قانون التعليم

رقم (  )1لسنة 2013م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة  2003وتعديالته،
وعلى قانون المعارف رقم ( )1لسنة 1933م وتعديالته المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون التربية والتعليم رقم ( )16لسنة 1964م وتعديالته المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (  ) 4لسنة 1998م وتعديالته،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/12/26م،
وبعد أن أصبح القانون مصدرا بقوة المادة ( )41من القانون األساسي لسنة 2003م وتعديالته،
بسم هللا ثم بسم الشعب العربي الفلسطيني،
صدر القانون التالي:
تعاريف
مادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الوزارة :وزارة التربية والتعليم العالي.
الوزير :وزير التربية والتعليم العالي.
المديرية :مديرية التربية والتعليم في المنطقة التعليمية.
المجلس :مجلس التعليم ال ُمش ّكل بموجب هذا القانون.
المؤسسة التعليمية :كل روضة أو مدرسة أو مركز يقوم بتقديم خدمات تعليمية.
روضة األطفال :كل مؤسسة تعليمية تقدم ترب ية للطفل قبل مرحلة التعليم األساسي.
المدرسة :كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء أو أكثر من مراحل التعليم األساسي والثاانو  ،ياتعلم فيهاا الطلباة
تعليما نظاميا.
المركز :كل مؤسسة تعليمية تدرب على أ نوع من أناواع المعرفاة أو المهاارات دون تقياد بسان الطالاب أو بمادة
معينة ،ويكون التدريب فيها على شكل دورات.
مدرسة التعليم التقني :كل مؤسسة تعليمية تقوم بتدريس نوع أو أكثر من المواد التعليمية والمهارات المهنية.
المؤسسة التعليمية العامة :كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة أو أ وزارة أو سلطة حكومية أخرى.
المؤس سة التعليمية الخاصة :كل مؤسسة تعليمية غير حكومية.
المؤسسة التعليمية األجنبية :كل مؤسسة تعليمية تقوم على تعليم الطلبة وفق مناهج خاصة منساجمة ماا المنهاا
الفلسطيني.
شهادة دراسة الثانوية العامة :الشهادة التي تمنحها الوزارة للطالب بعد اجتياز امتحان دراسة الثانوية العامة.
المعلم :كل من يتولى التعليم أو يقوم بخدمة تربوية متخصصة في أ مؤسسة تعليمية.
الطالب :كل من يتعلم في أ مؤسسة تعليمية.
المناهج :مجموعة من العناصر واألجزاء المتمثلة في األهداف والمحتوى والطرائق واألنشطة والوسائل والتقويم
تربط بينها عالقات شبكية تبادلية وتفاعلية لتحقيق األهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
الكتبب المدرسبية :كال كتااب يقاارر تدريساه فاي المؤسساات التعليمياة فااي فلساطين ،ويشامل أيضاا أصاول الكتاااب
وتجارب طبعه وفقا ألحكام هذا القانون.
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مبادئ عامة
مادة ()2
التعليم حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة فاي هاذا القاانون واألنظماة الصاادرة
بمقتضاه .
مادة ()3
 - 1التعليم إلزامي ومجاني في المدارس العامة خالل المرحلة األساسية.
 - 2التعليم مجاني في المدارس والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية.
نطاق تطبيق القانون
مادة ()4
 - 1تسر أحكام هذا القانون على:
أ  -مراحل التعليم المبينة في هذا القانون.
ب  -المؤسسات التعليمية العامة والخاصة واألجنبية والدولية العاملة في فلسطين.
 - 2ال تسر أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم العالي.
أهداف النظام التعليمي
مادة ()5
يهدف النظام التعليمي إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1إعداد الطالب ليكون ذا شخصية وطنية ملتزما بالثقافة الفلسطينية والعربية واإلسالمية وتنشئته علاى اإليماان
باااو واالعتااازاز بديناااه ووطناااه فلسااطين بحااادودها التاريخياااة ومعرفاااة تاريخااه وارتباطاااه بمحيطاااه العرباااي
واإلسالمي.
 .2االعتزاز باللغة العربية وإتقانها معبرا بها عن آماله وطموحاته وتطلعاته واستخدامها للتواصل ما اآلخرين.
