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 الئحة النشر

 بالمجلة العلمية للمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى 

زجلدددلميلزيدددلمزا زدددلمن  دددلمر  ادددت ممممممممممممممممممممركقددد زالمكحزنات دددتقم ركنقددد ي مركنل ددد  ميصدددالمركزل ددد م :(1ماااا)   
 ركالرسدددتقم ي دددتتمالتدددتقمركنددداللجم رك اددد م تكجتزبدددتقم ركزلرهددد مرك ا يدددلمار ددد مجز  للدددلم

 زصلمركبل يلم  تلج ت.

 . لتيجمزجلجمإارلةمركزل  نصالمركزجللم بامز رفقلمزجلجمإارلةمركزل  ،م ر ينزتام :(2ما)   
 - ن : ا  شر ا عل ى  ل جلةه ئة    ون  (:3ما)   

مزجلجمإارلةمركزجلل.م -
 .رك لتلمركبلزيلمر سن تلللم -

مملنددد كالمركسدددلامر سدددنت مركدددا ن لمزددداللمركزل ددد مز دددت ملتددديجمالتدددلمرك  دددلمركبلزدددالم يبت  ددد مفدددالم :(4ماااا)   
 ركج ر بمركف يلمزاللمنالللمركزجلل.

 :م   ون  جلس   رير ا  جلة وهيكله     ثل فى :(5ما)   
 زجلجمإارلةمركزل  كمت ملتيسممممم  للمركنل يلم ركنبلي م -1

 لتيستمركنالللممم     زاللمركزل   -2

  تت تمكلتيجمركناللل     لتيجمقس مركناللبم رإليح  -3

 التلمركنالللمممم   لؤستتمر قست مركبلزيلم تكزل   -4

 س لنتلللمركنالللممممممملتيجم ااةمرإليح م -5

 ل نتلهمزجلجمركقس م)مركناللب(ممممممأزلنمركص ا قم -6

 -:ب   يأ   خ ص  جلس   رير ا  جلة    :(6ما)   
 .عمركق ريامركبتزلمكقب لمرك ا  مركزلرام  لاتمكل تا لن   

 .ناالامإجلرترقمرك  لم تكزجلل 

 .ناالامز ريلامرصارلمركزجلل 

  ظددلمفددالمادد همرقنددلرصمصددلامز تفددتقمالتددلمرك  ددلمركبلزددالم ركبددتزللنمرةارللددلنم تكزجلددل،م رك
 ركز تفتقمب تتميلالما لم  مفلامزنمركبتزللنم تكزجلل.

 -:مخ ص ه ئة ا   رير  ل جلة ب   ه م ا    ية   :(7ما)    
 رقنلرصمق رت مأسزتتمركزا زلنمفالمزجتلمركن صصمركاقلقمكل ا  مركزقازلمكل  لم تكزجلدلم زدتم

 ةميق مينمر  لنمزنمر ستن ةمركزن صصلنمكه م ا م.



 ركف يلمكنبايحقمرك ا  مركزقازلم بامنا يز تميلزيتم ركن صيلم قب ك تمكل  ل.ركزلرجبلم 

 -:ي  د إ ى  د ر ا   رير ب   ه م ا    يةم :(8ما)   
 .ن فل مقلرلرقمالتلمرك  لمركبلزالم زجلجمركنالللم؛م يبت   مأي تتمالتلمركنالللم 

 ركناللددلم) ادداهمرإليددح (م،ممرةنصددتلم ددتكزا زلنم نلقددالمنقددتلللا م زبت  دد مأي ددتتم سدد لنتللل
  ر ينزتامقب لم  لمرك ا  مركنالمن منقليز تم زلرجبن تمف يت.

 رإل لرامركبت ميلالمإ لرجمركزجللمفالم  ل تمرك  تتال،م يبت   مفالم ككمأي تتم ااهمرإليح ،م
   ااهمركط تيلم قس مركبزليتقم ركزبل زتق.

