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 2023-2022أسئلة وأجوبة متعّلقة بالعام الّدراسي 
 
 

 الفهرس:
 

I .التسجيل   
II. الرسوم 
III.  الّرسمّية البرامج التعليمية األخرى والدعم األكاديمي المتوفر في المدارس 
IV.  الّرسمّيةتحول دون التحاق الطّّلب بالمدارس اّلتي العوائق 
V.  في لبنان التقني و التعليم والتدريب المهني 
VI.  التعليم العالي 

 
 

  مالحظات وتعاريف:

ين يسّجلون أوالدهم في المدارس ذ قد يطرحها األهل وأولياء األمر الّ اّلتي  تشكل هذه األسئلة واألجوبة وثيقًة مرجعّية تعالج األسئلة     -
. وسيتّم استخدام هذه الوثيقة من قبل العاملين في الخطوط األمامّية وفي  2022-2023للعام الّدراسي  لبنانّيةالّ  الّرسمّيةوالّثانوّيات 

باعتبارها دليًّل يوّجههم لإلجابة على األسئلة   الّ اّلتي  المجال اإلنساني  ين يتواصلون معهم  ذ قد يطرحها عليهم األهل/المجتمعات 
 دارس.  لّلستعّلم عن الوضع الّتعليمي ألطفالهم أو عن إجراءات الّتسجيل في الم

، بل قد أعّدتها وكاالت األمم المّتحدة في لبنان لإلرشاد والّتوجيه لبنانّيةصادرة عن الحكومة الّ رسمّية ال ُتعتبر هذه الوثيقة وثيقًة  -
 فقط. وُيمكن إجراء الّتغييرات على أّي من المعلومات المقدَّمة في هذه الوثيقة من دون سابق إنذار أو إشعار.   

I.  :التسجيل 
 

 في لبنان؟  الّرسمّيةيمكن تمييز المدارس والّثانوّيات كيف  .1
عليم  ربية والتّ وزارة التّ   وتربوّية تديرها رسميًّا   ةهي مؤسسات تعليميّ   في لبنان  الّرسمّيةإّن المدارس   •

اسم  ب في لبنان  رسمّية    ثانوّيةأو    مدرسة  وتتمّتع كلّ .  لبنانّيةالحكومة الّ   ويتّم تمويلها من قبلالعالي  
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 اسم المدرسة   ويتضّمن،  (CERD  المركز الّتربوي للبحوث واالنماء  رسمي )رقم  ترخيص رسمي ورقم  
 ة"."رسميّ دوًما كلمة 

المركز الّتربوي   رقمو   لمدرسةلسمي  الرّ سم  اال تذكر    بوثيقةاطلب دائًما من مدير المدرسة تزويدك   •
اّلتي  ي  الفنّ و عليم المهني  مدارس التّ معاهد و صال بالمدرسة )باستثناء  االتّ   وتفاصيل  للبحوث واالنماء

ُتعطى هكذا رقمال تبّين  (.    المفترض أن  ذلك، من  العلم   مدخلالفتة  إلى جانب  دائًما  المدرسة 
 المدرسة. في اسمة" "رسميّ كلمة لبناني و الّ 

  ستقبال االفي مراكز    للّدوام الّصباحي ودوام بعد الّظهر( )  الّرسمّيةوالّثانوّيات  ارس  المد ب  الئحةتتوفر   •
العاملين في مجال  ركاء  شّ المراكز    وفي  ّلجئينحدة لشؤون الّ ألمم المتّ ل امية  السّ ضية  مفوّ لل  التابعة 

ومراكز االنماء    ةليّ األوّ ة  حيّ عاية الّص ة ومراكز الرّ نمية المجتمعيّ مراكز التّ كما في    عليم التّ الّتربية و 
التابعة االنمائّية(  )الخدمات  الشّ ل  االجتماعي  االجتماعيّ وزارة  كّل  ةؤون  لدى  تتوّفر  وأّنها  كما   ،

  عليم العالي: ربية والتّ وزارة التّ عبر الموقع اإللكتروني لاإلنترنت    وعلىوعية  عين في مجال التّ المتطوّ 
www.mehe.gov.lb  :وعبر الّرابط الّتاليlebanon.org-www.refugees  . 

 . يتمّتعون بحّق مزاولة مهنة الّتعليمن ي لبنانيّ  أساتذة ومعّلمين الّرسمّية توّظف المدارس والّثانوّيات  •
 

 ؟ الّرسمّيةالّصباحي ودوام بعد الّظهر في المدارس والّثانوّيات  الّدوامالفرق بين ما  .2
والّطلب على    الّطّّلب الستيعاب الّزيادة في عدد    الّرسمّيةبعد الّظهر في المدارس    اعتماد دوام  تمّ قد  

ة في المرحل  الّرسمّيةفي المدارس    والّطلب على الّتعليم  الّطّّلبفي عدد    الّرسمّية الّتعليم في المدارس  
الّصباحي ودوام بعد الّظهر المنهج اّللبناني، غير   الّدوامويّتبع كلٌّ من . االبتدائّية نتيجة األزمة الّسورّية

  ما ين، فياللبنانيّ   للّطّّلب ة  ات مع إعطاء األولويّ من جميع الجنسيّ   الّطّّلب الّصباحي يستقبل    الّدوام  أنّ 
 الية:ة التّ الخدمات اإلضافيّ وّفر ين فقط ويلبنانيّ غير الّ  الّطّّلب يستقبل دوام بعد الّظهر 

http://www.mehe.gov.lb/
http://www.refugees-lebanon.org/
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بعد   • برنامج  في  فقط  البرنامج  هذا  يتوّفر  المبكرة(:  الّطفولة  )لمرحلة  الّتحضيرّية  الّروضة  برنامج 
المدارس   في  يستهدف    الّرسمّيةالّظهر  وبالّتالي  والّثالثة  والّثانية  األولى  الّروضة  مناهج  ويجمع 

اّلذين تتجاوز    ب الّطّّل سنوات )وفي بعض الحاالت الّمحّددة، قد ُيقَبل   8إلى   5األطفال من عمر  
 سنوات(.  8أعمارهم الـ

الدّ  • النّ خدمات  بناًء علىعم  واالجتماعي:  توافر  فسي  متخّصصون  مويل،  التّ   مدى  يقوم مرشدون 
تنّظم  اّلتي  رس  امدال  في كلّ   اوخارجه  الّصفوففسي واالجتماعي داخل  عم النّ الدّ بتوفير خدمات  
 . دواًما لبعد الّظهر

  بتوفير خدمات يون  مويل، يوجد مستشارون صحّ التّ   مدى توافر  بناًء علىي:  عم الصحّ خدمات الدّ  •
 . تنّظم دواًما لبعد الّظهراّلتي رس امد ال ي كلّ ا فوخارجه الّصفوفية داخل للتوعية الصحّ  الّدعم

توافر  بناًء على • المويلالتّ   مدى  والّتربية  الّتوجيه  لقسم  تابعون  تربوّيون  مرشدون  يجري  مدرسّية  ، 
(Département d’Orientation et Pédagogique Scolaire  )  لدوامات بعد    مكّثفةبزيارات

 . ةالصباحيّ  ات الّدوام ، وحّتى أّنها تفوق عدد الّزيارات إلىالّرسمّية مدارسال الّظهر في
التابع  عليم  قدية مقابل التّ ة السابقة، كان برنامج المساعدة النّ يّ سنوات الدراسالعليم: في  النقد مقابل التّ  •

ُيسمّ  )الذي كان  المد لليونيسف  إلى  الوصول  يدعم بشكل أساسي األطفال اى سابًقا برنامج    رس( 
، سيكون  2023- 2022. للعام الدراسي القادم  لديها دوام بعد الّظهراّلتي  مدارس  الفي    الملتحقين

لين للحصول  ؤهّ م  بعد الّظهر   لديها دوام صباحي ودواماّلتي    مدارسالمن    األطفال المختارون في كلّ 
ل والوجبات نقّ تّ ال  كلفة  عليم )مثلقة بالتّ ة للسماح ألسرهم بتغطية التكاليف المتعلّ على مساعدة نقديّ 

شهر كانون    ة للبرنامج بحلول أوائلاإلعّلن عن معايير األهليّ   سيتمّ و ة(.  لوازم المدرسيّ الخفيفة والّ 
باألسئلة واألجوبة    وثيقة منفصلة خاصة  إصدار  سيتمّ و سجيل بعد ذلك.  ، ويجب التّ (ديسمبر)  األّول

عدم تشجيع    من المفّضلعليم قريًبا.  ة مقابل التّ برنامج المساعدة النقديّ ضمن    للمساعدات النقدّية
 ة للبرنامج.اإلعّلن عن معايير األهليّ  ى يتمّ اخن حتّ السّ  الخطّ ب  االّتصالاألشخاص على 
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 ؟ لبنانّيةالّ  الّرسمّية والثانوّيات ين( في المدارسلبنانيّ )غير الّ   الّطاّلبكيف يمكن تسجيل  .3

 
 : ىاألول المناوبةمدارس الصباحية / في ال .أ

يواصلون تعليمهم بداًل من التسجيل ألول مرة(، بشرط أن تكون    أولئك الذينللطّلب العائدين )
 هناك سعة في المدرسة: 

