمات كيتقف العمميات المتصمة بجمعيا كتخزينيا كمعالجتيا كطرؽ االستفادة
منيا .

-16يستكعب حقائؽ العمـ المتجدد كتطبيقاتيا كيتمكف مف اختبار صحتيا بالمنيج التجريبي كمعرفة
دكرىا في صنع التقدـ اإلنساني .
-17يحافظ عمى البيئة كنظافتيا كينمي امكانياتيا كثركاتيا .
-18يستكعب المعمكمات كالقكاعد الصحية المتعمقة بالنمك الجسمي كالنفسي المتكازف كيمارسيا .
-19يتذكؽ العمؿ الفني كيعبر عف ميكلو الفنية في
كامكانياتو .

إنتاج أعماؿ فنية ايجابية في مستكل قدراتو

-20يسعى إلى تحقيؽ متطمبات تأىيمو الميني كاستقبللو االقتصادم كمقكمات االكتفاء الذاتي .
-21ينمي نفسو بالتعمـ الذاتي كالتعميـ المستمر مدل الحياة .
-22يستثمر أكقات فراغو في ممارسة ىكايات نافعة كيعمؿ عمى تطكيرىا .
-23يتمثؿ في سمككو القيـ العربية كاإلسبلمية كالكماالت اإلنسانية .
-24يستخدـ العقؿ في الحكار كالتسامح في التعامؿ كاألدب في االستماع .
المادة ( )12يتألؼ التعميـ الثانكم مف مساريف رئيسيف ىما :
أ -مسار التعميـ الثانكم الشامؿ الذم يقكـ عمى قاعدة ثقافية عامة مشتركة كثقافة متخصصة

أكاديمية

أك مينية .
ب -مسار التعميـ الثانكم التطبيقي الذم يقكـ عمى اإلعداد ك التدريب الميني .
بناء عمى
المادة ( :)13تحدد شركط القبكؿ في التعميـ الثانكم بمكجب تعميمات يصدرىا الكزير ن
التي يقررىا المجمس .
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األسس

الفصؿ الرابع  -جياز كزارة التربية كالتعميـ
المادة ( )14ينظـ جياز الكزارة عمى األسس التالية :
تنش في الكزارة الكحدات اإلدارية كاألقساـ الكافية لتمكيف الكزارة مف القياـ بأعماليا عمى نحك يضمف
أ -أ
حسف سير العمؿ كسرعة انجازه كذلؾ كفقان لنظاـ التنظيـ اإلدارم لمكزارة .

ب -أف يتناسب عدد العامميف في الكزارة كالميداف مع عدد الطبلب كالمعمميف في جميع المؤسسات
التعميمية الحككمية كالخاصة بصكرة تمكنيـ مف القياـ بأعماليـ كانجاح عممية التربية كالتعميـ .
المادة ( :)15تنشأ في كؿ محافظة كلكاء مديرية لمتربية كالتعميـ يرأس كبل منيا مدير لمتربية كالتعميـ
كيساعده عدد مف المكظفيف كتناط بالمديرية مسؤكليات العمؿ عمى

إنجاح عممية التربية كالتعميـ في

المحافظة أك المكاء كتطكيرىا .
المادة ( :)16يشترط في رؤساء األقساـ كاألعضاء الفنييف المختصيف في مركز الكزارة كمديريات التربية
كالتعميـ في المحافظات كاأللكية أف يككنكا مؤىميف لمتعميـ في مرحمة تعميمية كمف ذكم خبرة تربكية في
الكزارة ال تقؿ عف خمس سنكات.
المادة ( :)17يشترط مف المشرؼ التربكم أف يككف مؤىبلن لمتعميـ في المرحمة التي يعمؿ فييا ك أف يككف
ذا خبرة في التعميـ أك اإلدارة المدرسية ال تقؿ عف خمس سنكات كأف يككف حاصبلن عمى الدرجة الجامعية

الثانية  -الماجستير -كيجكز االكتفاء عند الضركرة

بمؤىؿ تربكم ال تقؿ مدة الدراسة فيو عف سنة

دراسية كاحدة بعد الدرجة الجامعية األكلى كبخبرة ال تقؿ عف عشر سنكات .
المادة ( :)18يشترط في مدير المدرسة أف يككف حاصبلن عمى مؤىؿ تربكم ال تقؿ مدة الدراسة فيو عف

سنة دراسية كاحدة بعد الدرجة الجامعية األكلى ( البكالكريكس) كذا خبرة في التعميـ في الكزارة مدة ال تقؿ

عف خمس سنكات.