 -: م ا    يةي  د إ ى ا  كر  ريه ا ف ية  ل جلة ب   هم :(9ما)   
 .نالللمزات لمالتلمرك  لمركبلزالم زجلجمركناللل 

 إيدددارامسدددج م دددتصمي دددز م:ي دددت لنمرك اددد  مركزقازدددلم أسدددزتتمرك دددتا لنم ندددتلل منقدددايز تمم
 كلزجللم،م زتمنقللهمكج لمركنا ي مب ص صمصحالن مكل  لمزنمياز .

 .زلرجبلمنجتلبمركط تيلم،مناقمإ لرامزاللمركنالللم 

 ركز نلفلمكلزجللميلالمرك تا لنمفالمغ  نم  لم رااميلدالمر ه دلمزدنممن  لعمرإلصارلرق
 نتلل م ل جمرإلصارل.

 رسنق تلمرك تا لنمركلرغبلنمفالم  لم اد    م تكزجلدلم ناالدامنهلفدلم  دلمرك اد مزدنم دحلم
نطبلددددقمقددددلرلمزجلددددجمركناللددددلمفددددالمادددد رمرك ددددان،م زددددتمندددد صميليدددد مةتاددددلمرك  ددددلمركبلزددددالم

  تكزل  .

 كزا زدلنم زندت بن  م نلقدالملااد م يل د ميلدالمزداللمركناللدلمةن دت مإلستلمرك اد مإكدالمر
 ركقلرلمركز تسبم  ا  .

ن  دددلمركزجلدددلمرك اددد  مفدددالمزجدددتلمركنقددد ي مركندددل  م ركقيدددتجمرك فسددد ،م أ م اددد مكددد ميحقدددلم  :(10ماااا)   
  تكزجتةقمركست قل.

م ا د ،مزدنم لقيدلم سد م(3)ميداايقا مرك تاد منقب مرك ا  مكل  لمفالمركزجللميلالمأنم  (:11ما)   
م؛م لزددل(م200ماددا ام)م رة جلل لددلمركبل يددلم تكلغددلمكل ادد مزل ددصمرك ادد مزددعم للفددق

 يان  ميلالمأص مرك ا م ركزحاقم ركزل ص.مC.Dم س لمإكالم تإل تفل

 -إجراءات ا  شر ب   جلة :  :(12ما)   
م ا ددد مزدددنم لقيدددلم سددد م(3)يقددد  مرك تاددد مبنسدددلي مرك اددد مإكدددالمسددد لنتلللمركناللدددلمزدددنمأصددد م -أ

م)م رة جلل لدددلمركبل يددلم تكلغددلمكل ادد مزل ددصمرك ادد مزددعم للفددقم،مركهزبلدد نلميلددالمز ن  دد 
ياندددد  ميلددددالمأصدددد مرك ادددد م ركزحاددددقممC.Dم سدددد لمإكددددالم تإل ددددتفلم لزددددل(؛م200ماددددا ا

  ركزل ص.



مزتتندتم$(م200 )مزصدل،مار د مزدنمج يد مزتتنتم(200 قالات)مي ركنا ملس  مرك تا ميساا -ب
ماتكددلمفدد مركنا ددي ملسدد  مقيزددلمرك ادد مصددتابميسددنلامة ممزصددل؛م ددتلجمزددنمأزلل دد ملا ة

 مممرك ا .م  لملفض

مركبلزددد مكلن صدددصم فقدددت ممكلزجلدددلمرةسن دددتلللمرك لتدددلمزدددنمي ددد رنمرك اددد منا دددي ملنددد كال -ج

مإ دددنحاماتكدددلم فددد مركنا دددي ،م نلجدددلمةسدددنح م رادددار مم ددد لر ممك زدددتمياددداامأنميلدددالمكل اددد ،
  تك .م زا  ميسنبتنمتنا يز ز

