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 ة الورقة املفاهيم 

 2023ملوسم  وملبياد العلمي السوري  لل 

 لطالب الصف األوّل الثانوي 

 اختصاص: رياضيات، فيزياء، كيمياء، علم أحياء، معلوماتية 

 

الذي تقيمه إدارة األوملبياد العلمي السوري في هيئة    2023املوسم اجلديد للوملبياد العلمي السوري للعام  مع بدء  

األساسية  باملراحل  ر  نذكّ   .يمياء، علم األحياء، املعلوماتية، الفيزياء، الكت ايات الرياضفي اختصاص   ع ادواإلبالتميز  

السوري  بها  متر  ي  الت العلمي  األوملبياد  اخلم للوصول  منافسات  باالختصاصات  الوطنية  تدريبه سة  للفرق    ا ليتم 

العلمية    بإشرافا  ومتابعته  األواللجان  إدارة  افي  العلمي  ثم  سوريلملبياد  لتمثيل ال  فرقالانتقاء    ومن    عاملية 

 . العامليةالدولية واملسابقات  سورية في 

 الوصول إلى الفريق الوطني   مراحل 

 رحلة التسجيل : م   -أوالً  

التسجيل  • نتائج    يبدأ  من صدور  ولغاية  اعتباراً  اإلعدادية  إلى  2022أيلول    20الشهادة  التسجيل  ميدد  وقد   ،   

   .صىأقد  حكل ويلأ  30

 لتسجيل: ط اشرو •

o .يجب أن يكون الطالب ممن يحملون اجلنسية العربية السورية أو من في حكمهم 

o الدراسي    جميع للعام  الشرعية  واإلعدادية  األساسي  التعليم  شهادة  في    2022-2021الناجحني 

 احملققني ألحد الشروط التالية: 

درجات   - مجموع  على  التعليم    2800احلاصلون  شهادة  في  فوق  درجات  األساسي  فما  مجموع  أو 

 عدادية الشرعية.فما فوق في املواد الكونية في اإل 2620

 . ة الرياضياتفما فوق في ماد 595ى عالمة  احلاصلون عل  -

 فما فوق في مادة العلوم العامة. 395احلاصلون على عالمة   -

 :    ت خاصة حاال  •

o  االت التالية: يسمح بالتسجيل دون حتقيق شرط اجملموع والعالمة للح 

 الثانوي في املركز الوطني للمتميزين.ف األول طلبة الص -

 ية الذين ترشحهم املدرسة للمشاركة.طلبة الصف األول الثانوي من املدرسة الفرنس -
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ور  املرلليافعني في الرياضيات والعلوم وعلى هؤالء  الطلبة الفائزين مبيداليات في األوملبياد العلمي   -

الذي    ختصاصضمن االويشاركوا    .عفون من أي مرحلةي    باملرحلة األولى أسوة ببقية املشاركني وال

 عند متيزه بأكثر من اختصاص. يترك للطالب حرية اختيار االختصاص ، ومتيزوا به 

o  وفق مايلي ص املعلوماتية  يسمح باملشاركة في التصفيات النهائية الختصا : 

 .SSPTمجية املدرسية البرلمسابقة لكني في التصفيات النهائية من الطلبة املشار 30%أول  -

في    من  30%أول   - املشاركني  اليافعني  الطلبة  فئة  البرمجي  للماراثون  النهائية  من التصفيات 

 املستوى املتقدم.

 طريقة التسجيل:  •

o الكترونية  عبر  التسجيل    يتم استمارة  رابط  ملء  على  على  التسجيل  لشروط  احملقق  الطالب  يجده 

نتيجته  صفح لوزارة  ة  التابع  النتائج  موقع  الرابط  أو   بيةلترافي  (  / https://www.dcagency.org)على 

ياد العلمي  وحسابات مكاتب األوملبوموقع وزارة التربية  واإلبداع  هيئة التميز  موقع وصفحة   املذكور على

