أقرتها اللجنة العلمية المركزية
المعايير التي ّ

بشأن تحديد الطالب المتأهلين لالختبارات المركزية (على مستوى القطر)
بنتيجة االختبارات على مستوى الفروع
للعام 2013 -2012
تأهل الطالبني احلاصلني على ادلركزين األول والثاين يف كل اختصاص
 يّ








ُح مماً للمشاركة يف االختبارات النهائية ( ادلركزية) وذلك لضمان

مشاركة احملافظات كافّة.
تدمج نتائج الطالب ادلتق ّدمني لكل اختصاص على حدا يف احملافظات كافّة ،ويف ادلركز الوطين للمتميزين كل طالب وفق حمافظته.
ُت
تُتستكمل بعد عملية الدمج قوائم الطالب ادلتأهلني للمشاركة يف االختبارات ادلذكورة استناداً إىل تسلسل ترتيبهم وفق الدرجات احلاصلني
عليها يف اختبارات احملافظات يف االختصاص ادلشاركني فيه وفق األعداد ادلقررة لكل اختصاص.
لظروف تتعلّق مبواعيد بدء الدراسة يف ادلركز الوطين للمتميزين ،اعتبار انطالق اختبارات الطالب ادلسجلني للمشاركة يف األودلبياد العلمي
يتأهل الطالب اخلمسة
السوري من ادلركز ابتداءً من ادلرحلة الثانية (على مستوى ادلناطق) واعتبار ادلركز كرابطة شبيبية (منطقة) ،حبيث ّ
األوائل من حيث الدرجات احلاصلني عليها يف كل اختصاص للمشاركة يف اختبارات ادلرحلة الثالثة (على مستوى احملافظة) ٍ
كل باسم
حمافظتهُ ،تُثّ تُتدمج نتائجهم مع حمافظاهتم قبل إجراء عمليات حتديد ادلتأهلني إىل االختبارات ادلركزية.
بدء اختبارات الطالب ادلسجلني للمشاركة يف األودلبياد العلمي السوري يف حمافظة حلب (فرع حلب) ابتداءً من ادلرحلة الثانية (على مستوى
ِ
ادلناطق) للعام احلايل فقط ،ذلك بسبب الظروف ادلتعلّقة باألوضاع السائدة يف احملافظة اليت أعاقت إجراء االختبارات يف مدارس ع ّدةُ ،ثّ
احلصة العددية ادلعتمد العام الفائت ،واعتماد
إجراء االختبار على مستوى الفروع دلن حضر منهم اختبارات ادلناطق دون النظر إىل معيار ّ
للتأهل إىل االختبارات ادلركزية على مستوى القطر.
أقرته اللجنة ُّ
نتائج اختبارات الفرع أصوالً متهيداً لتطبيق ادلعيار العلمي آنفاً الذي ّ
تأهل  /60 /طالباً يف كل اختصاص من ضمنهم الطالب احلاصلني على ادلركزين األول والثاين على مستوى كل
اعتمدت اذليئة معيار ُّ
احملافظة.

 العدد الكلّي للمتأهلني إىل االختبارات ادلركزية /
بالدرجات في المرتبة ./60/

 / 244طالب وطالبة آخذين بعين االعتبار تأهُّل جميع الطالب الذين تساوو ا

 احلدود الدنيا للدرجات احلاصلني عليها الطالب ادلتأهلني بعد ساب الطالب الحائزين المرتبة الثانية في كل محافظة:
االختصماص
الرياضيمات

الح ّد األدنى من الدرجات
 31درجمة

الفيزيماء

 36درجمة

ال يميماء

 23درجمة

المعلوماتيمة

 33درجمة

تأهل تلقائياً إىل االختبارات ادلركزية منهم  / 99 /طالب وطالبة من  /11/حمافظة ،وهم الحاصلون على المركزين األول والثاني في كل
ّ 

اختصاص على مستوى المحافظة ،باستثناء محافظتي القنيطرة والرقة في اختصاص ال يمياء لتدني درجات الطالبين الحاصلين على
المركزين األول والثاني في ٍ
كل منهما ،والطالب الحاصل على المركز الثاني في محافظة درعا للسبب ذاته.

تأهل  /11 /طالباً من المركز الوطني للمتميزين  ،حصل  /8 /طالب منهم على المراكز األولى على مستوى حمافظاهتم يف بعض
ّ 
االختصاصات وهم:
االسم

المحافظة

الترتيب على مستوى المحافظة

االختصاص

مصطفى خليل

محاة

األول

مزة عمر

ريف دمشق

األول

جعفر بدور

الالذقية

األول

سام بو عيسى

الالذقية

الثاين

رزان ديبو

محاة

األول

أبان جريدة

القنيطرة

األول

أ مد عرب

احلسكة

األول

ال يمياء

سليم نّا
يُحمن قباقيبي

محص

األول

ريف دمشق

-

أناغيم إبراهيم

الالذقية

-

المعلوماتيمة

عمر دقاق

دمشق

-

الرياضيات

الفيزياء

مع متنيبت اهليئة الوطنية لألوملبيبد العلمي السوري ببلتوفيق جلميع الطالة
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