 .3توعياة الطالااب بحقوقااه وواجباتااه و تعزيااز حااب الااوطن وتقويااة االنتماااء إليااه والواجااب نحااوه متاازودا بااالقيم
والمبادئ اإلنسانية.
 .4تاادريب الطالااب علااى مهااارات التحلياال الموضااوعي وتطااوير شخصاايته ليصاابح قااادرا علااى النقااد والتحلياال
والتخطيط واإلبداع ،وأساليب البحث العلمي.
 .5إكساب الطلبة المعارف والمهارات في كافة المنااهج والمباحاث الدراساية فاي ضاوء أهاداف العملياة التعليمياة
وبما يعزز التحصيل العلمي لديهم.
 .6تأهيل الطالب للتعامل ما تكنولوجيا العصر وإكسابه المهارات الحياتية وإتقان لغة أجنبية واحدة على األقل.
 .7إكساب الطالب العادات الصحية السليمة واآلداب الحميدة واألنشطة الرياضاية والترفيهياة لتحقياق نماو عقلاي
وروحي وجسمي متوازن.
 .8رعاياة الطلباة المتفاوقين وذو االحتياجاات الخاصاة واالهتمااام بهام وإتاحاة الفرصاة لصاقل ماواهبهم وتنميااة
قدراتهم.
 .9تنمية مفهوم المواطنة لدى الطالب في المناهج بما يحقق االنسجام الوطني واالجتماعي.

مؤسسات التعليم
مادة ()6
بما ال يتعارض ما أحكام قانون الخدمة المدنية وتعديالته والتشريعات الصادرة بمقتضاه؛ يتحادد التنظايم االدار
للوزارة بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
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صالحيات الوزارة ومهامها
مادة ()7
وفقا ً ألحكام هذا القانون تتولى الوزارة المهام والصالحيات التالية:
 .1وضا السياسات العامة والخطط لتطوير العمل التعليمي بما يتالءم والخطة الوطنية للتنمية.
 .2إنشاء المؤسسات التعليمية بأنواعها ومستوياتها المختلفة بما فاي ذلاك مؤسساات التعلايم المهناي ومراكاز تعلايم
الكبار ومحو األمية وذو االحتياجات الخاصة والتعليم المستمر.
 .3تاااوفير األبنياااة الصاااالحة للمؤسساااات التعليمياااة بماااا يتناساااب وأهاااداف المنهاااا والعملياااة التعليمياااة ،وذو
االحتياجات الخاصة ،كل بحسب احتياجاته.
 .4تااوفير الكاااوادر البشااارية المؤهلااة أكاديمياااا ومهنياااا وأخالقياااا إلدارة المؤسسااات التعليمياااة واإلشاااراف عليهاااا
ومتابعتها.
 .5تشجيا أوجه النشاط الطالبي في المؤسسات التعليمية وتنظيمه في جميا ميادينه الرياضاية والكشافية والفنياة
والثقافية واالجتماعية واإلنتاجية.
 .6اإلشراف على المؤسسات التعليمية وفق أحكام هذا القانون واألنظمة التي تصدر بمقتضاه.
 .7عقد االمتحانات العامة واالمتحانات التشخيصية والتقويمية وغيرها من وسائل التقاو يم بهادف تطاوير العملياة
التعليمية.
 .8تدريب موظفي الوزارة لتحساين مساتواهم العلماي والمهناي وتوجياه قادراتهم لتحقياق أهاداف النظاام التعليماي
وغاياته.
 .9توفير الرعاية الصحية والخدمات العالجية والوقائية واإلرشادية للطلبة في المؤسسات التعليمية بالتعاون ماا
وزارة الصحة والمؤسسات ذات العالقة.
 .10تشجيا البحث العلمي ونشر نتا ئجه لغايات تطوير العملية التعليمية وتحسينها.
 .11تنسيق العالقة ما المجتما المحلي والمؤسسات األهلية المختلفة بما يخدم العملية التعليمية.
 .12إنشاء الوحدات اإلدارياة الالزماة للاوزارة لتمكينهاا مان القياام بأعمالهاا علاى نحاو يضامن حسان ساير العمال
وسرعة إنجازه.
 .13إنشاء مديرية للتربية والتعليم أو أكثر في كال محافظاة يرأساها مادير للمديرياة ويسااعده عادد مان الماوظفين
حسب هيكلية معتمدة ،وتناط بها مسؤولية ا لتعليم ورفا مستواه في المؤسسات التعليمية التابعة لها.
