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 أوًال- التعريف باملركز الوطني للمتميزين

 

 - أهداف املركز:1

  ويهدف إىل:27/8/2008حدد  املرزي الونيي لليتيزيي  بوجب املرسوم الترشيعي تاريخ  •
  صياعة ثروة ونيزة مبدعة تكون نواة تساهم يف تحقزق التييزة عىل زافة املستويات، تكون قادرة عىل سد

 .اليق  يف الرباات واملهارات التي ل تتيك  قطاعات التعلزم األخرى م  إيصالها إىل الغاية املطلوبة

  توف  البزةة التعلزيزة واليفسزة واملادية والببوية التي تك  م  التعلم الفعال، وتييزة املهارات يف املجاالت

 .املعرفزة والبحثزة

 تعييي اإلدساس باملسؤولزة املجتيعزة ضي  إنار االلتيام بيقل املعرفة والرباة املكتسبة. 

 وقد حزد سزادته حن "املرزي خطة حوىل 27/7/2009افتتح سزادة الرئزس بشار األسد رئزس الجيهورية املرزي يوم االثي�  •

 الستربراج مكام  اإلبداع لدى نلبتيا املتيزيي ..".

فكان ذلك ترشيفاً للرسالة الونيزة والببوية والعليزة التي سزيهض بها خريجو املرزي ودافياً زب اً لجيزع العامل� فزه لزضلعوا 

 بهامهم بها بأداء حرقى وعطاٍء حغيى.

 - موقع املركز:2

يف محافظة الالذقزة وقد روعي يف بيائه توف  األقسام التعلزيزة واإلدارية واملربابر  يقع املرزي لهذا العام يف جامعة ترشي  •

 وحقسام األنشطة الفيزة واملعلوماتزة وقاعات األنشطة متعددة األغراض واملكتبات ومصادر التعلم.

ز� تم تجهزي مبيى خاص إلقامة الطلبة وخدماتهم اإلعاشزة والصحزة واملرافق امللحقة بها ضي  املديية الجامعزة يف  •

 جامعة ترشي .

 - س� الدراسة:3

املرزي دالزاً يف عامه الربامس بعد حن مر العام الدرايس األول والثا� والثالث والرابع ميذ تأسزسه وتربرج م  املرزي  •

 دفعت� م  الطالب.

 مدة الدراسة يف املرزي ثال  سيوات بعد شهادة التعلزم األسايس. •

 يحصل الطالب بعد نجاده يف نهاية العام الدرايس الثالث عىل شهادة الدراسة الثانوية العامة (لليتيزيي ). •

 ل.س) إضافة لتوف  السك  مل  يرغب يف اإلقامة 5000يتقاىض الطالب خالل دراسته يف املرزي تعويضاً شهرياً مقداره ( •

 داخل املرزي، إضافة للربدمات الحزاتزة والصحزة األخرى.

يتم يف املرزي تطبزق مياهج دراسزة خاصة، ال سز� يف مواد الرياضزات والفزيياء والكزيزاء وعلم األدزاء واملعلوماتزة  •

واألنشطة اإلبداعزة، ز� يتم البززي عىل التطبزقات العيلزة واألنشطة البحثزة، ز� تطبق فزه نرائق التعلزم والتعلم 

 الفعالة باستربدام التقانات الحديثة والسبورة الذززة.

 الجامعات إددى يف لهم املفتتحة الاامج يلتيم الطلبة خريجو املرزي بتابعة دراستهم العليزة الجامعزة والعلزا وفق •

 حو الربارجزة. الداخلزة والبعثات اإليفاد ضي  السورية العلزا واملعاهد
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 ثانياً - رشوط االنتساب للمركز
 

-8-15 ولغاية يوم الربيزس 2013-7-22تقبل نلبات البشزح للدراسة يف املرزي الونيي لليتيزيي  بدءاً م  يوم االثي�  •

  مي  تتوافر فزهم الرشوط اآلتزة م  الطلبة السوري� وم  يف دكيهم:2013

%/ حي ال يقل مجيوع الدرجات التي 80م بعدل ال يقل ع  /2013الحاصل� عىل شهادة التعلزم األسايس لدورة  .1

 / درجة.248دصل علزها الطالب ع  /

/ درجة م  85%/ حي با ال يقل ع  /85حن يكون معدل مجيوع درجاتهم يف مادت الرياضزات والعلوم العامة / .2

 مجيوع املادت� املذزورت�.

