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املركز الوطني للمتميزين  فيهذه االستمارة مخصصة للطالب الراغبني باالنتساب إلى الصف العاشر 
التربية في احملافظة أو على تعليمات القيد والقبول، ميكن احلصول على هذه االستمارة من مديرية  بناء  

 www.ncd.sy  ميكن حتميلها من موقع املركز على االنترنت
 

  
 احملافظة ) مصدر الشهادة ( رقم الطلب : 
 القبول:الرقم االمتحاني اخلاص بامتحانات  اسم مركز االختبارات: 

 تاريخ تقدمي الطلب:     

  
 معلومات الطالب األساسية .1

 اسم الطالب: اجلنس: 
 :األباسم  :األماسم  
 :الوالدةمكان وتاريخ   
 :اجلنسية  

                  أمر الطالب: ولي  
 معلومات ولي أمر الطالب .2  

 :االسم :درجة القرابة 

 :اجلنسية التحصيل العلمي: 

 :املهنة كتروني:اللالبريد ا 

 :املنزلرقم هاتف  رقم الهاتف اخلليوي: 
 معلومات عنوان الطالب  .3  

 : (احملافظة )مصدر شهادة التاسع  :املدينة :املنطقة
 العنوان احلالي:  
 :املنزلرقم هاتف  رقم هاتف إضافي: 
 رقم هاتف الطالب اخلليوي: :بريد الطالب االلكتروني 
 :املدرسة التي درست فيها الصف التاسع  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 بيانات االستمارة )متأل من قبل املوظف اخملتص في مديرية التربية(

 
صورة 

شخصية 

 حديثة
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 معلومات الطالب الصحية  .4  

 ؟ ية مشاكل صحيةأهل لديك   

 :                  القدرة البصرية  

 :  بقةسا حيةاجرت عمليا  

 :قلباض مرأ  

 :يةرساأو ية رصداض مرأ  
 
 

 األساسي التعليم شهادة من معلومات  .5

بعد تثقيل اجملموع العام 
الرياضيات والعلوم والصحة 

 العامة
 /3485احلد األدنى املقبول /

مجموع مواد الرياضيات  اجملموع العام
 والعلوم والصحة العامة

 

 الدرجة العظمى 1000 3100 4100

 درجة الطالب املستحقة   

 
املشرفني على معلومات ونتائج اختبارات القبول في املركز الوطني للمتميزين )متأل من قبل  .6

 االختبارات(
 االختبار الساعة / التاريخ درجة الطالب ختم املركز االمتحاني

  
 م25/8/2021األربعاء 

 صباحا   10الساعة 

 

اختبار التفكير الرياضي 
 األول املنطقي

 

  
األحد واالثنني والثالثاء 

أيلول  9و 7و 6و 5واألربعاء في 
 م2021

 املقابلة الشخصية

  
 م9/9/2021اخلميس 

 صباحا   9الساعة 
اختبار التفكير الرياضي 

 الثاني املنطقي

 مدير التربية   

 والتوقيع االسم

 رئيس دائرة التعليم الثانوي

 االسم والتوقيع       
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ولغاية نهاية  26/7/2021 االثننيبدءا  من يوم  تقبل طلبات الترشيح للدراسة في املركز الوطني للمتميزين  .1

ممن تتوافر فيهم الشروط اآلتية من في مديريات التربية في احملافظات   19/8/2021الدوام الرسمي ليوم اخلميس 
 :الطلبة السوريني أو من في حكمهم

a.  وذلك بعد تثقيل مادتي  %85ّقل عن م مبعدل الي2021احلاصلني على شهادة التعليم األساسي لدورة
ثم  2الرياضيات والعلوم )فيزياء، كيمياء، علوم طبيعية( حيث تضرب عالمة الطالب في هاتني املادتني بـ

 ./4100من أصل / /3485عّدل النهائي، أي مامجموعه /يحسب امل

b.  1/10/2021عاما  بتاريخ  16أاّل يتجاوز عمر الطالب. 

 مدة الدراسة في املركز ثالثة أعوام دراسّية بعد شهادة التعليم األساسي. .2

 الث على شهادة الدراسة الثانوية اخلاصة باملتمّيزين يحصل الطالب بعد جناحه في نهاية العام الدراسي الث .3

  /1املعادلة لشهادة الثانوية العامة املمنوحة من وزارة التربية، وذلك بحسب مرسوم إحداث الهيئة رقم / .4

 2019لعام  .5

ه يتقاضى الطلبة خالل دراستهم في املركز تعويضا ماليا  شهريا ، ويُوّفر املركز السكن الداخلي جلميع طلبت .6
 مجانا ، فضال  عن خدمات حياتّية وصحّية أخرى.

يتم في املركز تطبيق مناهج دراسية خاصة، السيما في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم األحياء  .7
 واملعلوماتية واألنشطة اإلبداعية.

 ينقل الطالب من املركز إلى إحدى املدارس الثانوية العامة في احلاالت اآلتية: .8

 .لطالب الصف احلادي عشر( %80لطالب الصف العاشر و %75) ق حد التميز في صفهلم يحق .9

عدم قدرة الطالب على متابعة دراسته في املركز ألسباب ذاتية أو صحية أو اجتماعية بناء على دراسة من  .10
 املرشدين النفسيني واقتراح مجلس املركز.

 من املرشدين النفسيني. وبناء على دراسةبناء على طلب معلل من ولي أمر الطالب  .11

 يتابع خريجو املركز دراستهم اجلامعية والعليا وفق البرامج اخلاصة املفتتحة لهم في إحدى اجلامعات .12
 واملعاهد العليا السورية، ضمن اإليفاد والبعثات الداخلية أو اخلارجية أو كليهما وفقا  ألحكام قانون

 . 2013لعام  6 البعثات العلمية الصادر باملرسوم التشريعي رقم

إذا حصل خريج البرامج األكادميية على درجة اإلجازة بدرجة جيد جدا  على األقل يوفد للحصول على درجة  .13
 .2013لعام  7الدكتوراه وفقا  ألحكام املرسوم التشريعي رقم 

 

 

 

 

 القواعد والقوانني املتبعة في املركز الوطني للمتميزين . 7
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مصدق من مديرية التربية ريثما تصدر  أو كشف عالمات 1صورة مصدقة عن شهادة التعليم األساسي عدد .1
 الوثائق.

 صورة عن هوية الطالب أو إخراج قيد مدني وصورة عن هوية ولي أمر الطالب. .2

 صورتان شخصيتان. .3

 
 

 
 نحن املوقعان أدناه

نتعهد بأن كافة املعلومات التي مت ذكرها صحيحة وعلى مسؤوليتنا، وبأننا موافقان على كافة ماذكر أعاله 
وخصوصا  القواعد والقوانني السارية للمركز، ونتعهد بدفع مايترتب علينا من نتائج مادية ومعنوية لكل عمل 

... مخالفا  فيه األنظمة والقوانني وقبول حكم النقل أو الفصل في يصدر عن الطالب .............................................
 إلحداث هيئة التميز واإلبداع.حال توفر األسباب املنصوص عليها أعاله، واطلعنا على املرسوم التشريعي 

 

 

 وتوقيعه أمر الطالب ولي اسم                                                                              وتوقيعه الطالب اسم
 
 

 تعهد الطالب و ولي أمره .9

 الوثائق املطلوب ارفاقها .8