 .14إصاادار المواصاافات العاماااة الخاصااة باألبنياااة المدرسااية لتاااوفير المتطلبااات الصاااحية واألمنيااة والمناخياااة
واالحتياجات الخاصة لجميا الطلبة ،وتلتزم بتطبيقها.
 .15تقديم خدمات اإلرشاد النفسي والتوعية الصحية والتوجيه المهني واألنشطة المرافقة لجميا الطلبة.
 .16تُهيئة الفرص والوسائل للمعلمين في المؤسسات التعليمية العامة لتنمية مهاراتهم العلمية والتربوية.

صالحيات الوزير
مادة ()8
بموجب أحكام هذا القانون واألنظمة التي تصدر بمقتضاه يتولى الوزير الصالحيات التالية:
 .1المصادقة على قرارات المجلس.
 .2إصدار القرارات والتعليمات الالزمة إلدارة شئون الوزارة.
 .3اإلشراف على أعمال الوزارة ومتابعة شئونها.
 .4تمثيل الوزارة لدى الجهات المختلفة.

مجلس التعليم
المادة ()9
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى (مجلس التعليم) يتكون من تسعة أعضاء برئاسة الوزير وعضاوية
موظفين من الفئة العليا في الوزارة .
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المادة ()10
يتولى المجلس صالحيات مناقشة األمور التالية بالوزارة واتخاذ قرار بشأنها:
 .1الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية.
 .2المناهج والمباحث الدراسية للمؤسسات التعليمية.
 .3الكتب المدرسية وأدلتها.
 .4السياسات والمشاريا التعليمية.
 .5الخطط والمشاريا التنموية
 .6االرتقاء بالكادر البشر .
 .7نتائج االمتحانات العامة.
 .8مشاريا تعديل القانون واألنظمة.
 .9مشروع الموازنة العامة للوزارة.
 .10أية أمور أخرى يعرضها الوزير.
حقوق العاملين في المؤسسات التعليمية وواجباتهم
مادة ()11
بما ال يتعارض وأحكام قانون الخدماة المدنياة واللاوائح واألنظماة الصاادرة بمقتضااه ت ُحاددد بموجاب نظاام يصادر
عن مجلس الوزراء:
 - 1حقوق العاملين في المؤسسات التعليمية وواجباتهم.
ُ - 2رتب المشرفين ومدراء المدارس والمعلمين في وزارة التربية والتعليم وحوافزهم وعالواتهم .
حقوق الطلبة وواجباتهم
مادة ()12
 )1تلتزم الوزارة بحماية حقوق الطالب في المؤسسات التعليمية وتسهيل حصوله عليها .
 )2تُحاادد حقااوق الطالااب وواجباتااه بماااا فااي ذلااك القواعااد المتعلقااة بالمحافظاااة علااى االحتاارام المتبااادل داخااال
المؤسسات التعليمية بموجب نظام يصدر بمقتضى القانون.

مراحل التعليم وأهدافها
مادة ()13
تتكون مراحل العملية التعليمية من :
 .1مرحلة رياض األطفال.
 .2مرحلة التعليم األساسي.
 .3مرحلة التعليم الثانو .
مرحلة رياض األطفال
مادة ()14
مرحلة رياض األطفال هي مرحلة ما قبل المدرسة ومدتها سنتان.
.1
 .2باإلضافة إلى األهداف المنصوص عليها في المادة ( )5من هذا القانون ،تهدف مرحلة رياض األطفال إلى:
أ .صيانة فطرة الطفل ورعاية نموه الخلقاي والعقلاي والجسامي فاي ظاروف طبيعياة متجاوباة ماا المقتضايات
اإلسالمية والوطنية .
ب .تهيئة الطفل للحياة المدرسية .
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 .تزويد الطفل بالتعابير الصحيحة واألساسيات الميسرة ،والمعلومات المناسبة لسنه والمتصلة بما يحيط به.
د .تدريب الطفل على المهارات الحركية ،وتعوياده علاى ا لعاادات الصاحية الساليمة  ،وتربياة حواساه وتمريناه
على حسن استخدامها.
ه .تشجيا الطفل على ال نشاط االبتكار  ،وتنمية ذوقه الجمالي.