ميلل تمإ تفتقمأ منبايحقمإجلرتمركزا ز نممرقنلصمزتمإ رمأصاتب تمإكالمركزقازلمركز رامنلا -ا
 كل  ل.مرك  تتيلمصحالن تمنقلللمقب مزطل بما مزتمإلجلرت

مركزافددد  منليف  ددد مميلدددالم تك تاددد مرةنصدددتلملدددن مكل  دددل،مرك اددد مصدددحاي ميدددا ماتكددد مفدددال -ه
  ا ل.مةسنح م تكزجلل

مةلسدتك تم نج ل ادتممأه دل(مأ م اد  م5)مكل  دلمركزقب كد مرك اد  مركناللدلمس لنتلللمنجزع - 
 كط تين ت.م تكزل  مركط تيلمك ااة

مرك اددد  مزدددنم اددد مكهددد م سددد م5مزدددعم،مإصدددارلم ددد مزدددنم سددد  م(150)ميددداامط تيدددلملدددن  - 

 رك ا .مكصتابمزجت تمنسليز تملن م تةصارلمركز   لة

مأ ميلالمياص مأنم يز نم،مك ا  م س م5م ياام تزجتمركزجللمزنم س نلنمرك تا ميسنل  -ص
 ركزجلل.مكاستبمبإيصتلمنساامرك رااةمكل س لمج ل تقم5مزقتب مرك س مزنمأ لمياا

مركنل يددلم ليددتقمإكددالم رادداةم سدد لمب رقددعمركزجلددلمزددنمزجت يددلم سدد ممركناللددلمسدد لنتلللمنلسدد  -ط
م  دد م،مركنل  يددلم كل ادد ممركقدد زالمركزل دد م–مركزصددلللمركهنددبمارلم–مركبل يددلم ركددا لم زصددل

مزجلددجملددل مميلزيددلمزؤسسددتقمأ مإكددالم تإل ددتفلمكلزل دد ؛م سدد  تمنلسدد مركنددالمركزؤسسددتق
 ركزل  .مزجللمزنم س لمراارت تمركناللل

مر هتايزيدددلمر قسدددت مزدددنمقسددد مكهددد مفقددد منسددد نلنمب رقدددعمركزجلدددلمزدددنمركزن قيدددلمرك سددد منددد   مممم–مك
 رك س .ما همةسنح م زسن امرةانفت مزعم تكزل  ،

مركزتكيدددلمر زددد لمكزلرجبدددلمإصدددارلم ددد مإ ن دددتتم بدددامكح بقدددتامكلزجلدددلمركناللدددلملتددديجملددداي مممم-مل
 ك .مركنتكالمكحصارلمرإليارامفالم رك ظلمرةصارل،مك  رم ركف يلم رةارللل

  يأ  :     ل شر ا    ول ا ب ث ف   را ى  :(13ما)   

م   ركلسدم ركجدار لم  د تلرم:م دتزللمالرسدللكمصدفالم(30)ميلدالمصفاتقمياامن لامةمأن -أ
 مركزحاق.ما نمم ركزلرجع،



م14م  بدبمرك اد م ي ندبم،م16مب  مركجت بيلملن ركب ت  م،م18مبب  مد ركلتيسم رندركب مي نب -ب
مTime New Romanمب د مرإل جلل لدلمركلغددل ممركبل لددل،مكلغددلم Simplified Arabicمب  
م2.5زسدتفلمركيسدتلمركيزلنم م،م زنممس م2.5مزستفلم ر سف مر يلالمزنمشرك  رزمنلكمزع
 زعمركهنت لميلالم ج م راامزنمرك لقل.م،س 

ميلدالم كغ يت مميلزيت ممزصاالم س لمرك  تتيلمص لن مف مكل  لم ا  مإجت ةم بامرك تا ميقا  -ج
 م  ن قيب .مرك  صيلمزست كلن 