ربية  وزارة التّ   من  سجيل بناًء على قرارتمديد فترة التّ   قد يتمّ لبنانيين،  غير الّ   الّطّّلب إلى  بالنسبة  
 الّرسمّيةالّصباحي في المدارس    الّدوامفي    األماكن المتاحة  عليم العالي. يرجى مّلحظة أنّ والتّ 

لذ   بشكلستكون محدودة   العام،  هذا  ُيطلب من    اأكبر  بعد في    أوالدهم  تسجيل  األهلقد  دوام 
 .الّظهر

 
 االبتدائي: عليم التّ قبل في الّصفوف ما  .ب

يناير  /انيكانون الثّ   31قبل  )  من العمر  ةخمسال  أتّمواذين  الّ   غير اّللبنانّيين  الّطّّلب يتّم قبول  
  م ههذا العمر ولكنّ   واتجاوز الذين  ل  اطف األ، وكذلك  سّن الّسادسة والّنصف  ولم يبلغوا  (2022

للّروضة الصباحي    الّدوام)من    ،األكاديمية للتسجيل في الصف األول  المعرفةإلى    ون يفتقر 
التحضيرّية  أو    التحضيرّية المبكرة  - الّروضة  الطفولة  الّروضة   أو Prep-ECE مرحلة 
للتسجيل    م يتم قبوله(  CB-ECE  مرحلة الّطفولة المبكرة في المجتمعات المحّلّية  –الّتحضيرّية  

الذي  القيد الوحيد  وقد يكون  .   Prep-ECEمرحلة الطفولة المبكرة  -الّروضة التحضيرّية  في  
اال دون  والماديةالقدرة    لتحاقيحول  المنظّ   سيتمّ و للمدرسة.    االستيعابية  غير    مات إطّلع 

مرحلة الطفولة المبكرة. وسيبدأ   -الّروضة التحضيرّية    مدارسبالمحّدثة    القوائمة على  الحكوميّ 
أكتوبر  تشرين األّول/  20في    مرحلة الطفولة المبكرة  -صفوف الّروضة التحضيرّية    في  الّتعليم 
2022. 

 
سجيل  للتّ   الّظهر  بعد دوام    ُتقيم  من أقرب مدرسة  التواصلين  لبنانيّ يجب على األطفال غير الّ 

ل بشرط ال يلزم تقديم أي شهادة لقبول طفل في الصف األوّ و ل.  األوّ   األساسي   في الصف
العمر )أي   متطلبات  الطفل  يستوفي  قبل  إتمام  أن  الثاني  31ست سنوات  يناير(  /كانون 

 حسب القانون اللبناني. ب
 

 انية: المناوبة الثّ هر / بعد الظّ  دوامتعليم االبتدائي في الّ صفوف  يف .ت
اللبنانيين  ا غير  بالمدرسةألطفال  إلى    األساسي   األول  الصف  من  الملتحقين 



5 10 

 

 

 الثاني(:  الّدوامهر / بعد الظّ  دوام) أساسي التاسع

 . 2022تشرين األول/أكتوبر   25تشرين األول/أكتوبر وينتهي في   5يبدأ الّتسجيل في  
 
   .2022تشرين األول/أكتوبر  17اسع في الصف التّ  الّتعليم فيبدأ يس

 .2022تشرين األول/أكتوبر   18سيبدأ الّتعليم في الصفين السابع والثامن في  
 .  2022تشرين األول/أكتوبر    19سيبدأ الّتعليم في الصف األول إلى السادس في 

 . 2022تشرين األول/أكتوبر    20سيبدأ الّتعليم في صفوف الّروضة التحضيرّية في  
 

كانون    31بحلول    الّست سنوات   أتّموال غير اللبنانيين في الصف األول، يجب أن يكونوا قد  لتسجيل األطفا
قد    إذا كانوا  في هذا الّصّف أيًضا  الّطّّلب   تسجيل  قبول  ه سيتمّ أنّ   . ومن الجدير بالمّلحظة2023يناير  / انيالثّ 

سنوات تجاوزوا   سنوات تّ ال  يبلغوالم    همولكنّ   السّت  أن  ،  بعد   سع  الّناحية قادر هم  أنّ   ا إثباتً   يقّدمواشرط  من    ون، 
  الّطّّلب يستطيع  المتطلبات الثّلثة المذكورة أعّله أو    يرجى مراجعة)  فّ صالبهذا    االلتحاقعلى    ة،كاديميّ األ

صفوف الّروضة (؛ وبخّلف ذلك، سيتم وضعه في  نظاميتعليم    سابًقا فيأيًضا تقديم إثبات أّنهم كانوا مسّجلين  
 . مرحلة الطفولة المبكرة –التحضيرّية 

 
 ابق؟العام السّ خالل ين الذين لم يلتحقوا بالمدرسة في لبنانيّ غير الّ  الّطاّلب بالنسبة إلىماذا 

دد في المدارس الخاصة المعترف بها سابًقا والمعتمدة من وزارة التربية  الجُ   الّطّّلب يجب على   •
وتقديم    الّرسمّية  المدارسسجيل في  نوا من التّ يتمكّ م المتحان القبول حتى  عليم العالي التقدّ والتّ 

ال المدرسة(رسمّية  )وثيقة    الّرسمّيةمدرسّية  الملّفات  في  وزارة    المصّدقة  بعّلماتهم  قبل  من 
  المدارسفي    الّطّّلب ُيسّجل    إّما أن،  الدخول  بناًء على نتائج امتحانو عليم العالي.  ربية والتّ التّ 

برنامج محو  )  الّنظاميعليم غير  إحالتهم إلى التّ تتّم  أو    المتاحة  المقاعد األماكن/  بحسب عدد 
يعطى  ، إلخ(.  وبرنامج محو األّمّية الحرفّية والحسابّي لدى الشباب ،  األّمّية الحرفّية والحسابّية

شهادة   توّفرحتى في حال عدم  فيتّم قبولهم أيًضا،  من ليس لديهم شهادة رسمية،  ل  استثناء
يقدموا  معتمدرسّية   أن  أداء/عّلمات  مدة، شرط  أنهم  تقارير  تثبت  تعليم  بال  التحقواصالحة 
 . النظامي

يبلغون  الّ   الجدد،  الّطّّلب ُيحال   • العمرسنوات    9ذين  من  أكثر  بعد  ،  أو  يبدأها  لم  ولكّنهم 
برامج الّتعليم  من المدرسة ألكثر من ثّلث سنوات، إلى    أو الذين تسّربوا  مسيرتهم الّتعليمّية

 . غير الّنظامي
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برنامج محو  ـبألنها تتعلق    في هذه الوثيقةعليم العالي  ربية والتّ وزارة التّ   الصادرة عمسيتم تضمين سياسة القبول   •
 .والّتعليم النظاميإلى األّمّية الحرفّية والحسابّية األمّية 
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 ليم الثانوي: التع .ث

  الذين يحملون غير اللبنانيين    الّطّّلب يستطيع  ،  ثانوّيةال  في المرحلة  في ما يتعّلق بالّتسجيل
المتحان    الخضوع دون  من    ثانوّيةسجيل في المدارس الالتّ   (البريفيه)  لبنانّيةالمتوّسطة الّ شهادة  ال

سجيل  شهادة معادلة للبريفيه التّ ين على ئز الحا الّطّّلب يجوز لكّل . باإلضافة إلى ذلك، دخول
إلى  من  ل  انوي األوّ الثّ   الصففي   الحاجة  المستوى.  ل  الخضوع المتحاندون  ،  ولكنتحديد 

ثالث من مدرسة خاصة أو أول أو ثاني أو  ثانوي    ة صفطالب يحمل شهاد   كلّ   يتعّين على
الخضوع  من   لبنان  امتحانمدرسة خارج  باإلضافة  إلى  معادلة    دخول  تقديم  كانت إلى  إذا 
 هادة من خارج لبنان. الشّ 

 
 ؟ لبنانّيةرسمّية في مدرسة  الّطاّلبلتسجيل  المطلوبة ما هي المستندات  .3

 
  ى الصفّ وضة حتّ )من الرّ   لبنانّيةرسمّية  مدرسة  في    الّتعليم األساسي  مرحلة  في  الّطّّلب لتسجيل  

  ى الصفّ فولة المبكرة حتّ مرحلة الطّ   -مرحلة الّروضة التحضيرّية  الصباحي/   الّدواماسع في  التّ 
 (:بعد الّظهراسع في دوام التّ 

 
 التالية:  والوثائق المستندات  إبراز، يجب رسمّيةين في مدرسة لبنانيّ غير الّ  الّطّّلب لتسجيل 

 (لألوراق الثبوتّية بديلكامية لشؤون الالجئين ة السّ ضيّ شهادة المفوّ  استخداميمكن ) أوراق ثبوتّية لكّل طالب  •
سنوات )إذا لم يكن لدى الطفل شهادة ميّلد، يرجى   10الـو  5ما بين الـلألطفال  الوالدة ة تسجيلشهاد  •

 الرجوع إلى الممثلين القانونيين(
 طالب  لكلّ  شمسّيتانصورتان  •
 طالب  لكلّ ة والشهادة الصحيّ  سجّل اللقاحات  •
أو   • بالعّلمات شهادة  التّ   وال سّيماين،  تالماضي   للسنتين  إفادة  الصف  عند  التاسع  سجيل في 

سجيل في أي التّ   لدى  إفادة بالعّلمات   من األفضل إحضار،  ممكًنا  األمر. إذا كان  أساسي
  ُتخضعه المدرسة المتحان ، من ذلك  الّطالب ولكن في حال لم يتمّكن . األخرى  الصفوفمن 

 .ةإلزاميّ هي تحديد المستوى   انات امتحأن األهل أن يعلموا يجب على و تحديد المستوى. 
 