مرحلة التعليم األساسي
مادة ()15
 - 1يعتبر التعليم األساسي قاعدة لل تعليم وأساسا لبناء الهوية اإلسالمية والوطنية وتنمية للقادرات والمياول الذاتياة
لتوجيه الطلبة في ضوئها .
 - 2مدة الدراسة في هذه المرحلة عشر سنوات.
مادة ()16
باإلضافة إلى األهداف المنصوص عليها فبي المبادة ( )5مبن هبذا القبانون ،تهبدف مرحلبة التعلبيم األساسبي إلبى
تمكين الطالب من :
 .1استيعاب أصول اإل يمان باو وااللتزام بالعبادات واألحكام الشرعية.
 .2تنمياة عقلاه بحيااث يقاوى علااى التصارف فاي مواقااف الحيااة المختلفااة تصارفا يقاوم علااى الحقاائق والتفكياار
السليم.
 .3إتقان المهارات األساسية في اللغة العربية ولغة أجنبية واحدة على األقل.
 .4التعبيار عاان مواهباه وقدراتااه الخاصاة وجوانااب اإلبااداع لدياه وتقاادير قيماة الوقاات واساتثماره لصااالح دينااه
ودنياه.
 .5اكتساب المفاهيم والمعارف حول تاريخ وجغرافية وطنه والتي تعزز انتماءه له.
مادة ()17
 .1ي ُقبل الطالب في الصف األول األساسي من مرحلاة التعلايم األساساي إذا أتا ّم خماس سانوات وسابعة أشاهر مان
عمره في نهاية أغسطس من العام الدراسي الذ يقبل فيه.
 .2ال يفصل الطالب من التعليم ألسباب أكاديمية قبل إتمام السادسة عشرة من عمره ،ويستثنى من ذلك من كانت
له حالة خاصة بناء على تقرير لجنة طبية مختصة.
مادة ()18
يلزم كل ولاي أمار أو وصاي أو قايم بحلحااق األطفاال الاذين تحات واليتاه أو وصاايته أو قوامتاه بمؤسساات التعلايم
األساسية ويحظر سحبهم قبل بلوغهم سن السادسة عشرة دون عذر مقبول.
مرحلة التعليم الثانوي
مادة ()19
 - 1يعتبر التعليم الثانو قاعدة وأساس لتهيئة الطلبة للحياة ما إعدادهم للتعليم العالي والجامعي .
 - 2مدة الدراسة في هذه المرحلة سنتان ؛ و تشمل هذه المرحلة الصفين الحاد عشر والثاني عشر.
مادة ()20
باإلضبافة إلبى األهببداف المنصبوص عليهببا فبي المببادة ( )5مبن هببذا القبانون ،تهببدف مرحلبة التعلببيم الثبانوي إلببى
تمكين الطالب من :
أ .تعزيز الوالء و وحده ،وتمكين االنتماء للدين والوطن ،والتزويد بالمفاهيم التي تجعلاه معتازا بديناه ووطناه
قادرا على الدفاع عنهما.
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ب .تنمية المسؤولية والعمل على أن يدرك ماله من حقوق وما عليه من واجبات.
 .التعرف على حاجات المجتما بحيث يسا هم مساهمة فعالة في النهوض بمحيطه وتطويره.
د .االبتكار والتجديد والتحليل بتزويده بالمهارات الفكرية والعقلية الالزمة.
ه .مواصلة تعليمه العالي والجامعي بمستوياته المختلفة في مختلف التخصصات تحقيقا للتنمية الشاملة.
و .تنمية تفكيره العلمي  ،وتعميق روح البحث والتجريب والتتبا المنهجي ،واستخدام المراجاا ،والتعاود علاى
طرق الدراسة السليمة.
مادة ()21

يتكون التعليم الثانوي من مسارين رئيسين:
أ .مسار التعليم الثانوي األكاديمي  :ويقوم على قاعدة ثقافية عامة وثقافة أكاديمياة متخصصاة ،وينقسام إلاى ثالثاة
فروع هي( :العلمي ،اإلنساني ،الشرعي).
ب .مسببار التعلببيم الثببانوي المهنببي والتقنببي  :ويقااوم علااى قاعاادة ثقافي ة عامااة وثقافااة خاصااة باإلعااداد والتاادريب
المهنااي والتقنااي ،وينقساام إلااى فاارعين( :مهنااي وتقنااي) السااتكمال الدراسااة فااي التعلاايم العااالي ،و(مهنااي وتقنااي)
تطبيقي لإلعداد لسوق العمل.
