إعالن

األوملبياد العلمي السوري
لطالب الصف األوّل الثانوي
اختصاص :رياضيات  -فيزياء – كيمياء – علم األحياء – معلوماتية
للعام الدراسي 9191-9102
تعلن إدارة األوملبياد العلمي في هيئة التميز واإلبداع بالتعاون مع وزارة التربية واحتاد شبيبة الثورة ،عن
شروط ومواعيد التسجيل لالشتراك في األوملبياد العلمي السوري للعام الدراسي  9191-9102في جميع
املدارس احلكومية واخلاصة واملستولى عليها بكافة أنواعها (عامة ،خاصة ،مهنية) التي تتبع إلى وزارة
التربية في اجلمهورية العربية السورية ،واملركز الوطني للمتميزين في هيئة التميز واإلبداع ،وفق اآلتي:
مقدمة
 األوملبياد العلمي هو مسابقة في أحد اختصاصات العلوم األساسية :الرياضيات والفيزياء
والكيمياء وعلم األحياء واملعلوماتية لطالب املرحلة ما قبل اجلامعية ،تهدف إلى رصد حاالت التميز
واإلبداع لدى الطلبة في هذه االختصاصات ،واحتضانهم ورعايتهم وتأهيلهم باعتبارهم ثروة
وطنية.
 ميكن أن يشارك في املسابقة جميع الطلبة املسجلني في الصف األوّل الثانوي في جميع املدارس
اخلاصة والعامة وغيرها في الفرع العلمي ومدارس التعليم املهني التي تدرس االختصاصات
املوجودة في األوملبياد العلمي ،واملركز الوطني للمتميزين.
 يحق للطالب أن يتقدم للمسابقة في أكثر من اختصاص من اختصاصات األوملبياد على مستوى
املدارس فقط ،ثم يختار اختصاصا واحدا فقط للمراحل الالحقة.
 .0املرحلة األولى  -على مستوى املدارس







ميكن للطالب أن يشارك  -إذا أراد -في جميع املسابقات على مستوى املدارس أو في بعضها ،ألن ّها
س ُتجرى في أوقات مختلفة.
جتري االختبارات محليا ً في املدارس ،ومدتها ساعة ونصف،
صحح أوراق اإلجابة وفق
تُع ّد األسئلة من قبل اللجنة العلمية املركزية في هيئة التميز واإلبداع ،وتُ ّ
اجملمعات التربوية (املدارس التي تتبع لكل مجمع) بواسطة مدرسي
كل اختصاص في مقر ّ
االختصاص واملوجهني االختصاصيني وبإشراف جلنة األوملبياد في احملافظة املشكلة لإلشراف على
االختبارات.
تدمج نتائج (املدارس التي تتبع لكل مجمع) للطلبة املتقدمني في كل اختصاص من اختصاصات
األوملبياد العلمي على حدا.
ينجح إلى املرحلة الثانية على مستوى اجملمعات التربوية  01طالبا ً كحد أقصى في كل اختصاص
من طلبة كل مجمع وفق تسلسل درجاتهم املستحقة ،وينجح جميع الطالب املتساوون في
املرتبة األخيرة (خمسون).

مالحظة :في حال وجود نفس الطالب بني اخلمسني األوائل في عدة اختصاصات ،يجب أن يختار الطالب
االختصاص الذي يرغب باملتابعة فيه في املراحل الالحقة ،ويشطب اسمه من باقي االختصاصات،
ويستكمل عدد املرشحني ليصل إلى خمسني في كل اختصاص.
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 بعد صدور نتائج املرحلة األولى في االختصاصات اخملتلفة ،يرسل كل مجمع تربوي إلى مديرية
التربية في احملافظة قائمة تضم أسماء الطالب الناجحني إلى املرحلة الثانية واالختصاصات التي
قعت خيارات هؤالء الطلبة عليها ،وفق النموذج املرفق.
و ْ
 .9املرحلة الثانية  -على مستوى اجملمعات التربوية
 يشارك فيها الطال ّب الناجحون بنتيجة اختبارات املرحلة األولى حسب رغبتهم.
 جتري االختبارات محليا ً في احملافظات في مراكز (مناطقية) ُحت ّددها مديريات التربية بالتعاون فروع
احتاد شبيبة الثورة في كل محافظة ،ومدتها ساعتان.
ّ
صحح أوراق
 تُع ّد األسئلة مركزيا ً من ِقبل اللجنة العلمية املركزية في هيئة التميز واإلبداع ،وتُ ّ
اإلجابة من قبل املوجهني االختصاصيني في كل مجمع تربوي وبإشراف جلنة األوملبياد في احملافظة
املشكلة لإلشراف على االختبارات.
 ينجح إلى املرحلة التالية من االختبارات (على مستوى احملافظة) ،الطالب األوائل وفق تسلسل
درجاتهم املستحقّ ة ،بعد دمج نتائج اجملمعات التربوية كافّة في االختصاص الواحد وصوال ً إلى
عدد يساوي خمسة أمثال عدد املناطق في احملافظة ،وفق آلية احلساب اآلتـــية:
على سبيل املثال إذا كانت احملافظة تضم  01مجمعات تربوية ُمشاركة ،فيكون عدد الناجحني إلى
اختبارات احملافظة  01طالبا ً في االختصاص الواحد.
 .3املرحلة الثالثة  -على مستوى احملافظة





