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 شروط التسجيل:
 ان يكون

 االعاشة منحة يستفيد من العشرين من عمرهو الخامسة عشرة  بينلبنانيًا  -
 .ال يستفيد من منحة االعاشة من عمرهاالربعين بين العشرين و  -
 ( على االقل او ما يعادلها رسميًا.البريفيهحائزًا على الشهادة المتوسطة ) -
 صحيح البنية. -
 يعفى من المباراة حملة القسم االول من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميًا. -
لهممم االسممتفادة مممن منحممة االعاشممة المقممررة  ، إاّل إّنممه ال يحمم ّ الزراعيممةبالتسممليل  ممد احممدا المممدار  يسمممح لريممر اللبنممانيين  -

 ين.للبنانيّ 
 

 :تقدم الطلبات في االماكن التالية 
 -مقابمل ككنمة رنمره شمها   -مصلحة التعليم واالرشاد  مد االدارة المركزيمة  مد مبنمى وزارة الزراعمة الكمائن  مد بئمر حسمن  -

                                                                                                       الطاب  الكاند.                     
 المصالح الزراعية االقليمية  د وزارة الزراعة. -
 .دناهمراكز المدار  الزراعية الفنية الرسمية المذكورة ا -

 

 ليرة لبنانية( مر   بالتالد: 1000)بقيمة    نموذج معتمد وعليه طابع مالد تقدم الطلبات و   :المستندات المطلوبة
 نسخة مصدقة عن الشهادة الرسمية. -
 اخراج  قيد اساسد او صورة عن بطاقة الهوية. -
 نسخة عن السلل العدلد ال يعود تاريخها ألككر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطل . -
 .مية عامةفي مؤسسة رسشهادة صحية من طبي  يعمل  -
 (2صورة شمسية عدد ) -

 

  مدة الدراسة كالث سنوات يتلقى خاللها الطال  دروسا نظرية وتطبيقية، ويمنح الطال  النالح شهادة الباكالوريا 
 الفنية الزراعية بصفة مساعد  ند زراعد أو بيطره.

  ألف ليرة لبنانية 150يمنح الطال  منحة إعاشة شهرية بقيمة  
  ألمف ليمرة لبنانيمة تمد ع عنمد بمدا كمل عمام دراسمد. يسمارم الطالم   مد صمندو  احتيماط  300قيمة القسط السنوه

 % من منحة االعاشة الشهرية وتحسم قيمة المسارمة عند قبض كل منحة.15المدرسة بنسبة 
  

 : االتصال على األرقام التالية خالل الدوام الرسمي لالستعالم 
 ( 01/ 849631مصلحة التعليم واالرشاد ) -        

 - (470834/06العبدة ) -( 303520/05بعقلين ) -(684970/01: الفنار ) المدارس الزراعية الفنية الرسمية في -
 (921233/08ناصرية رز  ) -(743409/06البترون)-(767917/07النبطية ) -(840047/07الخيام  )

  


