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الجمهورية العربية السورية 
ـز واإلبــداع      هيئــة التميّـُ

املركز الوطني للمتميّزين       
                             

إعــالن   

تُـــعلن هـــيئة الـــتميُّز واإلبـــداع لـــلطالب الـــراغـــبني بـــالـــدراســـة فـــي املـــركـــز الـــوطـــني لـــلمتميزيـــن عـــن شـــروط ومـــواعـــيد 
التسجيل للتقّدم الختبارات القبول في املركز للعام الدراسي 2017 -2018  

أوالً-  األحكـام العاّمـة: 
املـركـز الـوطـني لـلمتميزيـن مـؤسّـــــسة تـعليمية ملـرحـلة الـدراسـة الـثانـويـة - الـفرع الـعلمي، مـقرّه الـحالـي جـامـعة تشـريـن 
فـي الـالذقـية، يهـدف إلـى تـقديـم الـرّعـايـة املـتميّزة لـلطلبة الـحائـزيـن عـلى شـهادة الـتعليم األسـاسـي، وتـهيئة املـوارد 

البشرية املتميزة التي تسهم في البحث العلمي والتقاني من خالل:  
تأمني بيئـة تربوية وتعليمية مالئمة. 1.
اعتماد مناهج متقّدمة وبرامج إثرائية خاّصة للتدريس في املركز وتطويرها بشكل مستمر. 2.
تنمية مواهب وقدرات الطلبة املتميزين في املجاالت املعرفية والبحثية وبناء الشخصية املتكاملة. 3.
تـقديـم الـرّعـايـة الـنفسية واالجـتماعـية والـتربـويـة لـلمتميزيـن وتـحقيق الـتواصـل مـع أســرهـم وبـيئتهم االجـتماعـية 4.

واإلسهام في حل املشكالت التي تحّد من قدراتهم ومواهبهم. 
تحفيز الطلبة املتميّزين  للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم. 5.
 تــــــوثــــــيق الــــــّصلة بــــــني الــــــطلبة املــــــتميّزيــــــن واملــــــؤســــــسات الــــــتعليمية والــــــبحثية لــــــتنمية مــــــهارات الــــــبحث الــــــعلمي 6.

واالكتشاف واإلبداع لديهم. 
تــدريــس الــلغات األجــنبية بــما يــمكِّن الــطالــب مــن إتــقانــها كــأداة لــالطــالع عــلى املســتجدات الــعلميّة والــتقانــيّة 7.

بشكل مستمر. 
تــوفــير الــبيئة الــتعليميّة املــحفّزة الــتي تــشمل املــدرســني املــؤهــلني، وتــقانــات الــتعليم والــتعلُّم، واملــخابــر، ومــصادر 8.

التعلُّم املتعددة. 
تــنمية املــهارات الــعمليَّة لــلطالــب مــن خــالل الــتطبيقات الــعملية فــي املــخابــر، واملشــروعــات الــبحثية مــّما يُــتيح لــه 9.

استيعاب املعارف النظرية على أسس عملية وتطبيقية. 
مـّدة الـدراسـة فـي املـركـز ثـالثـة أعـوام دراسـيّة، ويـحصل الـطالـب بـعد نـجاحـه فـي نـهايـة الـعام الـدراسـي الـثالـث 10.

على شهادة الدراسة الثانوية للمتميّزين. 
يــتقاضــى الــطلبة خــالل دراســتهم فــي املــركــز تــعويــضا مــالــيّاً شهــريــاً، ويُــوفّــر املــركــز الــسكن الــداخــلي لجــميع 11.

طلبته مّجاناً، فضالً عن خدماٍت حياتيٍّة وصحيٍّة أخرى. 
يــتابــع خــريــجو املــركــز دراســتهم الــجامــعية والــعليا وفــق الــبرامــج الــخاصّــــــــــة املــفتتحة لــهم فــي إحــدى الــجامــعات 12.

واملـــعاهـــد الـــعليا الـــسوريـــة، ضـــمن اإليـــفاد والـــبعثات الـــداخـــلية أو الـــخارجـــية أو كـــليهما وفـــقاً ألحـــكام قـــانـــون 
البعثات العلمية الصادر باملرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013. 

ملـزيـد مـن املـعلومـات حـول املـركـز الـوطـني لـلمتميزيـن يـمكنم مـراجـعة مـوقـع املـركـز عـلى الـشابـكة   عـلى الـرابـط 13.
 www.ncd.sy : اآلتي
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ثانياً -  شـروط الترشيح للدراسة في املركز:  
أن يـكون الـطالـب مـن الـسوريـني أو مـن فـي حـكمهم، الـحاصـلني عـلى شـهادة الـتعليم األسـاسـي مـن مـدارس ا.

الجمهورية العربية السورية لدورة عام 2017.   
أن ال يــقّل مــعّدل درجــاتــه فــي شــهادة الــتعليم األســاســي عــن % 80  ، أّي ال يــقّل مجــموع درجــاتــه املســتحّقة ب.

عن   2480 درجة  . 
أن ال يـقّل مـعّدل مجـموع درجـات الـريـاضـيات والـفيزيـاء والـكيمياء والـعلوم فـي شـهادة الـتعليم األسـاسـي عـن ت.

