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يتعلق بالتالمذة ذوي االحتياجات التربوية الخاصة
لجهة االمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة
للعام الدراسي 3102 -3102
بناء ألحكام المرسوم رقم  3399تاريخ  1171/71/71الذي يحدّد أوضاع ذوي االحتياجات التربوية الخاصة
لجهة االمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.
يدعو المدير العام للتربية المدارس الرسمية والخاصة التقيد بما يلي:
أوالا :تقدّم الطلبات الخاصة بذوي االحتياجات التربوية الخاصة للعام الدراسي  1172 -1179فيي قليم دائيرة االمتحانيات
الرسييمية ابتييداء م ي منتصييش شييهر كييانو النيياني  1172وحت ي  12شييباط  1172ضييمنا وذلييو وفييس االسييتمارة
الموجودة لدى دائرة االمتحانات الرسيمية علي أ يصيدر قيرار اللجنية باإلعفياء مي التقيدم للشيهادة المتوسيطة قبي
شهر عل األق ولمرة واحدة م بدء الدورة العادية لالمتحانات الرسمية أو اتخياذ تيدابير ورجيراءات خاصية لليذي
لم يشملهم اإلعفاء لجهة تقدمهم لالمتحانات.
ثانيا ا :تقووم المدرسوة بوادراس أسومات التالموذة ذوي االحتياجوات التربويوة الخاصوة الوذيال يخاوعوال المتحانوات الشوهادة
الرسمية على لوائح خاصوة بهوم تسومى الئحوة خاصوة " ذوي االحتياجوات التربويوة الخاصوة " ،وبعود التبريور موال
المنطقة التربوية تعطى هذه الالئحة رقما ا كسائر اللوائح بنات للمذكرة اإلدارية التي تصدر في كل عام وفوي المهول
المحددة.
ثالثا ا :يرفض ك طلب يقدّم خارج المهلة المحدّدة أعاله.
رابعا ا :ال يحس للتلميذ الذي حص عل اإلعفاء م الشهادة المتوسطة التقدّم لالمتحانات الرسمية وفي حا مخالفة ذليو
تتخذ بحقه التدابير المناسبة.
خامسا ا :عل جميع المدارس الرسمية والخاصة التقدّم بطلبات ترشيح للشهادة المتوسطة لكافة التالمذة بم فييهم التالميذة
ذوي الصعوبات التعلمية تحت طائلة اتخاذ التدابير بحس ك مدرسة مخالفة.
سادسا ا :ال يحس للتالمذة الذي يتابعو المنهج األجنبي ويعانو م صعوبات تعلمية التقدّم بطلبات رعفاء م االمتحانيات
الرسمية للشهادة المتوسطة.
سابعا ا :يخضع ك تلميذ تقدّم بطلب رل دائرة االمتحانات الرسيمية لمقابلية مي قبي اللجنية المكلفية دراسية ملفيات التالميذة
ذوي الصعوبات التعلمية.
ثامنا ا :عل ك مدرسة ردراج أسماء ذوي االحتياجات التربوية الخاصة منذ الصش السابع أو ما قب .
تاسعا ا :المستندات المطلوبة:
 -7تشخيص حالة التلميذ النفسية والتربوية أو المرضية م قب األخصائي التربيوي أو العييادي وذليو عبير نيال
سنوات سابقة خال تحصيله العلمي باإلضافة رل فحص الذكاء.
 -1مـلش تراكمي م المدرسة يب ّي الوضع النفسي والتعلـمي للتلميذ منذ الصش السابع كـحد أقص أو قبله علي
أ تذكر فيه نوع المساعدة المطلوبة للتلميذ أو اقتراح رعفائه م االمتحانات الرسمية.
 -9تعهد م والد التلميذ أو م القيّميي الشيرعيي فيي حيا عيدم وجيود الواليد (وفيس النميوذج الموجيود فيي دائيرة
االمتحانات الرسمية).
 -2رفادة متابعة مدرسية للصش التاسع مصدّقة حسب األصو (م التعليم الرسمي أو التعليم الخاص).
 -3العالمات المدرسية العائدة للسنوات النال السابقة
 -6العالمات المدرسية للفص األو م العام الدراسي الحالي.
 -1صورة ع هوية الوالد والتلميذ.
 -2ملش نايلو .
 -3طابع أميري بقيمة ألش ليرة لبنانية.
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