 احملافظات. السوري في

o ة واحدة.ال ميكن التسجيل ألكثر من مر 

o لتسجيل: ستمارة اتتضمن ا 

 معلوماتية   -علم أحياء   -كيمياء  -ياءفيز-الية: رياضيات  أحد االختصاصات التب   حتديد رغبة الطالب -

 . املاضية واتحيث تلغى املفاضلة املتبعة في السن

 قام هواتف وبريد الكتروني. معلومات للتواصل مع الطالب من أر -

 غيرها. .. و شخصية صورة   –  اجلنس –: تاريخ ميالده  بيانات الطالب الشخصية -

o ديل رغبة الطالب. تع ال ميكن 

o   افعني إلى ملف املسجلني ويبلغ  أوملبياد اليحلائزين على ميدالية في  اوبيانات الطلبة    أسماءيل  ترحيتم

 .هؤالء بتسجيلهم
 

 : هل وآلية التأ االختبارات    -ثانياً 

والت        وتنفيذها  االختبارات  إقامة  عن  املسؤولة  اجلهة  هي  الهيئة  اجلتعتبر  مع  في  نسيق  الشريكة      هات 

االختبارات        جناح  لضمان  اختباتقا حيث  .  احملافظات  املرحلةم  احملوالثانية    األولى   رات  تقام ات  ظاففي      فيما 

النهائية          اجلمهوريةالتصفيات  مستوى  السورية   على  امتحاني  في    العربية  دّده  مركز  حت  الهيئة واحد     إدارة 

 في كل اختصاص. وطنية الفرق الالختيار        

https://www.dcagency.org/
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بصورة شخصية    ةمرفقتثبت شخصيته  رسمية  إحضار وثيقة    شارك في االختبارات املتوجب على الطالب  ي

 .  من مدرستهصدق تسلسل دراسي م وأ سواء كانت هوية أو إخراج قيد للطالب  

   املرحلة األولى:  بارات  اخت     -1  

 .  12:30إلى الساعة  11من الساعة ساعة، ساعة ونصف الر  االختبا ةمدّ  22/10/2022يوم    باراالخت قامي   •

 التفكيرمهارات    اختبار في وهو    الرياضيات والفيزياء والكيمياء واملعلوماتية ملواد  األول موحداً  ار  ختبيكون اال •

 عمران قوبا،   لهيئة التميز واإلبداع األستاذ الدكتور  املستشار العلمي   ته د أسئلطقية ي ع  واحملاكمة املن  الناقد

 ألحياء.اعلم  الختصاص العلمية اللجنة  تعده اء األحي علم مادة فيواختبار 

 .يزويجري تصحيح أوراق اإلجابة بأسلوب مؤمتت ومرك •

 ة القواعد اآلتية: ت عتمد في هذه املرحل •

o  صباحاً،   10:30إلى القاعات من الساعة  دخول الطالب يبدأ 

o  خصصة للتصحيح على ورقة منفصلة مإجابات  س  بني خم  من   ة اإلجابيختار الطالب  و  األسئلة مؤمتتة  

 املؤمتت.

o بذلك،  اإلجاب رغب  إن  اإلجابة  تعديل  من  الطالب  ليتمكن  الرصاص،  بقلم  ورقة وة  إال  الطالب  مينح    ال 

 .احدةو

o  لم األزرق على خلفية ورقة األمتتةبالقواحملافظة يسجل االسم الثالثي والرقم االمتحاني. 

o  الساعة الواحدة    2022  الثانيتشرين    2يوم    لثانية إلى اختبارات املرحلة النياملتأه   بتعلن أسماء الطال

 هيئة التميز واإلبداع. موقع عبر 

اختيار   • ا  50يجري  على  التي  طالباً  الدرجات  ترتيب  وفق  وذلك  محافظة  وكّل  اختصاص  كّل  في   حصلوا  ألكثر 

   .حققوا عالمة أكبر من وسطي احملافظةي  على أن عليها 

 : الثانية املرحلة  بارات  اخت     -2

 .2022 شرين الثاني ت  19  لى مستوى احملافظة يوم السبت قام اختبار في كل اختصاص من االختصاصات ع ي   •

