
 

 

 

 



 شروط القبول في مدارس المتفوقين وتعليماته:

 :اآلتي م 2022/2023تتضمن تعليمات القبول في مدارس المتفوقين للعام الدراسي        
خضوعهم  ( درجة في شهادة التعليم األساسي والشرعي دون 3100شروط القبول للطلبة الحاصلين على) أواًل: 

 الختبار القبول.
:شروط القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع األساسي واألول الثانوي وخضوعهم لالختبار الكتابي  ثانياً  

 الذي تجريه وزارة التربية .
 :شروط القبول في مدارس المتفوقين للصفوف االنتقالية الثامن والتاسع من مرحلة التعليم األساسي  ثالثاً  

 والثاني والثالث من مرحلة التعليم الثانوي .
 : بداية الدوام الرسمي لمدارس المتفوقين . رابعاً 

 تعليمات مديريات التربية :  خامساً 
 : اآلتيرأينا 

 : ( درجة3100للطلبة الحاصلين على )شروط القبول  -أوالً  
 في شهادة التعليم األساسي : -أ

( درجلللللة فلللللي شلللللهادة التعلللللليم األساسلللللي والرا بلللللون فلللللي التسلللللجيل فلللللي 3100يقبلللللل الطلبلللللة الحاصللللللون عللللللى )
مللللللدارس المتفللللللوقين دون خضللللللوعهم الختبللللللار القبللللللول )الكتللللللابي(   للللللافة   لللللللى العللللللدد المسللللللمو  بلللللله فللللللي  للللللذ  

 المدارس .
 التعليم الشرعي :في شهادة     -ب

( درجلللللة فلللللي شلللللهادة التعلللللليم الشلللللرعي فلللللي الملللللواد األساسلللللية 3100يقبلللللل الطلبلللللة الحاصللللللون عللللللى )
اللغةةةةةة  –اللغةةةةةة ازنةلي يةةةةةة  –العلةةةةةوا العامةةةةةة  –االجتماعيةةةةةات  –الرياضةةةةةيات  –اللغةةةةةة العربيةةةةةة )

األساسللللللي( و  فللللللي التعللللللليم موازيللللللة لمللللللادة التربيللللللة الد  يللللللة ألنهللللللاالعقيةةةةةةدة ازسةةةةةة مية   –الفرنسةةةةةةية 
 –الحةةةةةدير الشةةةةةري   –التفسةةةةةير واالسةةةةةتحفا  والةةةةةت وة  سلللللقاط عالملللللات بلللللاقي الملللللواد الشلللللرعية )

والرا بلللللللون فلللللللي التسلللللللجيل فلللللللي ملللللللدارس المتفلللللللوقين دون خضلللللللوعهم الختبلللللللار  الخطابةةةةةةةة ( –الفقةةةةةةةه 
 القبول )الكتابي (   افة   لى العدد المسمو  به في  ذ  المدارس .

 السابع األساسي واألول الثانوي : شروط القبول للصف -ثانياً 
 في الصف السابع األساسي :   -أ

فيمةةةةةةا تخةةةةةةق التسةةةةةةسيا للقبةةةةةةول فةةةةةةي مةةةةةةدارس المتفةةةةةةوقين فةةةةةةي الصةةةةةةف السةةةةةةابع للعةةةةةةاا  -
 ا يتم وفق اآلتي: 2022/2023

 ( درجة فما فوق في جالء الصف السادس األساسي .1800أن يكون حاصال  على ) -1
 التعليم األساسي .عدم الرسوب في أحد صفوف مرحلة  -2



للصللللللف السللللللابع األساسللللللي   لللللللى اختبللللللار القبللللللول فللللللي مللللللدارس المتفللللللوقين للمتقللللللدمين ى جللللللر ي   -3
 مؤتمت .قبول اختبار 

( درجلللللة و للللي الدرجلللللة 1000( درجللللة فمللللا فلللللوق مللللن أصللللل )600أن يحصللللل التلميللللذ عللللللى ) -4
 جريه وزارة التربية.ظمى في االختبار الكتابي الذي ت  الع

 ( وفق اآلتي: 1ية للتالميذ المتقدمين حسب الجدول رقم ) تم حساب الدرجة ال هائ -5
 = النتيسة النهائية( ( + )درجة االختبار الةتابي2÷  2000)

 التربيةةةةة ال راعيةةةةة - عةةةةيالنشةةةةاط المدرسةةةةي والط ئ - السةةةةلو  – م حظةةةةة : ال تةةةةدخا درجةةةةة )المشةةةةرو  
 التربية المهنية( عند حساب درجات ج ء الصف السادس األساسي. -

يقبلللللللل الطلللللللالب حسلللللللب العلللللللدد الماصللللللل  وفقلللللللا  لتسلسلللللللل الدرجلللللللة ال هائيلللللللة التلللللللي حصللللللللوا   -6
 عليها  من المعا ير المذكورة.