منأميلدالم لزدلم200مادا امف مرإل جلل للم تكلغلم أ لمركبل يلم تكلغلمزل صم تك ا مللفق -ا
مركالرسدددتقم،مرك ظدددل ممرةطدددتلم،م ز ددد لن مرك اددد مزقازدددلم:مللدددالمزدددتمرك اددد مزل دددصملن دددع

مرةجلرترق،ركبل ددتق،م،م ر ا رقمركزسددن ا مركزدد   مرك ادد م ز  دد  مركصددللم رقمركسددت قل
 رك ا .مإكل تمن ص مركنالم رك نتت م،مرةاصتتالمركنالل مأستكلب

)مركجزبيدددددلمرك فسددددديلممAPAتسدددددن ار م ظدددددت ملدددددن من  لدددددقمركزلرجدددددعمار ددددد مزدددددننمرك اددددد م  -ه
ر زلل يددل(ميلددالمرك ادد مركنددتكالم)مرسدد مرك تادد مأ رسدد مركبتتلددلم،مركسدد لم،ركصددفال(م الدد م

 مي  نمركن  لقمفالم  تيلمركزقطعمأ مركف لةمركزقن سلم تك ا .

،مأسد مركزؤكد  تك سد لمكن  لدقمركهندبم:م ممAPAتسدن ار م ظدت ملن من  لقمقتتزدلمركزلرجدعم  - 
مكن  لدددقم تك سددد ل لقددد مركط بدددلمل،مز دددتنمرك  دددل،مرسددد مرك ت دددلم  دددل،مي ددد رنمركزجلدددركمسددد ل

مركصدفاتقمألقدت مركبداا،ملقد مركزجلا،ملق مركزجلل،م،رس رك  لمس ل،مرك تا أس مم:ركا للتق
ركلسددتكل،مرسدد م،مي دد رنمسدد لمرك  ددل،مرك تادد سدد مرمركلسددتت :مكن  لددقم  تك سدد لمز دد مركزقندد ج

 ركهليلم ركجتزبل.

 رآلن :مرك ا ميلالم،ب   جلة ب ثه و شر طب  ة ر وم ا ب  ث     ل : (14ما)   

م لددتاةماتكددلمفدد  ممزصددل،مار دد مزددنمكل تادد مصددفالم(30)مكل ادد مج يدد م ح زتتددلم(300) -أ
مصدفالم د ميدنمتقج ل دم(10)مرك تاد ميسداامصدفال،م(30)ملداليمرك ا مصفاتقمياا

 ركسارا.ميفلاملسزالمبإيصتلم يبطالم رتاة،

ميداام لتاةماتكلم ف مركزل  ،مار  مزنمكل تا مصفالم(30)مكل ا مج ي مزتتنتنم(200) -ب
مصدددفالم ددد ميدددنمتقج ل دددم(10)مرك تاددد ميسددداام،مصدددفالم(30)ميلدددالمرك اددد مصدددفاتق

مرك  دلمفي د نممكلزجلدلمركهنت لمز  ميطلبمزنمأزتمركسارا،ميفلاملسزالمبإيصتلمنبطالم رتاة،
 ركناللل.مزجلجم ككمفالم يف ضمزجت ت،

مرك تادد م يسدداامم،زصددلم ددتلجمزدنمكل تادد مصددفالم(30)مكل ادد ما ةلمزتتندتنم$(م200)م -ج
 .ركساراميفلاملسزالمإيصتلبم يبطالم رتاةمصفالم  ما ةلينم(10$)



م ز تفدداقمركزل دد ميبقددااتمركنددالمركبلزيددلم ركزددؤنزلرقمرك ددا رقميقددامنهددتكل مركزجلددلمندداي   :(15مااا)   
ميلددالمل لددامةم  زددتم،مبدد ككمز رلااددتمسددزاقمإ رم ركزددؤنزلرقمرك ددا رقممب دد همركز ددتل لن

