
 

 

 

 

 

  إقامة  ت جمعين  تمأصحابه أمحمد وعلى آله و ا م التسليم على سيدنأت و  ةبسم هللا الرحمن الرحيم أفضل الصال

درع الفرات وغصن الزيتون   في المدارس الثانوية  في مناطق  )البكالوريا  (  امتحانات الشهادة الثانوية 
 ونبع  

   2022يونيو  30-28- 26السالم  بشكل مركزي في تاريخ 

                            ايير النجاح في اإلمتحانوكانت مع

  50، يجب أن تحصل على  مادةلكي تنجح في هذه ال المادة األساسيةاللغة العربية هي 
اً في  ناجح حتى  وإن كان   اللغة العربية ،  مادةفي  الراسب ,على األقل من مئة  عالمة

يعتبر راسباً.   األخرى باقي المواد  

    50% معيار النجاح لجميع المواد هو 

في هذا اإلمتحان الطالب الراسب في مادتين فقط سوف يتم تقييمه , أما الطالب الراسب 
 في ثالث مواد أو أكثر يعتبر راسباً في هذا اإلمتحان.

للطالب الراسبين في مادتيناشروط األخذ لتقييم   

  400 العالمات التي حصل عليها الطالب في جميع المواد يجب أن يكون مجموع 

 عالمة أو أكثر. 

أو أكثر.   25 إذا كان راسباً في مادة او مادتين يجب أن تكون عالمة هذه المادة  

. علنت سابقا وموجودة في السنوات الماضيةأُ وهذه المعاير   

ط موجودة وال يوجد تغيير في هذه و لذا نقول للجميع أن الشر  

الشروط   

تختلف نسبة النجاح في المناطق المحررة في شمال سوريا لذلك  

المناطق أمرا طبيعيا  اختالفنسب النجاح بحسب   اختالفيجب أن نأخذ بعين االعتبار   

ضمن هذه المعايير  شفافة و  االمتحاناتكانت   



 

 

وهذا من أجل فائدة الطالب    من مركز واحد االمتحانات ت ألول مرة جر    

وكانت متوازنة من أجل الدخول لجامعات  مختصين  ئلة تمت من قبل أساتذة سوريين  إعداد األس
 عالمية

لعدد الكبير من الطالب األحرارأيضا ل االنتباهيجب   

ستضر  جهود الطالب الناجحين التعليقات واألفعال الخاطئة .هذه األفعال ى علستنعكس سلبيا 
ألن لكل إنسان ما سعى.  التعليم في المنطقة مستوى  

سنقوم في ما يلي   2022/2023من أجل رفع مستوى التعليم لعام   

.دورات لرفع كفاءة المعلمين. 1  

.دورات لتقوية طالب البكالوريا النظاميين في أيام العطلة.2  

ب مستواه. لكي يعرف الطالبي ي سيتم فحص بكالوريا تجر  احيانا. 3  

وتوزيعها للطالب.لكافة الطالب .إرسال الكتب الدراسية 4  

 

 

 توضيح إعالمي موجه للرأي العام 

 

 

 

             
  