  عاماً .16حن يكون الطالب املتقدم ل يتجاوز عيره  .3

 الوثائق املطلوبة: .4

 :يتقدم الطلبة الذي  تتوافر فزهم الرشوط السابقة بالوثائق املرفقة اآلتزة 

 نلب االنتساب -

 صورتان شربصزتان -

 /1صورة مصدقة لشهادة التعلزم األسايس عدد / -

 .صورة هوية الطالب حو إخراج قزد مد� وصورة هوية ويل حمر الطالب -

  يتم الحصول عىل نلب االستبزان م  املوقع اإللكبو� لليرزي حو م  مديريات الببزة يف املحافظات (دائرة

  القاعات املربصصة لذلك).–التعلزم الثانوي 

  القاعات املربصصة لذلك).–تقدم الطلبات إىل مديرية الببزة (دائرة التعلزم الثانوي  .5

  تقوم دائرة التعلزم الثانوي يف مديريات الببزة بتدقزق الوثائق املطلوبة لهذا الغرض ويتم استبعاد زل نلب ال

 يحتوي زامل الوثائق وال يحقق الرشوط املطلوبة وإعالم الطالب يف دزيه.

تيظم دائرة التعلزم الثانوي بإرشاف املدير املساعد لشؤون التعلزم الثانوي حس�ء املتقدم� ضي  جدول اإلزسل  .6

(املرفق) دسب تسلسل نلباتهم ويرسل هذا الجدول إىل وزارة الببزة مديرية التعلزم الثانوي ع  نريق شبكة 

 م لزتم تجهزي قاعدة البزانات الالزمة يف مرازي االمتحانات.2013-8-22الببزة لليعلومات يوم الربيزس 
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 ثالثاً - اختبارات القبول ومواعيدها
 

 يتقدم الطالب الذي قبل نلب انتسابه باالختبارات املطلوبة وفق املرادل اآلتزة: •

  اختبارات الذكاءات املتعددة–املرحلة األوىل  .1

 .يجري هذا االختبار محلزاً يف مديريات الببزة بإرشاف مدير الببزة وميدوب الوزارة 

 .تعد حسةلة هذه االختبارات يف اإلدارة املرزيية وتكون موددة ومؤتته ويجري تصحزحها يف الوزارة 

  م الساعة الحادية عرش صباداً وملدة ساعت�.2013-8-25تاريخ االختبار: يوم األدد 

  ترسل حوراق اإلجابة واألسةلة مبارشة بعد االختبار مع ميدوب الوزارة إىل مرزي االمتحانات يف الوزارة لزتم

 تصحزحها. 

  ال ييتقل لليردلة الثانزة إال الطلبة الحاصلون عىل نسبة تحددها وزارة الببزة و القسم املربت  يف املرزي

 الونيي لليتيزيي .

  تواىف مديريات الببزة بأس�ء الطلبة الذي  سزدعون لليردلة الثانزة ع  نريق املوقع اإللكبو� لليرزي

 م.2013-8-29الونيي لليتيزيي  و املوقع الرسيي لوزارة الببزة يوم الربيزس 

  اختبارات القدرات العقلية واملدرسية–املرحلة الثانية  .2

 .يجري هذا االختبار محلزاً يف مديريات الببزة بإرشاف مدير الببزة وميدوب الوزارة 

  �الساعة الحادية عرش صباداً وملدة ساعت�.2013-9-2تاريخ االختبار: يوم االثي  

  ال ييتقل لليردلة الثالثة إال الطلبة الحاصلون عىل نسبة تحددها وزارة الببزة و القسم املربت  يف املرزي

 الونيي لليتيزيي .

