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  ه/ ١٩٨  قرار رقم /
               

  للتعليم التقاين .وزير التعلم العايل ، رئيس اجمللس األعلى 
  .١٩٦٦/ لعام ١٤٣بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم /

  . ٢٠١٣/ لعام ٤٧و على أحكام املرسوم التشريعي رقم /
  .٣/٩/٢٠١٤نعقدة بتاريخ ه اجمللس األعلى للتعليم التقاين جبلسته املر و على ما أق

  يقرر ما يلي
  

خيصــص مخســة مقاعــد للطــالب الســوريني املعــوقني ( إعاقــات: بصــرية ومسعيــة وحركيــة) احلاصــلني علــى الشــهادة  -١المــادة
/ ٢احملـددة يف املـادة /  املعاهد التقانية التابعة للمجلس األعلـى للتعلـيم التقـاينالثانوية العامة يف عام القبول نفسه يف

ولني يف املعهــد أقــل مــن مئــة طالــب فيخصــص ثالثــة مقاعــد فقــط كــان عــدد الطــالب املقبــهــذا القــرار ، أمــا إذا  مــن 
  للمعوقني.

  حتدد املعاهد التقانية اليت يقبل  فيها الطالب املعوقني ونسب اإلعاقة وفق اآليت: -٢المادة
 

  شروط إضافية  النسبة  نوع اإلعاقة  المعهد التقاني

 طب األسنان اختصاص
  لتعويضات السنيةا

ـــــــــب   ٪٥٠ال تزيد عن  -  مسعية - ـــــــــازة الطال حي
ــــــــــــى  % يف ٥٠عل

مـــــــــــــــــــادة اللغـــــــــــــــــــة 
  األجنبية

  مهما كانت درجة اإلعاقة -  حركية سفلية -

المتوسط للعلوم الشرعية 
  والعربية

حيـــــــــــــازة معـــــــــــــدل   ٪٨٠ال تزيد عن  -  مسعية -
% يف مــــــــــــادة ٦٠

  الرتبية الدينية
  مهما كانت درجة اإلعاقة -  بصرية -
  مهما كانت درجة اإلعاقة -  ليةحركية سف -

  للخدمة االجتماعية
  ٪٥٠ال تزيد عن  -  مسعية -

-  
  ٪٥٠ال تزيد عن  -  بصرية -

اختصاص   الطبي
معاجلة 
  فيزيائية

  -  ٪٥٠ال تزيد عن  -  مسعية -

  -  ٪٣٠ال تزيد عن  -  بصرية -  الصحي
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اختصاص للحاسوب( -
 برجميات)

 للعلوم المالية والمصرفية -

 إلدارة األعمال والتسويق -

  

ـــــــــب   ٪٥٠ال تزيد عن  -  يةمسع - ـــــــــازة الطال حي
ــــــــــــى  % يف ٥٠عل

مـــــــــــــــــــادة اللغـــــــــــــــــــة 
  األجنبية

  ٪٣٠ال تزيد عن  -  بصرية -

حركية سفلية وعلوية طرف واحد  -
  وظيفي

  مهما كانت درجة اإلعاقة -

 المالي  -

 اإلحصائي  -

 التجاري التقاني -
  المصرفي

    ٪٥٠ال تزيد عن  -  مسعية -
  ٪٣٠ال تزيد عن  -  بصرية -
طرف واحد حركية سفلية وعلوية  -

  وظيفي
  مهما كانت درجة اإلعاقة -

  التربية الموسيقية -
النجاح يف فحص   ٪٣٠ال تزيد عن  -  بصرية -

  مهما كانت درجة اإلعاقة -  حركية سفلية -  املقابلة

التربيـــــة الفنيـــــة التشـــــكيلية  -
  والتطبيقية

  

  ٪٥٠ال تزيد عن  -  مسعية -
النجاح يف فحص 

  املقابلة
  مهما كانت درجة اإلعاقة -  حركية سفلية -

  للفنون التطبيقية بدمشق -
  ٪٥٠ال تزيد عن  -  مسعية -

النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح يف 
 الفحوص املطلوبة

  مهما كانت درجة اإلعاقة -  حركية سفلية -

) مــن هــذا القــرار علــى املقاعــد املخصصــة  وفــق مفاضــلة خاصــة ١يــتم قبــول الطــالب املشــمولني بأحكــام املــادة ( -٣المــادة
م.جترى بينهم على أ   ساس مجع درجة اإلعاقة ودرجة الشهادة الثانوية وفق تسلسل درجا

يف كل جامعة ملقابلة الطالب املعوقني يف اجلامعة أو املشايف  رئيس اجمللس تؤلف جلنة طبية بقرار من الوزير -٤المادة
( وفق النموذج  تومةاجلامعية أو احلكومية وبإشراف كلية الطب ضمن فرتة املفاضلة وتقوم مبنح الطالب وثيقة خم

، و تعتمد نفس اللجنة الطبية ملفاضلة املعوقني الذي تعتمده الوزارة) تتضمن اسم الطالب ونوع اإلعاقة ونسبتها
  اليت جتريها وزارة الرتبية.
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  تعتمد نسبة اإلعاقة األعلى للطالب الذين لديهم أكثر من إعاقة. -٥المادة
   فيذه.يبلغ هذا القرار من يلزم لتن -٦المادة

  
 وزير التعليم العالي

  رئيس المجلس األعلى للتعليم التقاني
  

  ماردينيالمحمد عامر الدكتور 
  
  