يقبللللل جميللللع الطللللالب الحاصلللللين علللللى الدرجللللة ال هائيللللة نفسللللها ع للللد ا تمللللال العللللدد المسللللمو   -7
 به من الطالب ال اجحين في اختبار القبول.

 شروط القبول للصف األول الثانوي:-ب

( درجلللللللة فمللللللا فلللللللوق فلللللللي امتحللللللان شلللللللهادة التعلللللللليم 2800أن يكللللللون  الطاللللللللب حاصللللللال  عللللللللى ) -1
( درجللللللة فمللللللا فللللللوق فللللللي امتحللللللان 2800.  أن يكللللللون حاصللللللال  علللللللى )2022األساسللللللي لللللللدورة 

( درجلللللة فلللللي الملللللواد األساسلللللية 3100ملللللن أصلللللل )  2022لعلللللام اإلعداديلللللة الشلللللرعية شلللللهادة ال
 - اللغةةةةةةة االنةلي يةةةةةةة -العلةةةةةةوا العامةةةةةةة – االجتماعيةةةةةةات –الرياضةةةةةةيات  - اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة)

موازيللللللة لمللللللادة التربيللللللة الد  يللللللة فللللللي التعللللللليم  ألنهللللللا ازسةةةةةة ميةالعقيةةةةةةدة  –اللغةةةةةةة الفرنسةةةةةةية 
 - التفسةةةةةةةير واالسةةةةةةةتحفا  والةةةةةةةت وةاألساسلللللللي( والسلللللللقاط عالملللللللات بلللللللاقي الملللللللواد الشلللللللرعية) 

 الخطابة(. - الفقه - الحدير الشري 
 عدم الرسوب في أحد صفوف مرحلة التعليم األساسي.  -2
) الرسلللللللللمية والااصللللللللة والشلللللللللرعية(   تقللللللللدم المتحللللللللان القبلللللللللول الطلبللللللللة ملللللللللن المللللللللدارس العامللللللللة -3

 ومدارس المتفوقين وياضعون للشروط نفسها.
األول الثلللللانوي اختبلللللار  للصلللللف للللللى اختبلللللار القبلللللول فلللللي ملللللدارس المتفلللللوقين  جلللللرى للمتقلللللدميني   -4

وتو لللللللع للمتقلللللللدمين درجلللللللات لهلللللللذا االختبلللللللار  م 24/8/2022 ربعلللللللاءاأل مؤتملللللللت  لللللللوم قبلللللللول
 ( درجة.1000قدر ا )



( درجلللللة و لللللي الدرجلللللة 1000( درجلللللة فملللللا فلللللوق ملللللن أصلللللل )600أن يحصلللللل الطاللللللب عللللللى) -5
 العظمى في االختبار الكتابي الذي تجريه وزارة التربية.

 ( وفق اآلتي:  2-1 )  تم حساب الدرجة ال هائية للطالب المتقدمين حسب الجدول رقم -6

 األساسي + درجة الطالب في االختبار الةتابي( شهادة التعليم)درجة الطالب في             
 اد المذكورة أع ه + درجة الطالبللمو  الشهادة ازعدادتة الشرعيةدرجة الطالب في )           

 االختبار  الةتابي(         في             
عليهلللللا  االماصللللل  وفقلللللا  لتسلسللللل الدرجلللللة ال هائيلللللة التلللللي حصللللللو  يقبللللل الطلللللالب حسلللللب  العلللللدد -7

  من المعا ير المذكورة.
يقبلللللل جميلللللع الطلللللالب الحاصللللللين عللللللى الدرجلللللة ال هائيلللللة نفسلللللها ع لللللد ا تملللللال العلللللدد المسلللللمو   -8

 به من الطالب ال اجحين في اختبار القبول.
للللللللل -9 ارس  لللللللللافية للصلللللللللف األول الثلللللللللانوي والصلللللللللف السلللللللللابع األساسلللللللللي فلللللللللي ملللللللللدعب  تفلللللللللت  ش 