  تواىف مديريات الببزة بأس�ء الطلبة الذي  سزدعون لليردلة الثالثة ع  نريق املوقع اإللكبو� لليرزي

 م.2013-9-4الونيي لليتيزيي  و املوقع الرسيي لوزارة الببزة يوم األربعاء 

  املقابالت الشخصية–املرحلة الثالثة  .3

 :تجري املقابالت يف املرزيي  املعتيدي  وفق تعلز�ت تصدرها وزارة الببزة 

 2013-9-9/10 مية اسكان يومي االثي� والثالثاء –يف مرزي التدريب اإللكبو� التابع لوزارة الببزة يف دمشق  -

 بدءاً م  الساعة التاسعة صباداً 

 بدءاً م  2013-9-11/12يف املرزي الونيي لليتيزيي  يف جامعة ترشي  يف الالذقزة يومي االربعاء والربيزس  -

 الساعة الحادية عرش صباداً 

 تقدم للطلبة املشارز� اإلقامة والطعام مجاناً م  قبل وزارة الببزة 

 

تعل  حس�ء الطلبة املقبول� وفق ناقة االستزعاب املقررة وتصدر حس�ء املقبول� يف املرزي الونيي لليتيزيي  بقرار م  وزير  •

 2013-9-14الببزة، وتيرش عىل املوقع الرسيي لليرزي الونيي لليتيزيي  وعىل املوقع الرسيي لوزارة الببزة يوم السبت 
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 رابعاً - اإلجراءات التحض�ية التي ينبغي أن تقوم بها مديريات الرتبية

 

تحرص وزارة الببزة عىل توف  زافة التسهزالت املريحة ألبيائيا الطلبة وذويهم يف تقديم نلبات البشزح لليشارزة يف  •

 اختبارات القبول املطلوبة.

 تحقزقاً لذلك، يطلب إىل مديريات الببزة القزام باإلجراءات اآلتزة بإرشاف مبارش م  قبل مدير الببزة ومساعديه: •

تهزةة قاعة خاصة يف مديرية الببزة الستقبال الطلبة الراغب� بالتقدم لليرزي وتوزيع نلب االنتساب (املرفق) علزهم  .1

 مجاناً واستالم الطلب بعد استك�له.

 تجهزي هذه القاعة بآلة تصوير وداسب� عىل األقل إلدخال بزانات الطلبة وفق جدول اإلزسل املرفق. .2

يتواجد يف هذه القاعة خالل حوقات تقديم الطلبات رئزس دائرة التعلزم الثانوي ورئزس دائرة االمتحانات وعامالن  .3

م  ذوي الرباة م  دائرة التعلزم الثانوي وعامالن تقيزان إلدخال البزانات املذزورة عىل الحاسب بإرشاف مدير 

 الببزة املساعد لشؤون التعلزم الثانوي.

يتم تسلزم الطالب، بعد استالم نلب االنتساب ميه وزافة الوثائق املطلوبة، إشعاراً (مرفق) يتضي : اسم الطالب  .4

الثالث، رقيه االمتحا�، مواعزد االختبارات واسم املرزي االمتحا� ميهوراً برباتم االمتحانات يف مديرية الببزة لزازه 

 خالل تقديم االختبارات.

 تهزةة مرازي االختبارات مع التأززد عىل توافر الرشوط اآلتزة: .5

 .انتقاء املرازي الكب ة املتقاربة م  بعضها لتسهزل وصول الطلبة إلزها 

 .توافر الرشوط الصحزة والربدمات املريحة 

 / 2توافر حقالم رصاصB وحوراق اإلجابة املربصصة للتصحزح اآليل بشكل زاٍف وفق حعداد الطلبة املشارز� مع /

 % عىل األقل ادتزاناً 10زيادة ليسبة 

  قزام دائرة االمتحانات بتوزيع الطلبة يف زل قاعة م  خالل وجود حرقامهم االمتحانزة عىل املقاعد وإعالن ذلك

 بقائة عىل مدخل زل قاعة امتحانزة.

إعالم الطلبة خالل تقديم نلبات االنتساب رضورة التواجد يف املرزي قبل نصف ساعة م  موعد االختبار لزتم  .6

 إرشادهم إىل ززفزة استربدام حوراق اإلجابة املالئة للتصحزح اآليل.

التأززد عىل اختزار رؤساء املرازي واملراقب� وحعضاء حمانة الرس املكلف� قبل اختبارات املردلة األوىل بثالثة حيام لرشح  .7

آلزة االختبارات والتأززد عىل اإلرشادات االمتحانزة وززفزة توزع الطلبة، وحداء اختباراتهم يف مياخ نفيس وتربوي 

 مريح، ودس  استربدامهم ألوراق اإلجابة املعدة للتصحزح (املؤتت).

 

 

 

 

 


