الجمهورية العربية السورية
هيئــة التم ُّيــز واإلبــداع
املركز الوطني للمتم ّيزين

إعــالن
تُ EEعلن ه EEيئة ال EEتميُّز واإلب EEداع ل EEلطالب ال EEراغ EEبني ب EEال EEدراس EEة ف EEي امل EEرك EEز ال EEوط EEني ل EEلمتميزي EEن ع EEن ش EEروط وم EEواع EEيد
التسجيل للتق ّدم الختبارات القبول في املركز للعام الدراسي 2018- 2017
أوالً -األحكـام العامّـة:
Eقره الEحالEي جEامEعة تشEريEن
املEركEز الEوطEني لEلمتميزيEن م ّE E
EؤسEسة تEعليمية ملEرحEلة الEدراسEة الEثانEويEة  -الEفرع الEعلمي ،م ّ
فEي الEالذقEية ،يهEدف إلEى تEقديEم ال ّEرعEايEة املEتميّزة لEلطلبة الEحائEزيEن عEلى شEهادة الEتعليم األسEاسEي ،وتEهيئة املEوارد
البشرية املتميزة التي تسهم في البحث العلمي والتقاني من خالل:

 .1تأمني بيئـة تربوية وتعليمية مالئمة.
خاصة للتدريس في املركز وتطويرها بشكل مستمر.
 .2اعتماد مناهج متق ّدمة وبرامج إثرائية
ّ
 .3تنمية مواهب وقدرات الطلبة املتميزين في املجاالت املعرفية والبحثية وبناء الشخصية املتكاملة.
 .4تEقديEم ال ّEرعEايEة الEنفسية واالجEتماعEية والEتربEويEة لEلمتميزيEن وتEحقيق الEتواصEل مEع أسـEرهEم وبEيئتهم االجEتماعEية
واإلسهام في حل املشكالت التي تح ّد من قدراتهم ومواهبهم.