بعد    دوامفي    الدراسية  تثبت هويته في أي من الفصول رسمّية  يجب قبول أي طالب يقدم وثيقة  
  ال يؤدي عدم )  الّرسمّية لّللتحاق بالمدارس    أساسيًّا  اشرط    الوالدةشهادات تسجيل  وال تشكل  .  الظهر

على إحضار شهادات   األهل(. ومع ذلك، يتم تشجيع  الّطّّلب منع التحاق هؤالء  إلى    المستند   اتقديم هذ 
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الذين تم    الّطّّلب يجب إحالة  و .  الّرسمّيةغير اللبنانيين في المدارس    الّطّّلب لتسجيل    الوالدةتسجيل  
من خّلل  وذلك  عليم العالي ) ربية والتّ إلى وزارة التّ   تسجيل الوالدةرفض تسجيلهم بسبب فقدان شهادات  

 القطاع(. في كاوى شّ تقديم الآلية 

 
 
 

)من الصف الثانوي األّول حتى الصف ، رسمّية  ثانوّيةغير اّللبنانّيين في   الّطّّلب لتسجيل 
)تجدر اإلشارة إلى أّنه ليس من اإللزامي  يجب إبراز المستندات والوثائق التاليةالثانوي الثالث( 

إبراز هذه المستندات للطّلب الذين كانوا مسجلين في المدرسة في العام السابق ويرغبون في  
 االلتحاق بالمدرسة نفسها(:

 ( الثبوتّيةيمكن استخدام شهادة المفّوضّية الّسامية لشؤون الّلجئين كبديل لألوراق ) طالب لكل  أوراق ثبوتية •
 شمسيتان صورتان  •
و/أو وثيقة   اّللبناني ة لألمن العامة العامّ صادر عن المديريّ   صالحإقامة   بطاقة/تصريح •

 جئين امية لشؤون الّّل ة السّ يّ من المفوّض  صالحة صادرةتسجيل 
 ية وشهادة صحّ  سجّل اّللقاحات  •
في  الّطالب حصل عليها اّلتي ة هائيّ النّ  العّلمة تبّين صادرة عن المدرسة قةمصدّ  إفادة •

وزارة التربية والتعليم   ت فيمعادالالصادر عن لجنة  مصدقالصف السابق أو بيان معادلة 
العالي

 
شرط إبراز إفادة سكن من المختار.    الّطالب كل المستندات والوثائق المذكورة، يبقى بإمكانية األهل تسجيل    الّطالب في حال لم يتوفّر لدى  

 ة إذا أمكن.  ويجب أال يتّم الخلط بين إفادة السكن واإلقامة، وسيبقى من الضروري إبراز شهادة والد
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هذه   أو ما يعادل  الّرسمّيةصادرة عن دائرة االمتحانات    (البريفيهالمرحلة المتوسطة )شهادة   •
 . تعليم العامللمعادالت العن لجنة  اصادرً  الشهادة على أن يكون 

 
 المستندات المطلوبة للمعادلة:

التق • الماضيةلمدرسّية  ال  ريرابطاقات  الثّلث  تكون   لسنوات  أن  الوثيقة   )الوثيقة األصلية ونسخة( على 
وزارة  و في لبنان الشؤون الخارجية وزارة وزارة التربية والتعليم، و  قبل من تينقمصدّ  األصلية والنسخة عنها

  الّطالب حيث أنجز  اإلقامة للسنوات الثّلث الماضية في البلد    بطاقة+    لاألص  في بلد   الشؤون الخارجية
 . أساسيصفوف السادس والسابع والثامن 

من غير الضروري إبراز المستندات المذكورة أعّله في حال توفرت شهادة البريفيه من البلد   •
يرتاد المدرسة وفي حال البلد حيث تّم إصدار شهادة البريفيه هو نفس بلد    الّطالب حيث كان  

 . الّطالب هوية 
 .وأولياء أمرهم الّطّّلب عن جوازات + نسخة   يبين بلد األصلجواز سفر أجنبي   •

 
  تعفي قامة، ألن وزارة التربية والتعليم العالي  اإل  بطاقات   إبراز  الّرسمّيةسجيل في المدارس  ب التّ ال يتطلّ 
حالة   كلّ   بناًء على دراسة  اإلقامة  ات من وثائقالمدارس أو الثانويفي    التسجيلفي    الذين يرغبون   الّطّّلب 

إذا  ن القانون اللبناني يطلب ذلك  ريح إقامة ألّ اعلى حدة. ومع ذلك، ال تزال بعض المدارس تطلب تص
لشهادة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الّلجئين أن  مكن  يُ و .  سنة  15يفوق الـالطفل    عمر  كان

لتصريح اإلقامة، يجب    بسبب عدم إبرازه  الّطّّلب وفي حال تم رفض تسجيل أي من  كبديل.    ُتستخدم
 القطاع(. في شكاوى ال تقديم من خّلل آليةوذلك إلى وزارة التربية والتعليم العالي )إحالته 

 
 : مكتومي القيد   الّطاّلبحاالت 

من    إفادة خاصة  إبرازمن خّلل    الّرسمّيةات  المدارس والثانويب  االلتحاق   مكتومي القيد لألطفال    جوزي
وقد  هذا الشأن  بوزارة التربية والتعليم العالي مذكرات    وقد سبق أن أصدرت   . فتعريإفادة  تسمى  المختار  

 .بهذا التدبيرعلى علم   الّرسمّيةات والثانوي المدارس  مدراء أصبح كل
 

 ؟ رسميةفي أقرب مدرسة  تتوفر أية مقاعد شاغرةلم  ما الذي يجب القيام به في حال .４
 

 :الصباحي الّدوامفي ما يتعلق ب
عدم توفر   بسبب على الرغم من أهليته/أهليتها    الّطالب   استقبال  الّرسمّيةلم تستطع المدرسة    إن

 واذهب،   المدرسةب  الخاصةاالنتظار    الئحةعلى    الّطالب إدراج اسم    احرص على،  أية مقاعد شاغرة
ُيرجى  )  فيها  الّطالب   بعد الظهر لتسجيل  تقدم دواًما فيمدرسة  أقرب  وقت ممكن، إلى    أسرعفي  
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 الظهر(. دواًما في ما بعد اّلتي  الّرسمّيةمدارس التعليم األساسي ب الّلئحة الخاصة مراجعة
 

 :بعد الظهرفي ما يتعلق بدوام 
إذا كان ولي األمر يحاول تسجيل ولده في مدرسة معينة وقد أدرجت هذه المدرسة اسمه على  
الئحة االنتظار، ينبغي التأكد من أنه تّم تسجيل اسمه والصف المناسب له ورقم الهاتف الخاص  

لتسجيل   مجاورة  مدرسة  إلى  التوجه  األسرة  وتستطيع  األمر.  إبّلغ    الّطالب بولي  يتم  أن  شرط 
مدرج على الئحة االنتظار في مدرسة ثانية. وفي حال رفض المدير   الّطالب بأن اسم    المدير

في المدرسة، ُيرجى إبّلغ العامل في مجال التوعية في المنطقة )مع تحديد اسم    الّطالب تسجيل  
 وتفاصيل االتصال به(.  الّطالب المدرسة ورقم المركز التربوي للبحوث واالنماء واسم 

 
 : الّرسمّيةثانويات بالفي ما يتعلق 

أخرى    ثانوّيةمعينة، من المستحسن التوجه إلى    ثانوّيةتتوفر أيه مقاعد شاغرة للطالب في  إذا لم  
وتفاصيله إلدراجه على الئحة االنتظار    الّطالب قريبة. وسُيطلب من المدراء تسجيل معلومات  

مكاًنا في مدرسة ثانية.    الّطالب ستحاول إعطاء  اّلتي  سيتم إرسالها إلى مديرية التعليم الثانوي  اّلتي  
ولكن، من الجدير بالذكر أن األولوية ُتعطى دائًما للطّلب القدامى الذين كانوا مسجلين في السنة  

 نيين.  اللبنانيين ومن ثم للطّلب غير اللبنا  الّطّّلب الماضية ويريدون مواصلة التعلم و 
 

 الّدوامفي  خالل العام الماضي فيمسجال  طفل غير لبناني في حال كان  .５
هذا لتم إعادة تسجيله تلقائي ا ت، هل لبنانّيةرسمّية في مدرسة   ىاألول المناوبةالصباحي/

 العام؟ 
الصباحي/المناوبة األولى في مدرسة   الّدوامن طفل غير لبناني مسجًّل في خّلل العام الماضي في  افي حال ك