راعلللللى قبلللللول الطلللللالب المتفلللللوقين ع لللللد تلللللوافر اإلمكانلللللات الماديلللللة والكلللللادر التدريسلللللي عللللللى أن    
ائيللللللة فللللللي امتحللللللان القبللللللول علللللللى أن ال  تجاوزعللللللدد الطللللللالب فللللللي وفللللللق تسلسللللللل درجللللللاتهم ال ه

 .طالبا   (30) عن الشعبة الواحدة
 طالبا . 30-20 تراو  عدد الطالب في الشعبة الواحدة بين  -10

 (12-11-9-8القبول في مدارس المتفوقين للصفوف االنتقالية ) شروط -ثالثاً 

قبللللل فللللي الصللللفوف الثللللامن والتاسللللع األساسللللي والثللللاني والثالللللث الثللللانوي الطللللالب اللللللذ ن نجحللللوا  لللللى ي  
 م وفق اآلتي: 2022/2023 ذ  الصفوف في مدارس المتفوقين ب تيجة العام الدراسي 

ن فلللللي ملللللد ريات التربيلللللة حسلللللب محافظلللللاتهم لتلللللدرس فلللللي  لللللتم تقلللللديم طلبلللللات  ال قلللللل للطلللللالب المتفلللللوقي
مللللدارس المتفلللللوقين ملللللن قبللللل اللج لللللة الماتصلللللة فلللللي  للللوء التعليملللللات الوزاريلللللة ال ا مللللة لشلللللروط االنتقلللللال ملللللن 
مللللدارس المتفللللوقين والليهللللا والجللللراء مفا لللللة بللللين الطلبلللللة المتقللللدمين مللللن قبللللل اللج للللة الماتصللللة وفللللق الشلللللروط 

-9-8المللللللدارس العامللللللة  لللللللى مللللللدارس المتفللللللوقين لطلبللللللة الصللللللفوف ) واألسللللللظ ال ا مللللللة للقبللللللول وال قللللللل مللللللن
دد الطلللللللالب المقبلللللللولين حسلللللللب الشلللللللوا ر  و لللللللل  وفلللللللق التعليملللللللات ال ا ملللللللة فلللللللي ( ويحلللللللدد فيللللللله عللللللل11-12

 مدارس المتفوقين.

 – الرسةةةةمي لمةةةةدارس) التعلةةةةيم األساسةةةةي تبةةةةدأ الدراسةةةةة فةةةةي مةةةةدارس المتفةةةةوقين مةةةةع بداتةةةةة الةةةةدواا -رابعةةةةاً 
 العامة(الثانوية 

 



 اآلتي: بتقوا مديرية التربية  -خامساً 

المتضللللللللمن تكليللللللللف دوائللللللللر  2/6/2021(  تللللللللاري  4/13)/1119/543التقيللللللللد بالكتللللللللاب الللللللللوزاري رقللللللللم / -1
البحللللو  فللللي مللللد ريات التربيللللة باإلشللللراف علللللى عمليللللة قبللللول طلبللللات الطللللالب الللللرا بين بالتقللللدم المتحللللان 

 لتسجيل وانتهاء بالعملية االمتحانية. القبول في مدارس المتفوقين بدءا  من عملية ا
تعملللللليم اسللللللم ومكللللللان مدرسللللللة المتفللللللوقين فللللللي المحافظللللللة وشللللللروط التسللللللجيل فيهللللللا علللللللى طللللللالب الصللللللف  -2

السلللللللابع األساسلللللللي واألول الثلللللللانوي فلللللللي ملللللللدارس المحافظلللللللة كافلللللللة إلعلللللللالم الطلبلللللللة المتفلللللللوقين اللللللللرا بين 
القبلللللول فلللللي ملللللدارس المتفلللللوقين اعتبلللللارا  ملللللن بالتسلللللجيل فلللللي مدرسلللللة المتفلللللوقين   ويبلللللدأ التسلللللجيل الختبلللللار 

دوائللللللر –  وتقللللللوم مد ريللللللة التربيللللللة   م18/8/2022 لغايللللللة  للللللوم الاملللللليظ  م27/7/2022 ربعللللللاءاأل  للللللوم
بلللللللللءعالن أسلللللللللماء وأملللللللللا ن المرا للللللللل  الااصلللللللللة بتقلللللللللديم طلبلللللللللات التالميلللللللللذ والطلللللللللالب اللللللللللرا بين  البحلللللللللو 

علللللللى تسلللللللجيل الطلللللللالب فلللللللي ملللللللدارس الختبلللللللار القبلللللللول فلللللللي ملللللللدارس المتفلللللللوقين عللللللللى أن  را بالتسلللللللجيل 
 المتفوقين بريف المحافظة.