المادة ( :)19يشترط في المرشد التربكم الذم يعيف بعد نفاذ

أحكاـ ىذا القانكف أف يككف حاصبلن عمى

الدرجة الجامعية األكلى عمى األقؿ في تخصص اإلرشاد التربكم أك اإلرشاد التربكم كالصحة النفسية أك
تخصص عمـ النفس.
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المادة (  :)20أ -يشترط في المعمـ في أم مؤسسة تعميمية حككمية أك خاصة أف يككف حاصبلن عمى
إجازة مينة التعميـ  ،كتمنح ىذه اإلجازة عمى الكجو التالي :

-1تمنح إجازة مينة التعميـ في رياض األطفاؿ كفي مرحمة التعميـ األساسي لمشخص الحاصؿ عمى
الدرجة الجامعية األكلى كيشمؿ ذلؾ التأىيؿ التربكم لمف يماس مينة التعميـ .
-2تمنح إجازة مينة التعميـ في المرح ؿة الثانكية لمشخص الحاصؿ عمى الدرجة الجامعية األكلى باإلضافة
إلى مؤىؿ تربكم ال تقؿ مدة الدراسة فيو عف سنة دراسية كاحدة بعد الحصكؿ عمى الدرجة الجامعية
األكلى أك لمشخص الحاصؿ عمى الدرجة الجامعية الثانية  -الماجستير  -فأعمى.

ب -يعطى المعممكف الذيف ال تتكافر فييـ الشركط الكاردة في الفقرة (أ) مف ىذه المادة إجازة مؤقتة إلى
حيف إكماؿ تأىيميـ لمحصكؿ عمى اإلجازة المطمكبة .

المادة (  :)21تييء الكزارة في حدكد امكانياتيا الفرص كالكسائؿ لمعامميف في المؤسسات التعميمية
الحككمية كالخاصة الذيف ال تتكافر فييـ الشركط المبينة في المكاد

( )20-16مف ىذا القانكف لرفع

مستكاىـ العممي كالتربكم إلى المستكل المبيف في تمؾ المكاد ،كذلؾ كفؽ تعميمات يصدرىا الكزير .
المادة ( :)22عمى المعمـ االلتزاـ بأخبلقيات مينة التربية كالتعميـ كآدابيا .
الفصؿ الخامس مجمس التربية كالتعميـ
المادة (  :)23أ -يؤلؼ المجمس برئاسة الكزير كعضكية ثمانية عشر عضكان يمثمكف مختمؼ الفعاليات

بناء عمى تنسيب الكزير لمدة أربع سنكات قابمة لمتجديد
االجتماعية كيعينكف بقرار مف مجمس الكزراء ن
عمى أف يككف األميف العاـ كالمدير العاـ لممناىج في الكزارة مف بينيـ .
ب -لمجمس الكزراء إنياء عضكية أم عضك في المجمس قبؿ انتياء مدة
عمييا في الفقرة (أ) مف ىذه المادة .
ج -ينتخب المجمس مف بيف أعضائو نائبان لمرئيس .
د -يعيف الكزير مف بيف مكظفي الكزارة أميف سر متفرغ لممجمس .
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األربع سنكات المنصكص

ىػ  -يجتمع المجمس بدعكة مف رئيسو أك نائبو في حالة غيابو ،كيككف اجتماعو قانكنيان بحضكر ثمثي

أعضائو عمى األقؿ عمى أف يككف الرئيس أك نائبو كاحدان منيـ كتصدر ق ارراتو كتكصياتو
أصكات األعضاء الحاضريف .

بأغمبية ثمثي

ك -لمكزير أف يدعك مف يشاء مف المختصيف أك الميتميف بأمكر التربية كالتعميـ لممشاركة في مداكالت

المجمس دكف أف يككف ليـ حؽ التصكيت .

المادة ( :)24تناط بالمجمس المياـ التالية :
أ -يتخذ المجمس ق اررات محددة بشأف األمكر التالية :
-1الخطكط العريضة لمناىج المراحؿ التعميمية .
-2مناىج المباحث الدراسية .
-3الكتب المدرسية المقررة كأدلتيا  ،كال يجكز تدريس أم كتاب أك تطبيؽ أم منياج في أم المؤسسة
تعميمية إال بمكافقة المجمس .