  االعتبار   يجب األخذ بعين  ،سنة إذا توفر مكان. ولكنال  هلهذ   نفسه  الّدوامفي    تم تسجيله تلقائًيافسي ،  لبنانّيةرسمّية  
غير   الّطالب في المدرسة، سُيحال  مقاعد شاغرة كافية  لذا، إن لم تتوفر ؛األولويةيحظون باللبنانيين   الّطّّلب  أن

 بعد الظهر.  دواملتسجيل في اللبناني ل
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، فيفل إذا كان الطّ  .６ ي دوام بعد  ، ف2023-2022خالل العام الدراسي   مسجال 

 الّطاّلبمع الصباحي  الّدوامبمقعد شاغر في  حظىهل سيالّظهر في مدرسة رسمّية،  
 ؟ لهذا العاماللبنانيين 

السابق في  مسجًّل   الّطالب إذا كان    ،ّلك   يستطيع ، ال  في مدرسة رسميةبعد الظهر    دوام  في 
والوصول إلى الصف األول    أساسي  الصف التاسع  ي إال بعد اجتيازالصباح  الّدوامب  االلتحاق

 . ثانوي 
 

ة في مدرسة  الثاني المناوبةن في دوام بعد الظهر/والمسجل الّطاّلبهل يحصل  .７
في لبنان في   العالي وزارة التربية والتعليم صادرة عنرسمّية  شاهدة/إفادةعلى رسمّية 

 المناوبة األولى؟ /يالصباح الّدوامفي  الّطاّلب على غرار الدراسي، نهاية العام
دوام  نعم يقدم  الظهر/،   الّدوام  كما  ه نفسالرسمي  و   النظامي  التعليم   ةالثاني  المناوبةبعد 

من األول    هم الذين ينجحون في صفوف  الّطّّلب   كل  يحصل  ى. وبالتالي،األول  المناوبةي/الصباح
بها  رسمّية  على شهادة    أساسي   التاسع  ابتدائي حتى  والتعليم  صادرة عمعترف  التربية  وزارة  ن 

 العالي.

رسمية/معترف بها  على شهادة    الّرسمّيةات الثانويالذين التحقوا بغير اللبنانيين   الّطّّلب يحصل  و 
 .ثانوّيةعند اجتياز كل صف من الصفوف ال ، وذلكوزارة التربية والتعليم العالي قبل من

 
 في لبنان؟   الّرسمّية المدارسفي الالجئين الفلسطينيين ما شأن تسجيل  .８

)من الصف األول    تعليميةخدمات    (األونروا)  وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الّلجئين الفلسطينيين  تقدم
  القادمون   ن و ينيفلسطال  ون ّلجئال  همفي لبنان، بما في يين فلسطينال   لّلجئين(  ابتدائي حتى الصف الثالث ثانوي 

الكتب   كما وأنها تؤمن، بناًء على توفر التمويل للمشاريع والتبرعات،  ايًّ مجان  تعليًماتوفر األونروا  و من سوريا.  
المدرس"  ورزمالمدرسية،   إلى  للطّلب ةالعودة  الدراسي.  "  العام  ا،  2022-2021  وفي  ن  و لّلجئيستطيع 

الذين حازوا   الّطّّلب )  مّجاًنا في حال أرادوا مواصلة التعّلم  الّرسمّية  لبنانّيةال  ات الثانويبن االلتحاق  و الفلسطيني
 المعلومات حول من    لمزيد   3السؤال    مراجعةيرجى  و (.  جيدة وشرط توفر مكان في المدرسة  عّلمات   على

 .الّرسمّيةالمطلوبة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي للتسجيل في المدارس والوثائق المستندات 
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الذين  و الفلسطيني   الّطّّلب ويستطيع   مع    يتسّجلوالم  الذين  و   ،األزمة السورية  بدء  لبنان قبل  إلى  أتوان 

في حال لم  رسمّية  مدرسة  الصباحي في    الّدوامب االلتحاق    ،العام الدراسي الماضي  خّلل  األونروا في
 . المحيطة بمكان سكنهممدرسة تابعة لألونروا في المنطقة الجغرافية  تتوفر

مهنية من  الوشبه    والحرفية  مهنيةالدورات  عدًدا معيًنا من ال،  حصًراللشباب الفلسطيني    ،تقدم األونرواو 
فرعيها )منطقة صيدا(    عيينالجام  في  سبلين  )و في  البارد  نار  لبنانفي  شمال  من  ل(.  منطقة  لمزيد 

االالمعلومات،   و اتصُيرجى  السجل  بأمين  على    مسؤول شؤون ل  سبلين  تدريب  مركز  في  الخريجين 
03606922 . 

 
 ثانوّيةلنيل شهادة البريفيه وال  الّرسمّية غير اللبنانيين التقدم لالمتحانات    للطالبهل يسمح   .９

 العامة )البكالوريا(؟
  الّرسمّية من التقدم لّلمتحانات    أساسي والثالث ثانوي في الصفين التاسع    الّطّّلب نعم. سيتمكن جميع  

. في كل عام، ترسل وزارة التربية والتعليم العالي طلًبا إلى مجلس الوزراء للسماح لهم بالتقدم  لبنانّيةال
 لديهم المستندات المطلوبة. لّلمتحانات حتى لو لم يكن  

 
 ؟ هل يسمح للطالب ذوي االحتياجات الخاصة االلتحاق بمدرسة رسمية .１０

 
حيث سيستفيدون من الدعم الفني واألجهزة المساعدة   الّرسمّيةالتسجيل في المدارس    المصابون بإعاقة  للطّلب يمكن  

 المصابين بإعاقة ما يتعلق بتسجيل األطفال   بناًء على التقييمات الفنية. إذا كانت هناك حاجة إلى أي مساعدة في
 / تم تسجيل اّلتي    الّرسمّية  ثانوّية، فُيطلب من أولياء األمور المعنيين االتصال بالمدرسة أو الالّرسمّيةفي المدارس  
 . 01/772000االتصال بالخط الساخن لوزارة التعليم والتعليم العالي  ُيرجى فيها أو  الّطّّلب سيتم تسجيل 

 
 ف بها في لبنان؟ عتر  م   ة مؤسساتتعليم السوريالمراكز   تشكل هل .１１

وال تعتمد مراكز التعلم السورية   المدرَّس في لبنان  ال تعترف وزارة التربية والتعليم في لبنان بالمنهج السوري 
مراكز    ال تدعمكاالت األمم المتحدة  باإلضافة إلى ذلك، إّن  .  وال تعترف بها  لبنانّيةعلى األراضي ال

المستوى    المتحان تحديد مدارس سورية معتمدة  ب  الذين التحقوا  الّطّّلب يخضع  و م السورية في لبنان.  يالتعل
إذا  أما    المناسب في التعليم الرسمي.  الصفهم التعليمي وإحالتهم إلى  ا اللغة العربية( لتقييم مستو في  )

برامج التعليم المكثف أو  إحالتهم إلى التعليم غير النظامي المعترف به )  مّ تت ، فتلقوا تعليمهم في مراكز
 (. برنامج محو األمية الحرفية والحسابية وغيرهما
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II. الرسوم: 
 

 ؟ لبنانّية ال الّرسمّيةفي المدارس   الّطّّلب لتسجيل  أية رسوم دفع توجب هل ي .1
 

 (: الصف األول ابتدائي حتى الصف التاسع أساسي من) الرسميلتعليم األساسي في ما يتعلق با
أوالدهم  تسجيل    مقابل  األهل  يدفعال  ف.  الّطّّلب   لكلمجاني  هو  في لبنان   الرسميالتعليم األساسي  إن  

من خّلل  بتغطية هذه الرسوم  المجتمع الدولي    يقوم  ،غير اللبنانيين  وللطّلب .  اللبنانيين في المدرسة
 اليونيسف. 

 
 ؟يجب أخذ علم بها أخرى  من رسومهل  .2

الصف الثالث من مرحلة  فيالملتحقين تنمية الطفولة المبكرة لدعم األطفال   رزمسيتم توفير  •
اّلتي   الّرسمّية مدارسالعبر   مرحلة الطفولة المبكرة –التحضيرية صفوف الو  الروضة التحضيرية

 . ودوام بعد الظهر الصباحي الّدوام تقدم
مسؤولون عن هذه  األهلطوابع/نسخ األوراق: هذا يعتمد على األعمال الورقية المطلوبة.  •

 المدفوعات. 
  

 إلى المدرسة؟ من و قل تكاليف النّ لتغطية ال تؤمَّنهل  .3
 

في دوام بعد الظهر، يمكن تقديم الدعم  ،  ولكن. أحد مسؤوليات األهل وأولياء األمرالنقل    ال يزال تأمين
الصباحي ودوام بعد الظهر   الّدوامفي  مسجلين    أطفاالً   تتضمناّلتي    ،مختارةال  في النقل لبعض األسر

. يمكن أن يساعدهم ذلك في تغطية تكاليف النقل إلى المدرسة والتكاليف األخرى  الّرسمّيةالمدارس  في
سيتم اإلعّلن عن مزيد من التفاصيل حول برنامج المساعدة النقدية، بما في ذلك  و المتعلقة بالتعليم.  