 . 13.30 وحتى الساعة11من الساعة ، ن ونصف دة االختبار ساعتا م •

اللجان   • السوري  العلمية  تكلف  العلمي  األوملبياد  إدارة  اختصاصه  في  بحسب  أسكل   االختبار   ئلة بإعداد 

 .اإلجابة أوراقوتصحيح  

  وفق اختصاصه. ، كل  ة االختبار األول أهلون بنتيجي شارك في هذه املرحلة الطالّب املت •

 ة واحدة.نح الطالب إال ورقمي ال •
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 مسون األوائل في كل اختصاص على مستوى القطر.يتأهل من هذه املرحلة الطالب اخل  •

 هيئة التميز واإلبداع. موقع واحدة عبر الساعة ال 2022  تشرين الثاني 30تعلن النتائج يوم   •

مسألة على    25حل  املتأهلني من املرحلة الثانية من اختصاص املعلوماتية  يتوجب على الطالب    : هامة    مالحظة 

 .للدخول للتصفيات النهائية للوملبياد العلمي السوريكشرط أساسي    Code Forcesموقع 

 : لنهائية ا التصفيات    –  3

أثيجرى االختب • الن  . يةناء العطلة االنتصافار  تأجيل االمتحان   ت صفي ألي من الطالب املشاركني حت وال يجوز 

 ئلة احلرمان من املشاركة.طا

ابة من  فاتر اإلجوملبياد العلمي، وت صّحح دفي إدارة األاختصاص  لعلمية لكل  ت عدّ األسئلة من ق بل اللجنة ا •

 ،  اء االختبار مباشرةً انته  ق بل اللجنة ذاتها بعد

اتية و  ساعات الختصاص املعلوم  5كل يوم  في  ختبار  ، مدة اال يومنيمدى على  لكل اختصاص  ات  قام االختبارت •

االختصاصات  4 لباقي  اليومنيبنتيجو.  ساعات  محصلة  الو  حتدد   ة  العلمّية  اختصاصات  الفرق  في  طنية 

 األوملبياد

 : ية لفرق الوطن حتديد ا 

و أول    مات بعد ترتيب العال  الفيزياء والكيمياء وعلم األحياءو  اختصاصات الرياضيات   من كل  طالباً في  15أول   •

 تكون    وفي حال التساوي في الدرجات  .من املشاركني في التصفيات النهائية في اختصاص املعلوماتية  %30

ية  واألفضل  التساوي، يؤخذ تاريخ امليالد في احلسبان استمرار  السابقة هي املرّجحة، وفي حال  درجات املراحل  

 للعمر األصغر.

   : التاليعلى أعضاء الفريق الوطني اجلدد بحسب يات صفبنتيجة التشهادات واليداليات ع املتوز •

o  برونز  7 –فضة  5 –ب  ميداليات ذه  3بالشكل التالي:  طالب    15 من   يالوطن  للفريق توزع امليداليات . 

o   ق الوطني يحصل  الفريأعضاء       و بية  يحصل على ميدالية ذهالفريق الوطني  أعضاء  من     بنسبة   أو 

 .ميدالية برونزيةعلى الوطني يحصلون  أعضاء الفريق     الية فضية ويدمى عل

o  ا تراه اللجنة مناسباً.م  بحسبخارج الفريق الوطني   منني لباقي املشاركالتقدير  اتشهاد توزع   

املالية  مت • اجلوائز  الفريق  نح  كامالً  لطالب  اختصاصالوطني  امل احسب  ب   في كل  املالي  لكل  صص  لتعويض 

 . ميدالية
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 تعهد الفرق الوطنية: 

الوطني يوقع   للفريق  انضمامه  عند  تعهد    الطالب  به  يلعلى  واملاالبتزم  التدريبية  واالنتقاء  عياختبارات  رية 

 ى جميع ما تراه اللجنة العلمية مناسباً. ددها اللجان العلمية ويوافق علامللتقيات التدريبية التي حت و