ب -عمى الكزير أف يعرض عمى المجمس األمكر التالية ألخذ رأيو فييا:
-1السياسة التربكية في المممكة المنصكص عمييا في ىذا القانكف .
-2ربط التعميـ بالخطط التنمكية المقررة في المممكة .
-3الخطة التنمكية في الكزارة بما في ذلؾ المشركعات التربكية .
-4االرتفاع بالمستكل األكاديمي كالميني لممعمميف .
-5مشركع المكازنة العامة لمكزارة .
 -6النظر في مشاريع تعديؿ ىذا القانكف كاألنظمة المتعمقة بأعماؿ كمياـ المجمس .
-7نتائج االمتحانات العامة .
ج -لمكزير أف يعرض عمى المجمس أم أمر آخر مف غير األمكر المنصكص عمييا في الفقرتيف (أ  ،ب)
مف ىذه المادة ألخذ رأيو فييا .
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المادة ( :)25تنشأ لجنة محمية لمتربية كالتعميـ في مركز كؿ محافظة كلكاء يشكميا الكزير برئاسة الحاكـ
أك المكاء نائبان لمرئيس عمى أف تمثؿ فييا الفعاليات

اإلدارم كيككف مدير التربية كالتعميـ في المحافظة

الرسمية كاألىمية كمجالس اآلباء كالمعمميف في المحافظة أك المكاء  .كتككف ميمتيا المساىمة في تطكير
التربية كالتعميـ كتحقيؽ أىداؼ العممية التربكية .
الفصؿ السادس المناىج كالكتب المدرسية كاالمتحانات العامة
المادة ( :)26تحدد أسس المناىج كالكتب المدرسية كاألدلة مف حيث التأليؼ أك الترجمة أك المراجعة أك
االختيار أك التطكير أك األجكر أك المكافآت بمكجب أنظمة تصدر بمقتضى ىذا القانكف .
المادة ( :)27أ -تكزع الكتب المدرسية المقررة عمى طبلب مرحمة التعميـ

األساسي في جميع المدارس

الحككمية مجانان كلمرة كاحدة فقط في السنة .
ب -تباع الكتب المدرسية المقررة لطمبة المدارس الخاصة في جميع مراحؿ التعميـ كلطمبة المدارس
الحككمية في المرحمة الثانكية كلطمبة المرحمة

األساسية بعد المرة األكلى كفقان لؤلسعار التي تحددىا

الكزارة بمكجب تعميمات يصدرىا الكزير ليذه الغاية .

المادة ( :)28تقيد أثماف الكتب المدرسية التي تباع بمقتضى ىذا القانكف في حساب خاص لدل كزارة
المالية باسـ الكزارة يخصص لغايات تطكير المختبرات كالمكتبات المدرسية كالكسائؿ التعميمية كبرامج
اإلذاعة المدرسية كالتمفزيكف التربكم كالنشاطات التربكية كعمى أية غاية تربكية أخرل يقررىا الكزير كيتـ
الصرؼ مف ىذا الحساب كفقان لتعميمات يصدرىا الكزير ليذه الغاية .
المادة ( :)29أ -تجرم الكزارة امتحانان عامة لمطبلب في مناىج التعميـ الثانكم الشامؿ  ،تمنح لمناجح فيو
أم مف الشيادتيف التاليتيف :

-1شيادة الدراسة الثانكية العامة مبينان فييا نكع التخصص .
-2شيادة الكفاءة المدرسية.

ب -تحدد المكاد كالمستكيات الدراسية المطمكبة لكؿ مف الشيادتيف المذككرتيف في البنديف (  )1ك( )2مف
الفقرة (أ) مف ىذه المادة بمكجب تعميمات يصدرىا الكزير ليذه الغاية .
ج .1 -تستكفي الكزارة بدالن نقديان مف المشتركيف في االمتحاف العاـ  ،يحدد مقداره ككيفية دفعو كسائر
األمكر المتعمقة بو بمكجب نظاـ يصدر ليذه الغاية .

 .2تحدد أجكر العامميف في االمتحاف العاـ ككيفية دفعيا بمكجب تعميمات يصدرىا الكزير ليذه الغاية .
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د .1 .تجرم الكزارة كفؽ خطة تعتمدىا ليذه الغاية اختبارات لتحديد كتقييـ جكانب القكة كالضعؼ في
التعميـ لمقاصد تحسيف نكعيتو .
 .2تحدد مكافآت القائميف عمى إجراء ىذه االختبارات ككيفية دفعيا بمقتضى تعميمات يصدرىا اؿػكزير
ليذه الغاية.

