
 

 

ي ــــام الدراســــللع لمـــدارس الملك عبد هللا الثانـــي للتميـــزح ــــلترشيـا ســـأسـ
2020/2021 

 

 يحملـــ ن الـــر م  يـــــــاألس س الســـ   ف ـــــــالص ـــــــ ان أنهـــــــة ممـــــــح الطلبـــــــم ترشيـــــــيت .1
 .,  أبن ء األر ني ت ممن يحمل ن البط  ة التعريفيةال طني

صــــ ر  هــــن شــــه    المــــيي  للطلبــــة األر نيــــين  صــــ ر  هــــن البط  ــــة "يــــتم قر ــــ   
 التعريفية ألبن ء األر ني ت"

الس     ي ف ــب الصــع شعــ ى جميــى مستــة هلــب / الط لبــب الط لــ ن ترتيــيك .2
 .  ــة ال احــ ى الشعبــى مستـلـ  هـيـ لالم رسة 

بحيــــ  السـ     فـة الصــ ع طلبــمجمـن ـمـ %(5ي )ـــح هـــرر  للترشيـــة المقــالنسب .3
(  ترشيــــــح 20 – 1قذا ك ن مجم ع طلبـة الصـف )مثًي يتـــم ترشيــح ط لب  اح  

ــــــة ) ــــــ ع الطلبــــ ــــــ ن مجمــــ ــــــن قذا كـــ ــــــيب قذا كـــــ ن 40 – 21ط لبيــــ ــــــة طــــ (  ثيثــــ
 .( ... قلخ60 – 41مجم ع الطلبة )

 ف.ــــــــــــــ ل مستنكــــــــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــم ترشيــــــــــــال يت .4

 . ي المع ل ريـــــــــــر العشـــــــــــر الكســـــــــبـم جـــــــ ال يت  رـي االهتبـــــــــ ر  ـــــذ األهشــُتؤخ .5

 ـ .ـــــــــــــــــ اح ـــــــــــــبكطلـ المع الت المتس  يةجميع ل ــــــُتع مـ المع ل تس  ي ح ل  ي  .6

ــــة الصــــف الســــ    األس ســــي ممــــن تقـــ م بطلـــب ترشـــيح  .7 لبرنـــ م  ال يمكــــن لطلب
 لم ار  الملك هب  اهلل الث ني للتميز.أن يتق م بطلب ترشيح  التسريع األك  يمي

يســــمح للطلبــــة الملتحقــــين بمــــ ار   ك لــــة القــــ   الــــذين يحملــــ ن الــــر م الــــ طني  .8
لمــ ار  الملــك هبــ  اهلل الثــ ني للتميــز, هلــى أن يــتم  بــ ل الطلبــة الــذين الترشــح 

 يجت ز ن االمتح ن حسب األس  المعم ل به  كل حسب مح  ظته.

ر2019/2020بةعتت ترةبةتت  ربة يبةتتي ررمعتت  بةعبتت رريتت تر يحتتيطربة بنتت رن تت   ر .9
,رعبمت  رنن تالريريت تربا ةت درمت    ربة ينيت ربة يبةت ربوو بةفصت رروةيسرمعت  

 بةف ي روبة يني ربةيي ضي رضمنربةمع  .

 

 