ممركزجلل.منالللمزجلجمز رفقلم بامركزجلل.  ككماستبمزنمركزن قالمركلصلامزنم50%
مزقدددازالمركسدددتاةم ددد مركق ريدددامب دد هم للنددد  مكل  دددلمركبتزدددلمركق ريدددامر  كددالم تكصدددفالمن  دددل :(16ماااا)   

 كلزجلل.مرك ا  

م يبنزدامركزجلدلم تسد مركزصدلللمركب د كمأادامفدالمركنسد يلمناقمارتنماستبمكلزجللميفنحم  :(17ما)   
مركزجللمنالللمزجلجمز رفقلم بام تكزل  مر قست ملؤستتمزجلجمزنمرك نتزالمركاستب

 ركقت    .مركزاتسبمزنمركزلرجبلم  باميت م  مزنمركزتكالمركبت م  تيلمفال

م تكبزد مركقدتتزلنمرةارللدلنمكلبدتزللنم(مإصدارلم د مزدعم)ما للدلمز تفداقمركزل د ميصدلا  :(18ما)   
مزجلددجمزددنم يبنزددامركزل دد  مزدداللم”مركناللددلملتدديجمركز تفدداقمادد هم يقنددلصم،م تكزجلددل
 ركزجلل.مناللل

 -:مزنمركس  يلمركزجللمإللرارقمننه نم  :(19ما)   
مل تكددددا ةمأ مركزصددددل مم تكج يدددد م فسدددد مرك ادددد مصددددتابملنازل ددددتم ركنددددالمرك  ددددلمنهددددتكل ملسدددد   -1

 ركزصلللن.مكغللمر زلل ال

ميددنمركزصددل ممركج يدد مإكددالمر زلل ددالمركددا ةلممزددنمزصددلم ددتلجمزددنمرك ادد  ملسدد  منا لدد ملددن  -2
م،مركزجلددلماسددتبمزسددن ارقم ددزنمركب ددكمبإيصددتلمرةانفددت م لددن مركزصددلللمركب دد كمأاددامطللددق
 ر ه ل.ميلالم راامأسب  مغ  نممفالم  كك

مب رقددعم  كددكمكلزجلددلمرإلصددارلميلددالمركاصدد لمفددالمركددلرغبلنم رك لتددتقمكألفددلرامركسدد   ممرة ددنلرك -3

 ركبللا.منهتكل مإكالم تإل تفلمركزصلللن،مكغللما ةلم20 مكلزصلللنمج ي م20

م  تلجدد مركزل دد مار دد مزددنمركبليددتمركالرسددتقم طددحبمكل ددتا لنمركزجلددلمإصددارلرقمبيددعماصددللل -4
 ركزصلللن.مكغللما ةلرق(10)مر زلل المركا ةلمأ م(مج ل تقم10)مركزصل مم تكج ي 

 -:م ن ا  جلة  صروف ت    ون  : (20ما)   
مركنهدتكل ماد هم نن قد م،مرك  دتتالم د ل تمفالم ر  لرج تم ط تين تمرإلصارلرقم نت  منهتكل  -1

  اجز .مإلصارلم   مركز   لةمرك ا  ميااميلال

  تكزجلل.مز   م  ما لماسبم،مرك راامكلباام  ككمكلزجللمرإلارلللنمركبتزللنمز تفاق -2

مرك دا رقمب د همركز دتل لنم ز تفاقم تكزل  منبقامركنالمركبلزيلم رك ا رقمركزؤنزلرقمنهتكل م -3
 .ركنالللملتيجمز رفقلم بام،مركزجللميز ميلالم ككملؤ لمأةم للطل

 .ركنالللمزجلجميقلاتمأ ل ممزصل فتقمأيل -4



 (21ما)   

م.ميلل تمركزل  مإارلةمزجلجمز رفقلم بامركحتالمب  همركبز ملباأ -
 