المادة ( :)30تعتبر ق اررات الكزارة المتعمقة بإجراءات االمتحاف العاـ كنتائجو قطعية كال تخضع لمطعف أماـ
أم مرجع قضائي أك إدارم .
الفصؿ السابع المؤسسات التعميمية الخاصة كاألجنبية
المادة ( :)31أ -تنشأ المؤسسة التعميمية الخاصة كاألجنبية بمكجب ترخيص تصدره الكزارة كيككف ىذا
الترخيص مؤقتا أك دائمان كفؽ األسس التي تضعيا الكزارة .
ب -يعتبر الترخيص المؤقت أك الدائـ الصادر مف الكزير قبؿ نفاذ ىذا القانكف كأنو صادر بمقتضاه .
المادة (  :)32أ .تحدد رسكـ تأسيس المؤسسات التعميمية الخاصة

كاألجنبية كشركط ترخيص أم منيا

بمكجب نظاـ يصدر ليذه الغاية.
ب .تصنؼ المؤسسات التعميمية الخاصة إلى فئات يحدد لكؿ منيا الحد

األعمى لمرسكـ كاألجكر التي

تتقاضاىا كالحد األدنى لركاتب المعمميف كذلؾ كفؽ معايير خاصة يحددىا نظاـ يصدر ليذه الغاية.
المادة (  :)33عمى المؤسسات التعميمية الخاصة أف تتقيد بفمسفة التربية كالتعميـ كأىدافيا كالتشريعات
التربكية في المممكة كتعمؿ عمى تحقيقيا كتككف خاضعة إلشراؼ الكزارة كمراقبتيا .
المادة ( :)34أ -عمى المدارس في المؤسسات التعميمية الخاصة

أف تتقيد بالمناىج الكتب التي يقررىا

المجمس في مرحمة التعميـ األساسي حدان أدنى كليا أف تزيد عمييا بمكافقة المجمس .
ب -عمى المدارس الثانكية في المؤسسات التعميمية الخاصة أف تمتزـ بتدريس المناىج كالكتب المدرسية
المقررة لمباحث الثقافة العامة المشتركة كليا

أف تدرس مناىج ككتب مدرسية لمباحث أخرل غير تمؾ

المقرر تدريسيا في المدارس الحككمية عمى أف يقترف ذلؾ بمكافقة المجمس .
المادة ( :)35يجكز لممؤسسات التعميمة الخاصة تدريس لغة أجنبية أك أكثر في جميع المراحؿ الدراسية
بعد أخذ مكافقة المجمس .
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المادة (  :)36عمى المؤسسات التعميمية الخاصة أف تتقيد بالسف القانكنية بالنسبة لقبكؿ الطمبة في
جميع مراحؿ التعميـ كفؽ ىذا القانكف كأية تشريعات أخرل صادرة بمكجبو .
المادة ( :)37أ -عمى المؤسسات التعميمية الخاصة أف تعطؿ التدريس لجميع طبلبيا في :
-1أياـ األعياد الكطنية كالقكمية كالدينية كما تحددىا التعميمات الصادرة عف الكزير .
-2يكـ الجمعة .
ب -يجك ز في حاالت خاصة تقررىا الكزارة أف تعطؿ المؤسسة التعميمية الخاصة يكمان ثانيان في األسبكع .
المادة ( :)38أ -عمى المدارس في المؤسسات التعميمية الخاصة أف تعد طبلبيا لبلمتحانات التي تجرييا
الكزارة كفقان لممرحمة التي تشتمؿ عمييا تمؾ المؤسسات .
ب -يجكز لممدارس الخاصة الثانكية أف تعد مف يرغب مف طبلبيا المتحانات الشيادات األجنبية المعادلة
لشيادة الدراسة الثانكية العامة بعد أخذ مكافقة الكزارة .