 .5تحفيز الطلبة املتميّزين للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم.
Eصلة ب EE Eني ال EE Eطلبة امل EE Eتميّزي EE Eن وامل EE Eؤس EE Eسات ال EE Eتعليمية وال EE Eبحثية ل EE Eتنمية م EE Eهارات ال EE Eبحث ال EE Eعلمي
 .6ت EE Eوث EE Eيق ال ّ E E
واالكتشاف واإلبداع لديهم.
 .7تEEدريEEس الEEلغات األجEEنبية بEEما يEEم ِّكن الEEطالEEب مEEن إتEEقانEEها كEEأداة لEEالطEEالع عEEلى املسEEتجدات الEEعلم ّية والEEتقان ّ Eية
بشكل مستمر.
 .8تEEوفEEير الEEبيئة الEEتعليم ّية املEEحفّزة الEEتي تEEشمل املEEدرسEEني املEEؤهEEلني ،وتEEقانEEات الEEتعليم والEEتع ُّلم ،واملEEخابEEر ،ومEEصادر
التع ُّلم املتعددة.
 .9تEEنمية املEEهارات الEEعمليَّة لEEلطالEEب مEEن خEEالل الEEتطبيقات الEEعملية فEEي املEEخابEEر ،واملشEEروعEEات الEEبحثية مEّ Eما يُEEتيح لEEه
استيعاب املعارف النظرية على أسس عملية وتطبيقية.
.10مّ Eدة الEدراسEة فEي املEركEز ثEالثEة أعEوام دراسEيّة ،ويEحصل الEطالEب بEعد نEجاحEه فEي نEهايEة الEعام الEدراسEي الEثالEث
على شهادة الدراسة الثانوية للمتميّزين.
.11يEEتقاضEEى الEEطلبة خEEالل دراسEEتهم فEEي املEEركEEز تEEعويEEضا مEEال Eيّا ً شهEEري Eاً ،ويُEEوفّEEر املEEركEEز الEEسكن الEEداخEEلي لجEEميع
ٍ
خدمات حياتيّ ٍة وصحيّ ٍة أخرى.
مجاناً ،فضالً عن
طلبته ّ
EخاصEEة املEEفتتحة لEEهم فEEي إحEEدى الEEجامEEعات
.12يEEتابEEع خEEريEEجو املEEركEEز دراسEEتهم الEEجامEEعية والEEعليا وفEEق الEEبرامEEج الE E ّ E
وامل EEعاه EEد ال EEعليا ال EEسوري EEة ،ض EEمن اإلي EEفاد وال EEبعثات ال EEداخ EEلية أو ال EEخارج EEية أو ك EEليهما وف EEقا ً ألح EEكام ق EEان EEون
البعثات العلمية الصادر باملرسوم التشريعي رقم  6لعام .2013
.13ملEزيEد مEن املEعلومEات حEول املEركEز الEوطEني لEلمتميزيEن يEمكنم مEراجEعة مEوقEع املEركEز عEلى الEشابEكة عEلى الEرابEط
اآلتي www.ncd.sy :
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ثانيا ً  -شـروط الترشيح للدراسة في املركز:
ا .أن يEكون الEطالEب مEن الEسوريEني أو مEن فEي حEكمهم ،الEحاصEلني عEلى شEهادة الEتعليم األسEاسEي مEن مEدارس
الجمهورية العربية السورية لدورة عام .2017
أي ال يّ E
ب .أن ال يّ E
Eقل مجEEموع درجEEاتEEه املسEEتح ّقة
Eقل مEEع ّدل درجEEاتEEه فEEي شEEهادة الEEتعليم األسEEاسEEي عEEن ّ ، 80 %
عن  2480درجة .
ت .أن ال ي ّ
Eقل مEع ّدل مجEموع درجEات الEريEاضEيات والEفيزيEاء والEكيمياء والEعلوم فEي شEهادة الEتعليم األسEاسEي عEن
أي ال ّ
يقل مجموع درجاته املستح ّقة عن  850درجة بمجموع املا ّدتني املذكورتني.
ّ ، 85 %
ث .أن ال يتجاوز عمر الطالب  /16/عاما ً بتاريخ .1/10/2017
ثالثا ً  -اختبارات القبول:
تجري اختبارات القبول على ع ّدة مراحل:
 .1املرحلة األولى  :اختبارات القدرات العقلية واملدرسيّة
ا .تهدف هذه املرحلة إلى قياس القدرات العقلية واملدرسية في املواد العلمية واللغات.
ب .يتق ّدم إلى هذه املرحلة من االختبارات جميع الطلبة الذين ُقبلت طلباتهم وفق شروط هذا اإلعالن.
ت .تجري االختبارات محليا ً في مديريات التربية في املحافظات بإشراف مدير التربية.
Eصحح أوراق اإلجEEابEEة مEEركEEزي Eا ً بEEإشEEراف هEEيئة الEEتميز
ث .تEEكون األسEEئلة مEEؤتEEمتة ومEّ E
EوحEEدة لجEEميع املEEتق ّدمEEني و ُتّ E
واإلبداع ووزارة التربية.
ج .يEEتأ ّهEEل إلEEى املEEرحEEلة الEEثانEEية الEEطلبة الEEذيEEن اجEEتازوا هEEذه املEEرحEEلة بEEنجاح وفEEق تسEEلسل درجEEاتEEهم املسEEتح ّقة
وأسس مح ّددة.
فيها استنادا ً إلى معايير ُ
 .2املرحلة الثانية :اختبارات الذكاء
ا .يُشارك في هذه املرحلة الطلبة املتأهلون بنتيجة اختبارات املرحلة األولى.
ب .تهدف اختبارات هذه املرحلة أيضا ً إلى تقييم أعلى لقدرات الطالب املتع ّلقة بالذكاءات املتع ّددة.
ت .تجري اختبارات هذه املرحلة في دمشق والالذقية حسب محافظة الطالب.
وموحدة لجميع املتق ّدمني.
ث .تكون األسئلة مؤتمتة
ّ
صحح أوراق اإلجابة مركزيا ً بإشراف هيئة التميز واإلبداع ووزارة التربية.
جُ .ت ّ
 .3املرحلة الثالثة  :اختبارات املقابلة الشخصيّة
ا .يُ EEشارك ف EEي ه EEذه امل EEرح EEلة ال EEطلبة امل EEتأه EEلون ب EEنتيجة اخ EEتبارات امل EEرح EEلة ال EEثان EEية وف EEق تس EEلسل درج EEات EEهم
وأسس مح ّددة.
املستح ّقة في اختباراتها استنادا ً إلى معايير ُ
ب .تجري هذه املرحلة في مقراملركز الوطني للمتميزين في جامعة تشرين بالالذقية.
ت .تهدف هذه املرحلة إلى تقييم أعلى لشخص ّية الطالب وقدراته في جوانب متع ّددة.
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رابعا ً -إجراءات ومواعيد التسجيل واالختبارات:
ا .يEEتقدم الEEطالEEب إلEEى مEEديEEريEEة الEEتربEEية فEEي أيّEEة مEEحافEEظة مEEن مEEحافEEظات الجEEمهوريEEة الEEعرب Eيّة الEEسوريEEة بEEطلب
انEتساب إلEى املEركEز لEالشEتراك فEي اخEتبارات الEقبول فEيه ،يEتضمن الEبيانEات الEشخصية والEدراسEيّة الEكامEلة
وفق النموذج املعتمد املتوفر في مديرية التربية.
بُ .ت EE Eق ّدم ال EE Eطلبات اب EE Eتدا ًء م EE Eن ي EE Eوم األح EE Eد  2/7/2017ول EE Eغايـ EE Eة ن EE Eهاي EE Eة ال EE Eدوام ال EE Eرس EE Eمي ل EE Eيوم الخ EE Eميس
 27/7/2017في مديريات التربية في املحافظات.
ت .تجEري اخEتبارات املEرحEلة األولEى يEوم األحEد  6/8/2017الEساعEة  11:00صEباحEاً ،فEي مEديEريEات الEتربEية
في املحافظات .مدة االختبار  :ساعتان
ث .تج EEري اخ EEتبارات امل EEرح EEلة ال EEثان EEية ي EEوم األح EEد  20/8/2017ال EEساع EEة  11:00ص EEباح Eاً ،ف EEي دم EEشق وم EEقر
املركز في الالذقية حسب محافظة الطالب.
ج .تجEEري اخEEتبارات املEEرحEEلة الEEثالEEثة أيEEام األحEEد واالثEEنني والEEثالثEEاء فEEي  10و 11و 12أيEEلول  2017حسEEب
مقر املركز في جامعة تشرين في الالذقية.
املحافظة ،في ّ
الخاصـة:
خامسـا ً -األحكـام
ّ
اُ .تEعلن أسEماء املEقبولEني لEلدراسEة فEي املEركEز خEالل اسEبوع مEن مEوعEد انEتهاء اخEتبارات املEرحEلة الEثالEثة .بEقرار
من رئيس هيئة التميُّز واإلبداع ،ووفق الطاقة االستيعابية للمركز.
ب .ال ي EEتك ّلف ال EEطال EEب املــُ EEشارك وف EEق ه EEذا اإلع EEالن أيّ EEة رس EEوم أو ن EEفقات ت EEقع ع EEلى ع EEات EEقه ل EEقاء م EEشارك EEته ف EEي
االختبارات بمراحلها كافّة.
رئيس هيئة التميُّز واالبداع
عمـاد العَـ َزب
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