مادة ()22
بما ال يتعارض ما هذا القانون؛ ت ُحدّد شروط القبول في التعليم الثانو األكاديمي والمهني والتقني وكل ما يتعلاق
بها بموجب قرار يصدر عن الوزير.

المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية
الترخيص
مادة ()23
 .1تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة واألجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة .
 .2تحدد شروط تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية وإجراءات ترخيصها بموجب نظام يصدر
بمقتضى هذا القانون.
التصنيف
مادة ()24
دون اإلخاااالل بأحكاااام قاااانون العمااال رقااام ( )7لسااانة 2000م واألنظماااة واللاااوائح الصاااادرة بمقتضااااه؛ تُصااانف
المؤسسات التعليمية الخاصة إلى فئات يحدد لكل منها الحد األعلى للرسوم واألجور التي تتقاضاها والحاد األدناى
لرواتب المعلمين والعاملين ذلك وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
مادة ()25
تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية بأهداف النظام التعليمي وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة.
مادة ()26
ماا مراعااة ذو االحتياجاات الخاصااة يحادد الاوزير ساان قباول الطلباة فاي المؤسسااات الخاصاة واألجنبياة بمااا ال
يتجاوز الثالثة أشهر عن سن القبول المحدد قانونا.
مادة ()27
 - 1تتقيد المؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج والكتب ولوائح االمتحانات التي تقررها الوزارة في نظائرها
من المدارس الحكومية ،ولها أن تزيد عليها بعد الحصول على موافقة الوزير.
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 - 2بماا ال يتعااارض ماا المنهااا الفلسااطيني؛ يكاون للمؤسسااات التعليمياة لغياار المساالمين الحاق فااي تاادريس
الم باحث التي تنسجم ما دينها .
مادة()28
للمؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية تدريس أكثر من لغة أجنبية في جميا المراحال الدراساية بعاد أخاذ موافقاة
الوزير.
مادة ()29
بما ال يتعارض ما المنها الفلسطيني؛ للمؤسسات التعليمية األجنبية أن تتبنى منهاجا لدولة أجنبية معترف به من
تلك الدولة بعد موافقة الوزير.
مادة ()30
تلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية بالتقيد بالعطل على النحو اآلتي:
 .1يوم الجمعة.
 .2أيام العطل الوطنية والدينية كما تحددها التعليمات الصادرة عن الوزارة.
 .3يجوز في حاالت خاصاة يقررهاا الاوزير أن تعطال المؤسساة التعليمياة الخاصاة أو األجنبياة يوماا ثانياا فاي
األسبوع.
اإلشراف
المادة ()31
مع مراعاة أحكام هذا القانون تتولى الوزارة اإلشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية من خالل :
 .1مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.
 .2مراقبة التزام هذه المؤسسات بالسياسة التعليمية وتوجيهات الوزارة .
 .3تزويد المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية بالمعلومات واإلرشادات التي تساعدها على اإلحاطة
بس ياسة الوزارة التعليمية وتطبيقها.
 .4تصديق الشهادا ت والدرجات العلمية الصادرة عنها.

المناهج والكتب المدرسية
مادة ()32
مع مراعاة المادة ( )5من هذا القانون :
 - 1ت ُح ادد د أسااس المناااهج والكتااب المدرسااية ماان حيااث التااأليف والترجمااة واالختيااار والتطااوير والمراجعااة
بموجب أنظمة تصدر عن الوزارة.
 - 2يراعى تجسيد المناهج ل لفلسفة المجتمعية المحلية المرتبطة بالدين والقيم والعلم الحديث واإلبداع .
مادة ()33
تُانظم المؤسساات التعليميااة األنشاطة المرافقااة للمنااهج وفااق األهاداف التعليمي اة التاي تناسااب اهتماماات وقاادرات
الطلبة وبيئاتهم على أن تضا البرامج والخطط الالزمة لذلك في ضوء الخطة السنوية العامة للوزارة.
مادة ()34
يكون لغير المسلم الحق في دراسة مبحث الدين الذ يختاره ،بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
مادة ()35
ت ُو ّزع الكتب المدرسية على طلبة المدارس والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية مجانا بداياة كال فصال
دراسي.