 .ةمنفصل  في وثيقة أسئلة وأجوبةمعايير األهلية، قريًبا وسيتم تضمينها أيًضا 
 
 

III. الّرسمّيةوالدعم األكاديمي األخرى المتوفر في المدارس  ية األخرى التعليمبرامج ال: 
 

 أنواع أخرى من المدارس أو البرامج التعليمية؟  تتوفرهل  .1
تدعم األطفال ببرامج تعليمية مختلفة اّلتي  نعم. هناك العديد من البرامج التعليمية في إطار المسارات المرنة المتعددة  

 بناًء على احتياجاتهم وفئتهم العمرية.
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بسبب تحديات أكاديمية    من المدرسة  ب والمعرضين لخطر التسرّ   النظاميفي التعليم    الملتحقين   الّطّّلب يمكن تسجيل  

الذي يوفر الدعم الّلمنهجي لتعزيز   Program)   (Retention Supportإبقاء التّلميذ في المدرسة  في برنامج
 .النظاميوضمان االستمرارية في التعليم  الّطّّلب نتائج تعلم 

 
كانوا خارج التعليم ألكثر من الذين هم خارج المدرسة )إما لم يذهبوا إلى المدرسة من قبل أو    الّطّّلب دعم    ويمكن

ين( من خّلل برامج تعليمية مختلفة بناًء على فئتهم العمرية وخلفيتهم التعليمية بهدف إحالتهم بعد االنتهاء إلى عامَ 
 . ةمختلف يةمسارات تعليم 

 
تنفذها المنظمات غير الحكومية عبر المراكز المجتمعية أو المدارس المختلفة )دعم اّلتي    ما تكون هذه البرامج  عادةً 

بين    الّطّّلب  تتراوح أعمارهم  والفئة سنة   18سنوات و   3الذين  للطفل  التعليمية  بناًء على االحتياجات  ( وتختلف 
 5و   3العمرية ما بين    الفئة( )CB- ECE)  ات المحليةالمجتمع  فيالطفولة المبكرة    مرحلة  العمرية مثل برنامج

الحرفية  (  سنوات  األمية  الحرفية (  سنة  14إلى  سنوات    10)من    الحسابيةو وبرنامج محو  األمية  وبرنامج محو 
 ( على النحو الوارد أعّله. سنة 24إلى   15الشباب )من   الحسابية لدىو 

 
 . 18في السؤال  برنامج التعليم غير النظاميو  التعليم المكثفيمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول برامج 

 
ة  ع الدعم المتاح او أن، ما  الّرسمّية   ةالمنهج اللبناني في المدرس   مواكبةصعوبة في    يواجه  الّطالبفي حال كان   .2

 في المدرسة؟  البقاء على الّطالب لمساعدة في المدرسة
 

 برنامج الدعم في إنجاز الفروض شمل  على اإلبقاء في المدرسة، وت  الّطّّلب لمساعدة  دعم  ال  برامج  وفرتت
للطّلب  مدرسّية  وُيوفَّر الدعم في إنجاز الفروض ال.  وبرنامج الدعم للتعويض في بعض المواد مدرسّية  ال

 المدرسةفي    نظاميال التعليم    والمواظبين على حضور صفوفهم ضمن برنامج  في المدرسةالمسجلين  
م هذا النوع من.  من المدرسة  ، ولكنهم معرضون لخطر التسرب الّرسمّية بشكل منتظم وفي  دعم  ال  وُيقدَّ

النجاح في    يساعدهم على الدعم الذي    ويتلّقون مدرسّية  كتبهم ال  الّطّّلب حيث يحضر  أماكن مختلفة  
الدراسية الدعم في  ويمكن.  السنة  هذا  م  يقدَّ منه مجتمعية  مراكز  وفي    الّرسمّيةالمدارس    أن  ويستفيد 

المدارس    المسجلون   الّطّّلب  يتوفر    الّرسمّيةفي  الدعم.  هذا  إلى  يحتاجون  إنجاز   دعمالوالذين    في 
  م التوعية في منطقتك   عامل  التواصل معيرجى  .  أيًضا  المجتمعات   ضمناألجنبية  ات  اللغ  الفروض وفي

األجنبية قرب   ات اللغ   في  دعمفي إنجاز الفروض المنزلية وال  مالئحة بنشاطات الدع  على  للحصول
 . سكنكممكان 
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أو   المدرسة  بأي  يلتحقلم    في حال  ، أوفي حال كان متسّرب ا من المدرسة لعدة سنوات  الّطالبيفعل  ماذا   .3

 من قبل؟  برنامج تعليمي
أقرتها وزارة التربية  اّلتي  المسارات المرنة    في انتظار  القطاع  يبقى ،  التعليم المكثف  برنامج  في غياب دورات 

. وفي  التعليم النظاميإلى    العليم غير النظامي والتعليم العالي )سياسة القبول( إلحالة األطفال المؤهلين من  
برنامج  )الوقت نفسه، يجب على الجهات الفاعلة في مجال التعليم استخدام برامج التعليم غير النظامي الحالية  

وبرنامج محو األمية الحرفية والحسابية وبرنامج مرحلة الطفولة   محو األمية الحرفية والحسابية لدى الشباب 
 .غير الملتحقين بالمدارس الّطّّلب ( لتسجيل المبكرة في المجتمعات المحلية

 
IV-  الّرسمّيةبالمدارس  الّطّّلب  التحاقتحول دون اّلتي العوائق: 

 
 ؟ الّرسمّية ة مشاكل تواجهها في المدرسة الواجب اّتباعها لت بلَّغ األسرة عن أيّ ما الطريقة  .4

، الّرسمّيةمدرسة الفي  اعتداء أو سوء معاملةسوء سلوك أو احتيال أو تمييز أو عنف أو  لإلبّلغ عن أيّ 
الساخن لوزارة التربية   بالرقممسؤولية التواصل مع مدير المدرسة واالتصال  األهل أو أولياء األمر  يتولى

 الحالة منطوية علىصل إن يجب أن يقول المتّ العمل.  دوامخّلل  01-772000على الرقم   العالي والتعليم
 .قضية حماية الطفل، وسيتم تحويله إلى وحدة حماية الطفل

 
التوعية في    عاملرجى إبّلغ  ، يُ الّرسمّيةخارج المدارس    الّطالب العنف ضد    ممارسة  حاالت أما في  
 . هفي وضع همساعدت تستطيع  األطفالحماية ل إلى وكالة  تهإلحال  ممنطقتك

 
منّسٌق أو أكثر من المنّسقين المجتمعيين لشؤون    تقيم دوامات بعد الظهراّلتي  مدارس  الفي معظم  ويخدم  

)متطوعين( المجتمع   فيدعمون ،  التعليم  بين  المنّسقون،  والمدرسة.    المحلي  التواصل  هؤالء  ويستطيع 
المناسبة    المختصة  إحالة الحاالت إلى الوكاالت بالتعاون مع المنّسق من المنظمات غير الحكومية،  

)من خّلل نقطة اتصال المنظمات غير الحكومية الشريكة لهم(،   ، وذلك لمتابعة الحاالت،لحالةتبًعا ل
الأو إحالتها   التوجيه والتربية  الطفل  مدرسّية  إلى قسم  التربية    وضعتهااّلتي  وفًقا لسياسة حماية  وزارة 

 والتعليم العالي. 
 

مااًل  من مزّودي الخدمات  أحدٌ  طلب  وفي حال. اانً مجّ وخدماتها الوكاالت اإلنسانية  توفَّر كل نشاطات 
 بأي من المنظمات المذكورة في نهاية المستند.  فوًرا االتصال يجب ، المساعدة أو خدمات مقابل
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، يرجى دوامات بعد الظهرالتسجيل في    عند   الّطّّلب يواجهها  اّلتي    الصعوبات أو المشاكللإلبّلغ عن  و 
وضعها القطاع التعليمي لتقديم الشكاوى عبر  اّلتي  التباع اآللية    في المنطقة التوعية    مع عامل  التواصل
 العودة إلى المدرسة.  في إطار برنامجالمنظمة  اإلنترنت 

 
 

V-  والتقني في لبنان:التعليم والتدريب المهني 
 

المهني والتقني    التعليم والتدريب  األكاديمي إلى نظام  ، إذا أراد ذلك، التحّول من التعليمالّطالبهل يستطيع   .5
 ما فوق(؟  وأالصف السابع في  الّطالب)

 
،  أساسي   الصف السابع  نجحوا، والذين  سنة  21الـو   13الـ  الذين تتراوح أعمارهم بين  الّطّّلب   يستطيع   ،نعم

يمكن  و .  التعليم النظامي في لبنان  والتقني ضمنالمهني  للتدريب    الّرسمّيةالمدارس  و   التسجيل في المعاهد 
: حالًيا وبسبب قيود الّطّّلب والتقني لتسجيل  المهني    معاهد أو مدراس التدريب أي من    التواصل مع

التمويل، تناقش اليونيسف بالتعاون مع مديرية التعليم والتدريب التقني والمهني مع منظمات دولية أخرى  
 المهني    لتغطية تسجيل اللبنانيين وغير اللبنانيين في التعليم والتدريب ا محتمًّل )سيتم تحديدها( دعًما ماليًّ 