% 85 ، أّي ال يقّل مجموع درجاته املستحّقة عن 850 درجة بمجموع املاّدتني املذكورتني. 
أن ال يتجاوز عمر الطالب /16/ عاماً بتاريخ 1/10/2017. ث.

ثالثاً -  اختبارات القبول: 
تجري اختبارات القبول على عّدة مراحل: 

املرحلة األولى : اختبارات القدرات العقلية واملدرسيّة  1.
تهدف هذه املرحلة إلى قياس القدرات العقلية واملدرسية في املواد العلمية واللغات. ا.

يتقّدم إلى هذه املرحلة من االختبارات جميع الطلبة الذين ُقبلت طلباتهم وفق شروط هذا اإلعالن. ب.

تجري االختبارات محلياً في مديريات التربية في املحافظات بإشراف مدير التربية. ت.

تــكون األســئلة مــؤتــمتة ومــوحّـــــدة لجــميع املــتقّدمــني وتُــصّحح أوراق اإلجــابــة مــركــزيــاً بــإشــراف هــيئة الــتميز ث.
واإلبداع ووزارة التربية. 

يــتأهّـــل إلــى املــرحــلة الــثانــية الــطلبة الــذيــن اجــتازوا هــذه املــرحــلة بــنجاح وفــق تســلسل درجــاتــهم املســتحّقة ج.
فيها استناداً إلى معايير وأُسس محّددة. 

املرحلة الثانية: اختبارات الذكاء  2.
يُشارك في هذه املرحلة الطلبة املتأهلون بنتيجة اختبارات املرحلة األولى.   ا.

تهدف اختبارات هذه املرحلة أيضاً إلى تقييم أعلى لقدرات الطالب املتعّلقة بالذكاءات املتعّددة.  ب.

تجري اختبارات هذه املرحلة في دمشق والالذقية حسب محافظة الطالب. ت.

تكون األسئلة مؤتمتة وموّحدة لجميع املتقّدمني. ث.

تُصّحح أوراق اإلجابة مركزياً بإشراف هيئة التميز واإلبداع ووزارة التربية. ج.
املرحلة الثالثة : اختبارات املقابلة الشخصيّة 3.

يُــــشارك فــــي هــــذه املــــرحــــلة الــــطلبة املــــتأهــــلون بــــنتيجة اخــــتبارات املــــرحــــلة الــــثانــــية وفــــق تســــلسل درجــــاتــــهم ا.
املستحّقة في اختباراتها استناداً إلى معايير وأُسس محّددة. 

 تجري هذه املرحلة في مقراملركز الوطني للمتميزين في جامعة تشرين بالالذقية. ب.

 تهدف هذه املرحلة إلى تقييم أعلى لشخصيّة الطالب وقدراته في جوانب متعّددة. ت.
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رابعاً- إجراءات ومواعيد التسجيل واالختبارات: 
يــتقدم الــطالــب إلــى مــديــريــة الــتربــية فــي أيّــة مــحافــظة مــن مــحافــظات الجــمهوريــة الــعربــيّة الــسوريــة بــطلب ا.

انـتساب إلـى املـركـز  لـالشـتراك فـي اخـتبارات الـقبول فـيه، يـتضمن الـبيانـات الـشخصية والـدراسـيّة الـكامـلة 
وفق النموذج املعتمد املتوفر في مديرية التربية. 

تُــــــقّدم الــــــطلبات ابــــــتداًء مــــــن يــــــوم األحــــــد 2/7/2017 ولــــــغايـــــــة نــــــهايــــــة الــــــدوام الــــــرســــــمي لــــــيوم الخــــــميس ب.
27/7/2017 في مديريات التربية في املحافظات. 

تجـري اخـتبارات املـرحـلة األولـى يـوم األحـد  6/8/2017  الـساعـة 11:00 صـباحـاً، فـي مـديـريـات الـتربـية ت.
في املحافظات. مدة االختبار : ساعتان 

تجـــري اخـــتبارات املـــرحـــلة الـــثانـــية يـــوم األحـــد 20/8/2017 الـــساعـــة 11:00 صـــباحـــاً، فـــي دمـــشق ومـــقر ث.
املركز في الالذقية حسب محافظة الطالب. 

تجــري اخــتبارات املــرحــلة الــثالــثة أيــام األحــد واالثــنني والــثالثــاء فــي 10 و11  و12 أيــلول 2017 حســب ج.
املحافظة، في مقّر املركز في جامعة تشرين في الالذقية. 

خامسـاً- األحكـام الخاّصـة: 
تُـعلن أسـماء املـقبولـني لـلدراسـة فـي املـركـز خـالل اسـبوع مـن مـوعـد انـتهاء اخـتبارات املـرحـلة الـثالـثة. بـقرار ا.

من رئيس هيئة التميُّز واإلبداع، ووفق الطاقة االستيعابية للمركز. 
ال يـــتكّلف الـــطالـــب املــُـــشارك وفـــق هـــذا اإلعـــالن أيّـــة رســـوم أو نـــفقات تـــقع عـــلى عـــاتـــقه لـــقاء مـــشاركـــته فـــي ب.

االختبارات بمراحلها كافّة. 
                                   

        رئيس هيئة التميُّز واالبداع 
           عمـاد الَعـزَب
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