دوائلللللر البحلللللو  بت ظللللليم قلللللوائم باسلللللماء المتقلللللدمين الختبلللللار القبلللللول فلللللي ملللللدارس  –تقلللللوم مد ريلللللة التربيلللللة  -3
 المتفوقين.

لتسلللللجيل الطلللللالب الختبلللللار القبلللللول فلللللي ملللللدارس المتفلللللوقين ويشلللللرف ربيلللللة تشلللللكل لجلللللان بءشلللللراف ملللللد ر الت -4
 .ربية التعلى عمل اللجان مد ر 

تعمللللليم  مكلللللان وتلللللاري  اختبلللللارات القبلللللول المحلللللددة عللللللى الملللللدارس وو لللللعها فلللللي لوحلللللة  عالنلللللات مد ريلللللة  -5
وتتحمللللللل مد ريللللللة التربيللللللة ودوائللللللر البحللللللو  ومللللللد رو المللللللدارس المسللللللؤولية التربيللللللة ومدرسللللللة المتفللللللوقين   

 الكاملة عن عدم الت امهم بهذ  التعليمات . 
القطللللري  الصللللفر التسللللهيالت الالزمللللة لحسللللن سللللير االمتحللللان وتللللوفيرتحد للللد مركلللل  امتحللللاني تتللللوافر فيلللله  -6

 شراف المحلي والمرك ي.والفا ظ للمتابعة واإل
وااللتلللللللللل ام باألنظمللللللللللة والبال للللللللللات ال ا مللللللللللة لسللللللللللير  والمتابعللللللللللة قبللللللللللةاتطبيللللللللللق تعليمللللللللللات اإلشللللللللللراف والمر  -7

 االمتحانات العامة في وزارة التربية.
بءعللللللداد جميللللللع  ودوائر للللللا الفرعيللللللة دارة المرك يللللللةوماتيللللللة فللللللي اإلحانللللللات ومد ريللللللة المعلتقللللللوم مد ريللللللة االمت  -8

 من خالل:  القبول المؤتمت ختباراسير عملية  لضمان حسن الترتيبات الالزمة
رؤسللللللاء دوائللللللر البحللللللو  بقللللللوائم ورقيللللللة واللكترونيللللللة تتضللللللمن تسلسللللللل  –ت ويللللللد مللللللد ريات التربيللللللة  -

 الطلبللللللة المتقللللللدمين الختبللللللار القبللللللولاألرقللللللام االمتحانيللللللة  الااصللللللة بكللللللل مد ريللللللة تربيللللللة لتسللللللجيل 
 .من قبل مد رية المعلوماتية



مللللللن قبللللللل لج للللللة  دوائللللللر البحللللللو  –اسللللللتالم األوراق االمتحانيللللللة المؤتمتللللللة مللللللن مللللللد ريات التربيللللللة  -
وفللللللق  الالللللار بلللللاوراق اإلجابلللللة رسلللللل الظلللللرفاالسلللللتالم فلللللي مركللللل  المللللل ة االمتحلللللاني عللللللى أن    

 . /3الجدول رقم /
 تللللللللي  األوراق االمتحانيلللللللة للطلبلللللللة المتقللللللللدمين الختبلللللللار القبلللللللول فللللللللي القيلللللللام بعمليلللللللة تصلللللللحي  وت -

 .والفريق المرك ي المشكل لهذا الغرض من قبل مد رية المعلوماتية مدارس المتفوقين
وأسلللللللماء الطلللللللالب  ترسللللللل مد ريلللللللة االمتحانلللللللات نسللللللاة ورقيلللللللة واللكترونيلللللللة مللللللن جلللللللداول ال تلللللللائ  ال هائيللللللة -9

 .التربية الااصةدائرة  -إلشراف التربوي  رية االمقبولين في مدارس المتفوقين  لى مد
 اإلشلللللللراف التربلللللللوي  لللللللتم  صلللللللدار ال تلللللللائ  عللللللللى الموقلللللللع الرسلللللللمي للللللللوزارة التربيلللللللة ملللللللن قبلللللللل مد ريلللللللة  -10