 . 2023- 2022العام الدراسي  التقني خّلل و 
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 المهني والتقني؟  أو معاهد التعليم والتدريب مدارسفي   التسجيللشباب ا ومتى يستطيعكيف  .9
 

 أو معاهد التدريب  مدارسب  الذين يريدون االلتحاقمراهقين اللبنانيين وغير اللبنانيين في ما يتعلق بال
 : الّرسمّية المهني والتقني

   صفوف التكميلية الفنيةالتقني:  و   المهني  التسجيل في مختلف مستويات التعليم في التعليم والتدريب بدأ   •
(BP)  والبكالوريا الفنية (BT) واالمتياز الفني (TS) واإلجازة الفنية (LT) أكتوبر  تشرين األول/  في شهر
 . 2023  - 2022للعام الدراسي   2022

والذين ستغطي المنظمات الدولية رسوم    ،األزمة السوريةمن    المتضررون غير اللبنانيين    الّطّّلب ال يدفع   •
 المهني والتقني.  أو معاهد التدريب  مدارس في تسجيل للرسوم  ةأي  ()سيتم تحديدهاتسجيلهم 

غير اللبنانيين    الّطّّلب من  التقني  و التعليم والتدريب المهني    أو معاهد   من مديري مدارس  إذا طلب أيّ  •
ل في بداية العام الدراسي، فيجب إحالة الحالة إلى المنظمات الدولية المعنية المسؤولة  دفع رسوم التسجي

المهني  مع مديرية التعليم والتدريب    القضايا مباشرةً   من أجل حلّ   معن تغطية رسوم التسجيل الخاصة به
 . التقني أو مدير المدرسةو 

المهني والتقني التابعة لوزارة   أو معاهد التدريب  غير اللبنانيين في مدارس الّطّّلب لتسجيل  ▪
 : التالية  ينبغي إبراز المستندات والوثائقالتربية والتعليم العالي، 

 (بطاقة الهويةطالب )لل أوراق ثبوتية •
 لطالب ل شمسيتانصورتان  •
 . عن اإلفادةين أو نسخة ت الماضي للسنتينمدرسّية  إفادة •
  لدى أو شهادة تسجيلالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الّلجئين تمنحه ّلتي االباركود  •

 (متى تتوفر) المفوضية صالحة
 تصريح اإلقامة  •

 
لّلمتحان الرسمي النهائي للتعليم والتدريب المهني   الخضوع: ال ُيسمح لغير اللبنانيين  1  مّلحظة رقم •
على موافقة مجلس    يحصلوا  ما لم  أو  أهلّيتهمتثبت  اّلتي    الّرسمّية  والوثائق  لم يقدموا المستندات   ماالتقني  و 

 لّلمتحانات.  ترشيحهملالوزراء 
شرط امتّلكه  (  TS(  صفوف االمتياز الفني  أي طالب غير لبناني التسجيل فيستطيع  : ي2  مّلحظة رقم •

 (. BTأنه أتّم بنجاح شهادة البكالوريا الفنية )بت تث اّلتي المستندات و  كل الوثائق
 

حالة   يستطع  في  التسجيل،    إلبرازها  الّلزمة  والوثائق  المستندات   تأمين   الّطالب لم  سيبقى  عند 
عن الخيارات المتاحة لتقديم وثائق  أو المعهد  المدرسة    مناالستفسار  من ثّم  التسجيل و   باستطاعته
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 . الّرسمّية قبل تاريخ االمتحانات  الّلزمة والوثائق المستندات  يقّدمبديلة، طالما أنه 
 

 ؟ والتقني المهني االلتحاق بالتعليمالصف السابع  يجوز لطالب لم يحصل على إفادة نجاحهل  .10
  بدورات ثانوي االلتحاق  الأو متوسط ال همتعليم يكملوااللبنانيين وغير اللبنانيين الذين لم  يستطيع الشباب 

وتكون هذه الدورات  المهني والتقني  للتعليمرسمّية أو معاهد  في مدارس والتقني مهنيالتدريب للمعتمدة 
عدد   بالتعاون مع ا وتقنيًّا معتمًدامهنيًّ  تدريًبا أيًضا وزارة العمل  وتقّدم .أو وزارة الزراعةوزارة التربية ل تابعة

المنظمات اإلنسانية   وتقوم إحدىالمركز الوطني للتدريب المهني.  ومنها  المرتبطة بهامن المنظمات 
كي يتمكن األفراد في أسرع وقت ممكن ل اسمها  سيتم إدراجبتقديم تدريب إضافي على المهارات، و 

 البرامج المتاحة والتسجيل.  ّلستعّلم عنالمهتمون من التواصل معها ل



19 10 

 

 

 
VI- ي: عالالتعليم ال 

 
 في جامعات لبنان؟ أن يتسّجل وأ أن يتابع دراساته العليا  الّطالبيستطيع : هل 1 ؤال رقمسال

(  لبنانّية العامة ال  ثانوّيةفي لبنان )ال  الّرسمّية  ثانوّيةالّلجئين وغير اللبنانيين المقيمين في لبنان، الذين أكملوا المدرسة ال  كلنعم.  
أو ما يعادلها في بلدهم األصلي، مؤهلون للتسجيل في جامعات حكومية أو خاصة معتمدة في لبنان بانتظار متطلبات القبول  

 . (قائمة بأسماء الجامعات في لبنان لحق في الم  تتوفراألخرى. )
 

 الجامعات في لبنان؟  للتسجيل في: ما هي المستندات المطلوبة 2 ؤال رقمسال
 التالية: والوثائق المستندات  إبراز من الجامعات في لبنان، يجب  التسجيل في أيعند 

 هوية صالحة أوراق ثبوتية/ •
 تعادلها شهادة    أي  في لبنان، أوالعالي  وزارة التربية والتعليم    قبل  من  مختومةالعامة    ثانوّيةال  عّلمات المرحلة •

تكون   أن  المعادالشرط  لجنة  )  ت صادرة عن  لبنان  التربية  وزارة  السؤالفي  من   الرابع  يرجى مراجعة  للمزيد 
 (. المعلومات حول المعادلة

اللغوية • الكفاءة  امتحان  امتحانات    عّلمات  أو  الجامعات(  اال  دخول)لبعض  للمزيد من  صات.  اص تخلبعض 
 التسجيل فيها.   الّطالب يرغب اّلتي  من الجامعة  التحقق مباشرةً  المعلومات عن هذه المتطلبات، من المفضل

 
 جامعات في لبنان؟ ال في   تفتح أبواب التسجيل: متى يمكنني 3 ؤال رقمسال

يريد اّلتي  الجامعة    التواصل مع  الّطالب ويستطيع  .  إلى أخرى   جامعة  منيختلف الموعد النهائي لتقديم الطلبات وتاريخ التسجيل  
 تاريخ التسجيل وإجراءات التسجيل.ليستفسر عن  االلتحاق بها

 
 ؟اإلجراءات للحصول على معادلة للشهادة: ما 4 ؤال رقمسال

  متابعة دراسته   ويريد عربي أو أجنبي    بلد   فيجهة حكومية    أية  عنصادرة    عامة  ثانوّية على شهادة    حائزطالب    يجب على كل 
أن  قبل    لعّلماته وشهادتهعلى معادلة    ليحصلفي وزارة التربية والتعليم العالي    ت في لبنان، تقديم طلب إلى لجنة المعادال  العليا

 عالي.التعليم ال الجامعات أو مؤسسات التسجيل في يباشر ب
 

   معادالت، يرجى االستعانة بالرابط أدناه: إجراءات الحصول على المعلومات عن للمزيد من
  
 https://www.mehe.gov.lb/ar/Transactions/GeneralEducationEquivalence 

 

https://www.mehe.gov.lb/ar/Transactions/GeneralEducationEquivalence
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 لجنة المعادالت؟  المطلوبة من قبل: ما المستندات 5 ؤال رقمسال
 األكاديمية:  والوثائق المستندات

 :العامة ثانوّيةشهادة المعادلة ل
 (بريفيه)ال المتوسطة شهادةال •
  الّطالب نجاح إلى العامة مع إشارة واضحة  ثانوّيةالشهادة  •
 : الجامعيةشهادة معادلة الل
إبراز ماجستير، يجب ال شهادة معادلةلبطلب  متقد ال وفي حالنسخة مصدقة من شهادة درجة البكالوريوس،  •

 . أيًضانسخة مصدقة من شهادة درجة الماجستير 
  التقدم في الجامعة، وفي حال السنوات األكاديميةفي كل   الّطالب حازها اّلتي العّلمات نسخة مصدقة من  •

السنوات األكاديمية   في حازها اّلتي إبراز نسخة مصدقة من العّلمات ماجستير، يجب ال بطلب لمعادلة شهادة
 لدرجة الماجستير. 