المادة (  :)39أ -إذا خالفت أية مؤسسة تعميمية خاصة أم حكـ مف أحكاـ ىذا القانكف أك أم نظاـ
صادر بمقتضاه فينذرىا الكزير إل زالة ىذه المخالفة خبلؿ أسبكعيف مف تاريخ تبميغ اإلنذار كاذا استمرت
المخالفة أك تكررت فممكزير إغبلؽ المؤسسة لممدة التي يراىا مناسبة

أك إلغاء ترخيصيا كيككف قرار

الكزير قاببلن لمطعف فيو أماـ محكمة العدؿ العميا.
ب -كلمكزير إحالة المؤسسة المخالفة إلى المحكمة المختصة كالتي ليا فرض غرامة عمييا ال تقؿ عف

عشرة آالؼ دينار كال تزيد عمى مائة ألؼ دينار.

الفصؿ الثامف  -أحكاـ عامة
المادة (  :)40يككف عدد أياـ الدراسة الفعمية خبلؿ السنة الدراسية ما بيف مائة كخمس كتسعيف يكمان
كمائتي يكـ لممدارس التي تعطؿ يكميف في

األسبكع  ،كما بيف مائتيف كخمسة عشر يكمان كمائتيف

كعشريف يكمان لممدارس التي تعطؿ يكما كاحدان في األسبكع.
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المادة ( :)41أ -تضع الكزارة برامج لمتربية الخاصة في حدكد إمكاناتيا .
ب-لمكزارة إنشاء مؤسسات تعميمية لمطمبة المكىكبيف كالمتميزيف تحدد برامجيا كسائر

األمكر المتعمقة

بيا بما في ذلؾ حكافز العامميف فييا.
المادة ( :)42أ  -تفرض ضريبة تربية كتعميـ بنسبة  %2مف القيمة االيجارية الصافية المقدرة بمكجب
قانكف ضريبة األبنية كاألراضي داخؿ مناطؽ البمديات المعمكؿ بو تسمى( ضريبة المعارؼ) كتستكفى مف
مشغؿ أم عقار سكاء كاف مالكان أك مستأج ارن لو  ،كتحدد إجراءات تحصيؿ ىذه الضريبة بمكجب نظاـ

يصدر بمقتضى ىذا القانكف كتنفؽ حصيمتيا عمى تكفير األبنية المدرسية كصيانتيا كعمى سائر األمكر
المتعمقة بتحقيؽ أىداؼ العممية التربكية .
ب -يجكز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعميمية الحككمية لتعزيز العمؿ التربكم كذلؾ بمكجب
نظاـ يصدر ليذه الغاية .
المادة ( :)43أ -يجرم بيع األعماؿ اإلنتاجية التي تنتجيا المؤسسات التعميمية الحككمية التابعة لمكزارة ،
كتقيد عكائدىا في حساب التبرعات المدرسية بعد خصـ قيمة تكاليؼ اإلنتاج  ،التي يكزع ( )%50منيا
لغايات تطكير التدريب كالتعميـ الميني اإلنتاجي في المدرسة ك( )%50منيا مكافآت لمطمبة كالعامميف في
تمؾ المدرسة كيتـ ذلؾ الصرؼ كفؽ تعميمات يصدرىا الكزير ليذه الغاية.
ب -لمقاصد ىذه المادة :
تعني عبارة ( األعماؿ اإلنتاجية )  :المنتكجات أك المصنكعات أك التركيبات أك أعماؿ الصيانة أك أمأعماؿ أك خدمات تقكـ المؤسسة التعميمية الحككمية بتقديميا لممؤسسات أك لؤلفراد مقابؿ ثمف أك أجر.
-كتعني كممة ( العكائد )  :الفائض عف التكمفة المستخدمة في األعماؿ اإلنتاجية.

المادة ( :)44لمكزير تفكيض أم مف صبلحياتو المنصكص عمييا في ىذا القانكف
الكزارة كمديرم اإلدارات في المركز كمديرم التربية كالتعميـ في الميداف عمى
كمحددان.

أف يككف التفكيض خطيان

المادة ( :)45لمجمس الكزراء إصدار األنظمة البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف .
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إلى األميف العاـ في

المادة ( :)46يمغى قانكف التربية كالتعميـ رقـ ( )16لسنة  ، 1964كأية تعديبلت طرأت عميو كأم تشريع
آخر يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف عمى أف تبقى األنظمة كالتعميمات الصادرة بمقتضى قانكف التربية ك
التعميـ رقـ ( )16لسنة  1964سارية المفعكؿ إلى أف تمغى أك تعدؿ أك يستبدؿ غيرىا بيا بمكجب ىذا
القانكف .
المادة ( :)47رئيس الكزراء كالكزراء مكمفكف بتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف .
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