 ومد رية المعلوماتية.
دوائلللللر البحلللللو  م لللللدوبين السلللللتالم أسلللللدلة االختبلللللار المركللللل ي ملللللن اإلدارة  –ترسلللللل ملللللد ريات التربيلللللة  -11

مركلللللل  االمتحانللللللات فللللللي الملللللل  ( قبللللللل  للللللومين مللللللن موعللللللد  جللللللراء  /ف التربللللللوي إلشللللللراالمرك يللللللة ) مد ريللللللة ا
 دللللللب(   أملللللا –حللللللب  -الرقلللللة -د لللللر الللللل ور -اختبلللللار القبلللللول بال سلللللبة  للللللى المحافظلللللات البعيدة)الحسلللللكة

 –طرطللللللوس  -حملللللل  -السللللللويداء -درعللللللا -الق يطللللللرة -ريللللللف دمشللللللق –المحافظللللللات القريبللللللة ) دمشللللللق 
  جراء اختبار القبول .حماة( قبل  وم واحد من  -الال قية

للقبلللللول فلللللي ملللللدارس المتفلللللوقين  ل لجلللللان  شلللللراف محليلللللة عللللللى سلللللير عمليلللللة االمتحلللللان )الكتلللللابي( شلللللكت   -12
 . البحو من قبل مد ر التربية  ورئيظ دائرة 

جلللللللللداول ال تلللللللللائ  ال هائيلللللللللة وأسلللللللللماء الطلللللللللالب ( اإلشلللللللللراف التربلللللللللوي مد ريلللللللللة  ترسلللللللللل وزارة التربيلللللللللة ) -13
 التربية.المقبولين  لى مد ريات 

 لللللللللتم تسلللللللللجيل الطلللللللللالب المقبلللللللللولين فلللللللللي ملللللللللدارس المتفلللللللللوقين بعلللللللللد  علللللللللالن ال تلللللللللائ  حسلللللللللب العلللللللللدد  -14
 الماص  وفقا  لتسلسل الدرجة ال هائية التي حصلوا عليها  من معا ير القبول.

وع  ملللللن تلللللاري   علللللالن ال تلللللائ   ويتلللللابع بلغلللللى قبلللللول الطاللللللب اللللللذي تاللللللف علللللن التسلللللجيل لملللللدة أسللللل    -15
 درجات ولمدة أسبوع واحد فقط.القبول وفق تسلسل ال

عللللال  مللللن قبللللل قبللللل طلبللللات االعتللللراض علللللى ال تللللائ  خللللالل االاللللة أيللللام مللللن تللللاري   عللللالن ال تللللائ  وت  ت   -16
التربيللللللة دائللللللرة  -اإلشللللللراف التربللللللوي بلللللللي مد ريللللللة مد ريللللللة االمتحانللللللات خللللللالل مللللللدة أقصللللللا ا أربعللللللة أيللللللام وت  

 أصوال . الااصة
دوائلللللر البحلللللو  حصلللللرا   وتللللل ظم قلللللوائم اسلللللمية  –التربيلللللة  لللللتم تقلللللديم طلبلللللات االعتلللللراض فلللللي ملللللد ريات  -17

م طلبلللللللات  اعترا لللللللهم  أصلللللللوال    وتسللللللللم  للللللللى مد ريلللللللة  االمتحانلللللللات  فلللللللي وزارة ارقلللللللأباسلللللللماء الطلللللللالب و 
 التربية ليتم معالجتها أصوال .



ترسلللللل مد ريلللللة االمتحانلللللات نسلللللاة ورقيلللللة والكترونيلللللة ملللللن ال تلللللائ  ال هائيلللللة لطلبلللللات االعتلللللراض  للللللى  -18
دوائلللللللر البحلللللللو  –وملللللللد ريات التربيلللللللة   التربيلللللللة الااصلللللللةدائلللللللرة  -اإلشلللللللراف التربلللللللوي مد ريلللللللة  لللللللل ملللللللن )

 ليتم نشر ا على الموقع الرسمي لوزارة التربية. (  ومد رية المعلوماتية
تصلللللرف مكافدلللللة ماليلللللة للقلللللائمين عللللللى سلللللير عمليلللللة االمتحانلللللات للقبلللللول فلللللي ملللللدارس المتفلللللوقين فلللللي  -19

 بية .اإلدارة المرك ية ومد ريات التر 
 تعهللللللد الطالللللللب بتقللللللديم األوراق المطلوبللللللة خللللللالل مللللللدة زم يللللللة ال  :فةةةةةةي حةةةةةةال التسةةةةةةسيا الشةةةةةةر ي -20

د صللللللدور ال تللللللائ  ال هائيللللللة للقبللللللول فللللللي مللللللدارس المتفللللللوقين وفللللللي حللللللال عللللللدم تقللللللديم أيللللللام بعلللللل 3تتجللللللاوز 
 األوراق المطلوبة خالل المدة المحددة يفقد الطالب حقه بالقبول في مدارس المتفوقين .