 
  في وختمها  عنها    األصلية والنسخ طبق األصل  في لبنان، يجب تصديق والنسخلم تكن هذه الوثائق والمستندات صادرة  في حال  

في لبنان،    ذات الصلةالسفارة    في، ومن ثم  دراساته   الّطالب حيث أنهى  البلد  الخارجية في  الشؤون  وزارة  في  وزارة التربية والتعليم و 
 الخارجية في لبنان.  من ختمها في وزارة الشؤون  الّطالب وذلك لكي يتمكن 

 
 اإلدارية: والوثائق المستندات

 
 عن األمن العام  ينصادر   ، على أن يكوناأو بطاقة إقامة صالحجواز سفر  •
 إذا توفرت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الّلجئين  في تسجيلالشهادة  •
 [ 1]رسمية(. لبنانّيةطوابع  مقابل لبنانّيةليرة  36000دارية )اإل رسومال •

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DZA&wopisrc=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2Fteams%2FLBN-Humanitarian%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa046ed0782074557871a48190825fc4f&wdenableroaming=1&mscc=0&hid=7A886DA0-8003-5000-276F-BE663AE6CE83&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=90f86e8f-3c50-4006-9e5b-58bd8ee948ab&usid=90f86e8f-3c50-4006-9e5b-58bd8ee948ab&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected&_ftn1
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 : مالحظة
ويجب أن    LibanPostبريد الـ  مباشرة إلى سكرتارية لجنة المعادالت أو عبر  ات طلبتقديم الاستمارة  نموذج/  تقديم الطلب وفق يتم  

المستندات    كلّ جمع    وينبغي أيًضاخارجه.    و أالمستندات المطلوبة لمعادلة الشهادات الصادرة من داخل لبنان    كل  ُترفق بالطلب 
أيام    ، فيجب أن ت قّدمالمناهج األجنبيةشهادات  بمعادلة    الطلبات المتعلقة  اأم.  لمصّدقة عنهاا  النسخمع    مرة واحدةوتقديمها  

ا إلى الساعة الواحدة بعد الظهر  .االثنين والثالثاء واألربعاء والخميس )ما عدا أيام العطل( من الساعة التاسعة صباح 
 

  ومع من المطلوبة؟    أو الوثائق  من المستندات  في حال لم يستطع تأمين واحدة أو أكثر  الّطالبيفعل  : ماذا  6  ؤال رقمسال
 ؟ يتواصل 

  كّل المستندات جمع    لذا، من المستحسنللتسجيل في جامعة في لبنان.    ضرورية وإلزامية   المذكورة أعّله  الوثائقو   ُتعتبر المستندات 
  يريد اّلتي  االتصال بالجامعة    الّطالب يستطيع  ،  غير متوّفرة  إحداها ولكن، في حال كانت  أقرب وقت ممكن.  بالوثائق األصلية  و 

 بديلة. الخيارات ال  عن االلتحاق بها لّلستعّلم
 

 جامعة في لبنان؟ للتسجيل فيإقامة  إلى بطاقة/تصريح الّطالبيحتاج : هل 7 ؤال رقمسال
لم    . في حالةلتسجيل في الجامعا  صالحة بغيةتصريح إقامة  بطاقة/إبراز    الّطالب   لقانون اللبناني، قد ُيطلب منا  بحسب نعم،  
 المنحة أو الوحدة القانونية للمفوضية ب  الّطالب زّودت  اّلتي  بالجهة    بالجامعة أو  يجب االتصال،  متوفرةتصريح اإلقامة  بطاقة/  تكن

 للحصول على المشورة. السامية لشؤون الّلجئين
 

ا لقبول اللغات األجنبية يشكل اكتساب : هل 8 ؤال رقمسال  لبنان؟  في في الجامعات الّطالبأساس 
الحد األدنى من الكفاءة    ختلف متطلبات فت  قد اكتسب لغات أجنبية قبل دخوله الجامعة،  الّطالب من الضروري أن يكون  ليس  

دراسة األدب العربي،   ّطالب الإذا أراد    . ومع ذلك، حتىضمن الجامعة نفسها  من كلية إلى أخرى و من جامعة إلى أخرى،  اللغوية  
 الفرنسية(.  اللغة اإلنجليزية أواللغة دورات إلزامية في لغة أجنبية ) الّطالب أن ينجز تطلب الجامعات في لبنان 

 
 االتصال بـ: ُيرجىلمزيد من المعلومات، ولأنحاء لبنان.  كلاألجنبية في  ات في اللغ تقدم دورات مؤسسات  تتوفر عدة

 /http://allcs.edu.lb :للغات  يركيمركز األم .1
 http://www.amideast.org/lebanon  مديست:األ .2
 https://www.britishcouncil.org.lb/ar  :في لبنان المجلس الثقافي البريطاني .3
 http://beirut.cervantes.es/fr/default.shtm  انتس:معهد ثرب .4
 ل https://www.goethe.de/ins/lb/en/index.htm  وته:غمعهد  .5
 / liban.com-http://www.institutfrancais  لبنان: فيالفرنسي الثقافي  المركز .6
 /http://www.iicbeirut.esteri.it/iic_beirut/it  اإليطالي: الثقافي المعهد  .7
 /ghttp://www.unitelebanonyouth.or  :(ULYPمشروع توحيد شبيبة لبنان ) .8

http://allcs.edu.lb/
http://www.amideast.org/lebanon
https://www.britishcouncil.org.lb/en
http://beirut.cervantes.es/fr/default.shtm
https://www.goethe.de/ins/lb/en/index.html
http://www.institutfrancais-liban.com/
http://www.iicbeirut.esteri.it/iic_beirut/it/
http://www.unitelebanonyouth.org/
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 calargefady@yahoo.comمركز اللغات والترجمة: ، لبنانّيةالجامعة ال .9
 

 ما هي التكاليف؟ و دفع لاللتحاق بجامعة في لبنان؟  ال الّطالبعلى : هل يجب 9 ؤال رقمسال
جامعة ال  األجانب لّللتحاق بكلية في  الّطّّلب   فيدفع.  ال يتوفر تعليم جامعي مجاني في لبنان، حتى في الجامعات الحكومية

)مليون    1،800،000  وحوالىدرجة البكالوريوس    في السنة الدراسية لبرامج  لبنانّيةليرة  )مليون(    1،000،000  ىحوال  لبنانّيةال
  في لبنان،   الخاصة  وللمعلومات عن تكاليف االلتحاق بالجامعات   درجة الماجستير.في السنة الدراسية ل  لبنانّيةليرة  وثمنمئة ألف(  

 [2]تختلف من جامعة إلى أخرى.الرسوم الُمراد التسجيل فيها ألّن قسم التسجيل في  عم مباشرةً  التواصل من المفضل
 

 م طلب للحصول على منحة في لبنان؟ يرسوم لتقد أيةدفع  الّطالبعلى  يتوجب : هل 10 ؤال رقمسال
طلبات المنح توفر خدماتها  م يتقد  على الّطّّلب تساعد اّلتي  تجاريةالوكاالت التقدم الوكاالت اإلنسانية خدماتها مجاًنا، ولكن 

 .محددة أسعار مقابل
 

ا يجب: هل 11 ؤال رقمسال  ؟ ه في وقت الحقسداد ت عتبر أموال المنحة قرض 
شرًطا  المنح  تقدماّلتي  الجهات بعض  تفرض ،  ولكن. سدادها في وقت الحقهبات ُتعطى للطالب من دون الحاجة إلى المنح  إن 

 . تقدم المنحاّلتي  الجهات مع  وللمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل. في المقابل بأعمال تطوعية  الّطالب وهو أن يقوم 
 

 ؟ ثانية  مرةالمحاولة   ، هل يستطيعللحصول على منحة الّطالبفي حال تم رفض الطلب الذي قّدمه : 12 ؤال رقمسال
معايير  ال وقد تختلف ،الطلبات مرة ُتفتح فيها أبواب تقديم في كل و  سنةم طلب للحصول على منحة كل يتقد  الّطالب ، يستطيع نعم

 . كما قد يتوفر عدد أكبر من المنح االختيار من سنة إلى أخرى 
 

 ؟ تقديم طلب ألكثر من مرة واحدة في الوقت نفسه الّطالبيستطيع : هل 13 ؤال رقمسال

mailto:calargefady@yahoo.com
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DZA&wopisrc=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2Fteams%2FLBN-Humanitarian%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa046ed0782074557871a48190825fc4f&wdenableroaming=1&mscc=0&hid=7A886DA0-8003-5000-276F-BE663AE6CE83&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=90f86e8f-3c50-4006-9e5b-58bd8ee948ab&usid=90f86e8f-3c50-4006-9e5b-58bd8ee948ab&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected&_ftn2
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التحقق من    في حال تم اختياره ألكثر من منحة، سيتعّين عليه  ،ولكن.  ة منحأكثر من   للحصول على  ، يستطيع تقديم طلبات نعم 
االعتذار عن قبول إلى    الّطّّلب الحاالت، قد يحتاج    بعض في  و تختلف.    من الجهات المانحة ألّن سياساتهاكل  ل  واألنظمةالقواعد  

 .أُعطيت لهاّلتي واحدة من المنح 
 

 ؟ دراسية واحدة من أكثر من منحة  اتالحصول على مساعد الّطالبيستطيع : هل 14 ؤال رقمسال
من على مساعدات من أكثر  الّطالب تقدم المنح عادًة بأن يحصل اّلتي ال تسمح الجهات ، بسبب توفر عدد قليل فقط من المنح

 .قد تختلف  ألن سياساتها جهة مانحةالخاصة بكل  واألنظمة، من األفضل التحقق من القواعد ولكنمصدر واحد. 
 