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مادة ()36
ت ُحادّد بقارار ماان الاوزير أثمااان الكتاب التااي تشاتريها المؤسسااات التعليمياة الخاصااة واألجنبياة ،وت ُق ّي اد أثمانهاا فااي
حساب خاص باسم الوزارة يخصص لغايات تطوير الوسائل التعليمية والمختبرات والمكتبات المدرسية ومختلف
األنشطة المدرسية ،ويتم صرف تلك المبالغ بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة ()37
ت ُحددد الكتب المدرساية و األدلاة مان حياث التاأليف أو الترجماة أو المراجعاة أو االختباار أو التطاوير أو األجاور أو
المكافآت بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
التقويم واالمتحانات
مادة ()38
قوم تحصيل الطلبة للمعارف والمهارات واالتجاهات في ضوء أهداف العملياة التعليمياة بشاكل مساتمر ومتطاور
يُ ّ
وبالتعاون بين المدرسة والمديرية والوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
مادة ()39
 .1تجر الوزارة امتحانا للطلبة بعد نهاية المرحلة الثانوية يمنح من يجتازه شهادة تسمى (شهادة دراساة الثانوياة
العامة) وتحدد إجراءات هذا االمتحان وشروط منح هذه الشهادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
 .2استثناء من المادة ( )3من هذا القانون ؛ تستوفي الوزارة بدال نقديا من المشاتركين فاي امتحاان (شاهادة دراساة
الثانوية العامة) يحدد مقداره وطريقة تحصيله وكيفياة دفعاه وساائر األماور المتعلقاة باه ،كماا تحادد أجاور العااملين
في االمتحان وكيفية دفعها وذلك بموجب قرار يصدره الوزير .
 . 3يكون لنتائج امتحان (شهادة دراسة الثانوية العامة) قوة األحكام القضائية الباتة غير القابلة للطعن.
مادة ()40
 .1على المؤسسات التعليمية الخاصة أن ت ُعد طلبتها المتحان شهادة دراسة الثانوية العامة .
 .2يجاوز للمؤسسااات التعليمياة الخاصااة أن تعااد مان يرغااب مان طلبتهااا المتحانااات الشاهادات األجنبيااة المعادلااة
لشهادة الثانوية العامة بعد أخذ موافقة الوزير.
المخالفات والعقوبات
مادة ()41
 - 1فااي حااال مخالفااة أ مؤسسااة تعليميااة خاصااة أو أجنبيااة أ حكاام ماان أحكااام هااذا القااانون أو أ نظااام صااادر
بمقتضاه يتم إخطاار المؤسساة مان قبال الاوزارة بحزالاة هاذه المخالفاة خاالل مادة ال تتجااوز ساتة أشاهر مان تااريخ
تبليغها باإلخطار .
 - 2في حال استمرار المؤسسة بالمخالفة أو تكرارها ؛ فحن للوزير الحق في إلغاء ترخيصها بقرار مسبب .
مادة ()42
 - 1في حال مخالفة أحكام المادة ( )18من هذا القانون يتم إخطار المخالف مان قبال الاوزارة بحزالاة هاذه المخالفاة
خالل مدة ال تتجاوز شهر من تاريخ تبليغه باإلخطار .
 - 2فاي حااال اسااتمرار المخالفاة أو تكرارهااا ؛ يعاقااب المخااالف باالحبس ماادة ال تزيااد عان سااتة أشااهر أو بغرامااة
مقدارها ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة ،أو بالعقوبتين معا.
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المادة()43
 - 1يحظر على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة واألجنبية والدولية :
أ .تلقي هبات أو مساعدات تهدف إلى التطبيا ما االحتالل الصهيوني.
ب .الترويج أو التشجيا أل نشاطٍ ما االحتالل الصهيوني.
 - 2ماا عادم اإلخاالل بأيااة عقوباة أشاد وردت فااي قاانون آخار؛ كاال مان يخاالف أحكااام الفقارة ( )1أعااله يُعتباار
مرتكباا جناياة مخلاة بالشارف واألمانااة ويعاقاب باالحبس مادة ال تزياد عاان عشار سانوات ،وتُعاقاب المؤسسااة
اار أردنااي) أو مااا
التعليميااة المخالفااة بفاارض غرامااة ال تزيااد عاان  20,000دينااار أردني(عشاارين ألااف دينا ٍ
يعادلها بالعملة المتداولة.