يُشارك في هذه املرحلة الطال ّب الناجحون بنتيجة اختبارات املرحلة الثانية.
احتاد
جتري اختبارات هذه املرحلة في مركز امتحاني أو أكثر ُحت ّدده مديرية التربية بالتعاون فرع ّ
شبيبة الثورة ضمن احملافظة ،ومدتها ساعتان ونصف.
تُ ِع ّد األسئلة اللجنة العلمية املركزية في هيئة التميز واإلبداع ،وتصحح أوراق اإلجابة من قبل
اللجنة ذاتها.
ينجح إلى املرحلة األخيرة من االختبارات (على مستوى القطر) الطالب اخلمسون األوائل في هذا
االختبار وفق تسلسل درجاتهم املستحقّ ة ،بعد دمج نتائج احملافظات كافّة في االختصاص
الواحد.

 .4املرحلة الرابعة  -االختبارات املركزية على مستوى القطر
 يُشارك في هذه املرحلة الطال ّب الناجحون بنتيجة اختبارات املرحلة الثالثة.
 جتري االختبارات املركزية في مركز امتحاني واحد ُحت ّدده إدارة الهيئة.
صحح أوراق اإلجابة من ِقبل
 تُ ِع ّد األسئلة اللجنة العلمية املركزية في هيئة التميز واإلبداع ،وتُ ّ
اللجنة ذاتها ،ويجري بنتيجتها اختيار أفضل خمسة عشر طالبا ً في كل اختصاص لعضوية
الفرق العلمية الوطنية في اختصاصات األوملبياد.
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أحكام عامة
 تطبق شروط السرية التامة في اختبارات جميع املراحل مبا فيها إخفاء اسم الطالب على ورقةاإلجابة ،وتصحح األسئلة بعد انتهاء االختبارات مباشرة ،وتعلن أسماء الناجحني فور االنتهاء من
عمليات التصحيح.
 ال يترتب على الطالب املشارك أية رسوم أو نفقات لقاء مشاركته في األوملبياد بكافة مراحله ،واللقاء التدريب الذي تقدمه أو تشرف عليه هيئة التميز واإلبداع في أي مرحلة من املراحل.
 يشارك جميع طالب الصف األول الثانوي في املركز الوطني للمتميزين في هيئة التميز واإلبداعحكما في املسابقة ،وتبدأ مشاركتهم في املرحلة الثانية (على مستوى اجملمعات التربوية) مبا ال
يتجاوز عن  00طالبا في كل اختصاص.
البرنامج الزمني للمسابقات
التاريخ

الساعة

اإلثنني 9102 /01/04

2.31

اخلميس 9102/01/01

2.31

اإلثنني 9102/01/90

2.31

اخلميس 9102/01/94

2.31

اإلثنني 9102/01/92

2.31

اإلثنني 9102/00/00

01.11

اإلثنني 9102/00/90

01.11

العطلة االنتصافية

االختصاص

املرحلة

مكان
املسابقة

شروط التأهل

اخلمسون األوائل في
املدرسة
رياضيات
مدارس
اجملمع التربوي
اخلمسون األوائل في
املدرسة
فيزياء
مدارس
اجملمع التربوي
اخلمسون األوائل في
املدرسة
كيمياء
مدارس
اجملمع التربوي
اخلمسون األوائل في
املدرسة
علم أحياء
مدارس
اجملمع التربوي
اخلمسون األوائل في
املدرسة
معلوماتية
مدارس
اجملمع التربوي
األوائل في كل اختصاص
مراكز
وعددهم خمسة أضعاف
جميع
حتددها وزارة
مجمعات تربوية
عدد اجملمعات التربوية في
االختصاصات
التربية
كل محافظة
األوائل في كل اختصاص
مراكز
وعددهم خمسون ،بعد
جميع
حتددها وزارة
محافظات
دمج نتائج جميع
االختصاصات
التربية
احملافظات
مركز حتدده
اخلمسة عشر األوائل في
جميع
هيئة التميز
مركزية
كل اختصاص
االختصاصات
واإلبداع
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