 على منح؟  الذين سيحصلون  الّطاّلب: من يختار  15 ؤال رقمسال
وذلك بالتوافق مع قواعدها  المنح،    الذين سيحصلون على  الّطّّلب في أغلب األحيان، تختار لجنة أو هيئة في الجهات المانحة  

 .وأنظمتها الخاصة
 

 ؟يمكن زيارته   موقع الكتروني  منعن المنح المتاحة؟ هل  إضافية  معلومات    الحصول على  الّطالبيستطيع  : أين  16  ؤال رقمسال
 المنح:  تقدم معلومات عن عدد من  إلكترونيةيلي مواقع  ولكن، في مامن المنح.  تتوفر قنوات تواصل خاصة بكل واحدةعادًة ما 

• lebanon.org-www.refugees 
• madad.org-www.hopes 
• www.kiron.ngo/mena 
• http://min7asyr.com 
• https://www.facebook.com/dafischolarshiplebanon / 
• eer.orghttps://iiep / 
• fanarmedia.org/scholarships-https://www.al / 
• https://opportunities.arabyouthcenter.org/#opportunities 
• College & Career Readiness | Young Thinkers Program   

 
 وتوظيف خارج لبنان: فرص عمل وللبحث عن 
• Talent Beyond Boundaries 

 
 
 .على قرار وزاري  الرسوم قابلة للتغيير بناءً   [1]
ذات الصلة  التعاميمرجى التحقق من . يُ 2023-2022الرسوم في المؤسسات العامة والخاصة قابلة للتغيير للعام الدراسي   [2]

 ومواقع الجامعات.
 
 

الجامعات في لبنان   التسجيل فيع  ي ستطي  في حال ال  للطالب  المتاحة  : ما فرص التعليم األخرى 17س  
 ؟ ال يستطيع تحمل نفقات الدراسات العلياأو 

http://www.refugees-lebanon.org/
http://www.hopes-madad.org/
http://www.kiron.ngo/mena
http://min7asyr.com/
https://www.facebook.com/dafischolarshiplebanon/
https://iiepeer.org/
https://www.al-fanarmedia.org/scholarships/
https://opportunities.arabyouthcenter.org/#opportunities
https://youngthinker.org/#:~:text=Young%20Thinkers%20Program%20The%20Al%20Ghurair%20Young%20Thinkers,leader%20in%20innovative%20education%20and%20online%20learning%20platforms.
https://www.talentbeyondboundaries.org/
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DZA&wopisrc=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2Fteams%2FLBN-Humanitarian%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa046ed0782074557871a48190825fc4f&wdenableroaming=1&mscc=0&hid=7A886DA0-8003-5000-276F-BE663AE6CE83&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=90f86e8f-3c50-4006-9e5b-58bd8ee948ab&usid=90f86e8f-3c50-4006-9e5b-58bd8ee948ab&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected&_ftnref1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DZA&wopisrc=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2Fteams%2FLBN-Humanitarian%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa046ed0782074557871a48190825fc4f&wdenableroaming=1&mscc=0&hid=7A886DA0-8003-5000-276F-BE663AE6CE83&wdorigin=Sharing&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=90f86e8f-3c50-4006-9e5b-58bd8ee948ab&usid=90f86e8f-3c50-4006-9e5b-58bd8ee948ab&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected&_ftnref2
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ويحصل  التقني، و  المهني في المديرية العامة للتعليم التعليم والتدريب المهني مسار اختيار الّطالب يستطيع 
تبلغ كلفة العام الدراسي و .  رسميًّامركًزا    120أكثر من    مثًّل المتاحة في(  TS)  على شهادة االمتياز الفني

الفني االمتياز  ليرة    630،000  ىحوال   لشهادة  ألف  يتعلق )  لبنانّيةليرة  (  لبنانّية)ستمئة وثّلثون  ما    وفي 
 رجى الرجوع إلى القسم الخامس(. مستويات التعليم المهني األخرى، يُ ب

 
 للطّلب اللبنانيين ليشاركوا في التبادل منًحا  (  Erasmus)+    برنامج االتحاد األوروبي إيراسموس +  يوفر

وللحصول على المزيد  .  ، وذلك في إطار برنامج منح إيراسموس الدولية للتنقل االئتمانيي في أوروباالّطّّلب
المؤسسات   حول  المعلومات  برامجاّلتي  من  هكذا  الموق  ،تقدم  زيارة  اإللكتروني يرجى  ع 

lebanon.org/content/840-http://erasmusplusول المعلومات   لمزيد .  المتاحة،    من  المنح  عن 
مكتب  ب  الّطالب   ُينصح في    ية الّطّّلبخدمات  الاستشارة  الدولية  العّلقات  في    .جامعتهأو مكتب  وتتوفر، 

 . يالّطّّلبللتبادل منحة   1000أكثر من  مؤسسات التعليم العالي في لبنان
 

اليافعين  يقدم   للمفكرين  الغرير  إلكترونية برنامج  والمهني  ةمجاني  منصة  األكاديمي    تصميمها تم    للتأهيل 
  الغرير   برنامجوُيعّد  على تحقيق النجاح في المستقبل!    (35  إلى  15  )من عمرلمساعدة الشباب العرب  

 ويساعد هذا والية أريزونا.    وتتم إدارته من قبل جامعةلمؤسسة الغرير    ةرائد البرامج  ال  منلمفكرين اليافعين  ل
والذكاء   الرقمية والتنمية الشخصيةوالمعرفة    التواصلالمهارات األساسية مثل  على صقل  البرنامج الشباب  

ذلكالعاطفي،   اليافعين،    وغير  للمفكرين  الغرير  برنامج  في  للتسجيل  المهارات.  الموقع  من  زيارة  يرجى 
 / https://youngthinker.org  اإللكتروني

http://erasmusplus-lebanon.org/content/840
https://youngthinker.org/
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 .1 الملحق
 المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي  الجامعية الكليات و الجامعات الخاصة والمعاهد بقائمة 

 الجامعات الخاصة 
 AUB - الجامعة األمريكية في بيروت  1
 UOB -جامعة البلمند  2

 BAU -جامعة بيروت العربية  3

 ULS  -جامعة الحكمة 4

 USEK -جامعة الروح القدس الكسليك  5

 MEU  - األوسطجامعة الشرق  6

 USJ - جامعة القديس يوسف 7

 LAU -  األمريكية لبنانّيةالجامعة ال 8

 HU -جامعة هايكازيان  9

 LIU  -الدولية   لبنانّيةالجامعة ال 10

 IUL -الجامعة اإلسّلمية في لبنان  11

 BIU  -جامعة بيروت اإلسّلمية   12

 - NDUجامعة سيدة اللويزة  13

 MU -جامعة المقاصد  14

 UPA - الجامعة األنطونية 15

 JU -جامعة الجنان  16

  GU – في لبنان  الجامعة العالمية 17

 AOU  - الجامعة العربية المفتوحة 18

 MUT - في طرابلس   جامعة المنار 19

 RHU  -جامعة رفيق الحريري  20

 AUST -الجامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجيا   21
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 AUT -الجامعة األمريكية للتكنولوجيا  22

 AUL -  جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان 23

 MUBS  - والعلوم لإلدارةالجامعة الحديثة  24

 LCU  -  الكندية لبنانّيةالجامعة ال 25

 LGU - األلمانية   لبنانّيةالجامعة ال 26

 ULFTSA  -الفرنسية   لبنانّيةاللتكنولوجيا والعلوم التطبيقية اجامعة  27

 UK -كفاءات الجامعة  28

 جامعة العائلة المقدسة  29

 UT -جامعة طرابلس 30

 AUCE - األمريكية للثقافة والتعليمالجامعة  31

 USAL - لبنانّيةالجامعة العلوم واآلداب  32
 PU -جامعة فينيسيا 33

 MU - جامعة المعارف 34

 AZM -  م للعلوم والفنون ز جامعة الع 35

 BIU - بيروت في جامعة الدولية  36
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 المعاهد والكليات الجامعية 

 
 األوزاعي   اإلمام كلية 1

 ESA -المعهد العالي لألعمال  2

 SUC  -  الجامعي معهد صيدون  3

 JUCT - الجامعي للتكنولوجيا جويا معهد  4

 MUCT  -الجامعي للتكنولوجيا  المتن معهد  5

  - RAU معهد الرسول األعظم الجامعي 6

 لتمريض  ل الصليب األحمر اللبناني الجامعيةكلية  7

 المعهد الفني لراهبات القلبين األقدسين  8

 AUNOHR -عنف وحقوق اإلنسان لّّل  الجامعيةالكلية  9
 

 المعاهد الجامعية للدراسات الدينية 
 القديس بولس للفلسفة والّلهوتمعهد  1

 لشرق األدنى لالّلهوت  كلية 2

 الدعوة الجامعي للدراسات اإلسّلمية  معهد  3
 
 

   لمزيد من المعلومات حول كل من الجامعات أو المعاهد الجامعية، يرجى مراجعة الرابط التالي:  
edu.gov.lb/arabic/privuniv/personal_univ.html-www.higher 

http://www.higher-edu.gov.lb/arabic/privuniv/personal_univ.html


 

 

 