أحكام عامة
مادة ()44
 .1تضا الوزارة مدونات سلوك للعاملين في المؤسسات التعليمية بما ينساجم ماا مدوناة سالوك الموظاف علاى أن
ت ُقر من الوزير.
 .2تتضمن المدونات إجراءات معاقبة من يُسيء إلى مهنة التعليم أو من يقوم بأ عمل يعد ُمنافيا ألخاالق المهناة
وواجباتها.
مادة ()45
تقوم الوزارة بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو األمية بموجب نظام يصدر بمقتضى القانون.
مادة ()46
يحظر اختالط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة.
مادة ()47
تعمل الوزارة على تأنيث مدارس البنات.
مادة ()48
تنشأ بقرار من الوزير مادارس لتعلايم ذو االحتياجاات الخاصاة والموهاوبين ورعاايتهم بماا ياتالءم ماا قادراتهم
وصقلها ،على أن يتضمن قرار اإلنشاء خطط الدراسة ونظم االمتحانات وشروط القبول دون أن ياؤثر ذلاك علاى
الفئات األخرى.
مادة ()49
تضا الوزارة البارامج العالجياة الالزماة وفقاا الحتياجاات الطلباة ساواء أكاان ذلاك للمتساربين أم المتغيباين بهادف
يمس ذلك النظام التعليمي العام.
إعادتهم للدراسة ،وتتعاون ما المجتما المحلي وخاصة أولياء األمور دون أن
د
مادة ()50
تضااا المدرسااة الباارامج والخطااط العالجيااة لتحسااين مسااتوى التحصاايل العلمااي للطلبااة بتوجيهااات ماان الااوزارة
وبالتعاون ما أولياء األمور.
مادة ()51
يجاوز اساتعمال أبنياة المؤسسااات التعليمياة العاماة ومرافقهاا فااي غيار أوقاات الادوام الرساامي بنااء علاى قارار ماان
الوزير.
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مادة ()52
يكون عدد أيام الدراسة الفعلياة خاالل السانة الدراساية ماا باين ماائتين وخمساة عشار يوماا وماائتين وعشارين يوماا
للمدارس التي تعطل يوما واحدا في األسبوع ،وما بين مائاة وثماانين يوماا ومائاة وخمساة وثماانين يوماا للمادارس
التي تعطل يومين في األسبوع.
مادة ()53
يجوز قبول التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية العامة لتعزيز النظام التعليمي ،على أن يكون تحت رقابة
الوزارة.
مادة ()54
تعتمد الوزارة في تمويل برامج وخطط التعليم بشكل رئيس على ما تحدده الحكومة لها من مخصصات تتناسب
والمهام والمسؤوليات المحددة في هذا القانون.
مادة ()55
تقباال الااوزارة الماانح الماليااة التااي تقاادم ماان دول ومؤسسااات دوليااة ومحليااة والتااي تخاادم مشاااريا وباارامج تحقااق
األهداف التعليمية المذكورة في هذا القانون.
أحكام انتقالية وختامية
مادة()56
تعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية المرخصة في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون حاائزة علاى التارخيص
بحكام القااانون ،علاى أن تُوفّ اق أوضاااعها وفقاا ألحكااام هااذا القاانون خااالل ماادة أقصااها س ا نة ماان تااريخ العماال بااه
وللوزارة تمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى إذا رأت ذلك الزما.
مادة ()57
يصدر مجلس الوزراء الانظم و اللاوائح الالزماة لتنفياذ أحكاام هاذا القاانون ،ويصادر الاوزير القارارات والتعليماات
الالزمة لتنفيذها.
مادة ()58
يلغى قانون المعارف رقم ( )1لسنة 1933م وتعديالته المعمول باه فاي محافظاات غازة ،كماا يلغاى قاانون التربياة
والتعليم رقم ( )16لسنة 1964م وتعديالته المعمول به في محافظات الضفة.
مادة ()59
يلغى كل ما يتعارض ما أحكام هذا القانون.
مادة ()60
على جميا الجهات المختصة ،كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ2012 / / :م،
الموافق1433 / / :هـ.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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