 .حو  لحسن سير العملية االمتحانيةوسيلة نقل من قبل مد رية التربية لدوائر البتامين  -21
 دللللللب ( فلللللي المحافظلللللة التلللللي  تواجلللللدون بهلللللا  –تقبلللللل طلبلللللات المتقلللللدمين ملللللن أب لللللاء محافظلللللة )الرقلللللة  -22

 والذ ن حققوا الشروط المطلوبة .
ءجراء بللللللل سلللللللم ي   يسلللللللجل الطلللللللالب المتقلللللللدمين الختبلللللللار القبلللللللول فلللللللي المدرسلللللللة التلللللللي  ر بلللللللون بهلللللللا وال -23

مفا لللللللة مشللللللتركة بللللللين مللللللدارس المتفللللللوقين  للللللمن مد ريللللللة التربيللللللة فللللللي المحافظللللللة نفسللللللها علللللللى أن  للللللتم 
 . باسمها جراء المفا ة على المدرسة التي تقدم الطالب للتفا ل 

يمكللللل هم الحصلللللول عللللللى تسلسلللللل دراسلللللي بالمحافظلللللات والم لللللاطق  ذ ن ال عفلللللاء الطلللللالب والتالميلللللذ الللللل -24
شلللللللرط العملللللللر والدرجللللللة وتتحملللللللل مد ريلللللللة التربيلللللللة  ااإلر ابيلللللللة علللللللى أن يحققلللللللو  التللللللي تعر لللللللت ل عملللللللال

 التحقق من بيانات الطالب وحصر اإلعفاء ألب اء الم اطق التي تعر ت ل عمال اإلر ابية.
  عفاء الطالب الحاصلين على سبر المتمي ين/ مسّبق عام/ من شرط العمر. -25
 تمتة وفق اآلتي:التقيد بالتعليمات الااصة بورقة اإلجابة المؤ  -26

 العمود اليمي ي لآلحاد  -
 العمود الثاني للعشرات  -
 العمود الذي  ليه للمدات  -
 العمود الذي  ليه أيضا  لآلالف . -

 

 

 

 



 3142مثال لتظليل الرقم 
i.d.number 

0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 
 فيما يا  تظليل نمو ج األسدلة على الوجه األول للورقة: 

 تظليل الدائرة التي تحوي الحرف المقابل لل مو ج. 
 /A/مثال نمو ج                                         

TEST 
FORM 

A 
B 
C 
D 

 
 فيما يا  تظليل ورقة اإلجابة:            
 ( في ورقة اإلجابة مقابل رقم السؤالA( يظلل )A  ا كانت  جابة الطالب ) -
 ( في ورقة اإلجابة مقابل رقم السؤالB( يظلل )B  ا كانت  جابة الطالب) -
 ( في ورقة اإلجابة مقابل رقم السؤالC( يظلل ) C  ا كانت  جابة الطالب)  -
 ( في ورقة اإلجابة مقابل رقم السؤالD( يظلل) D  ا كانت  جابة الطالب) -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 /1جدول رقم /

 للصف السابع األساسي

الرقم 
الخاص 
 باالمتحان

 اسم التلميذ

 )أ(
درجة النساح في 

ج ء الصف السادس 
÷2 

 )ب(
درجة االختبار 

 الةتابي

 الدرجة النهائية
 (أ + ب)

الرقم المتسلسا 
وفق الدرجة 
 النهائية

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 (درجة .0010الدرجة العظمى لالختبار الكتابي )                :      م حظة 



 /2جدول رقم/

 للصف األول الثانوي 

الرقم 
الخاص 
 باالمتحان

 اسم التلميذ
 ) آ (

درجة شهادة التعليم 
 األساسي

 ) ب (
درجة االختبار 

 الةتابي

 ) آ+ ب (
 الدرجة النهائية

الرقم المتسلسا 
وفق الدرجة 
 النهائية

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 (درجة .1000الكتابي )الدرجة العظمى لالختبار :                     م حظة 



 

 

 

 



 


