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ن ئوإعــــالن التسجيل و القبول في الثانويات النموذجية بالمكال و سي

 م0707/0702 للعام الدراسي
عن بدء التسجيل و القبول في الثانوياات النموذجياة تنمية البشرية -مؤسسة حضرموت ب ادارة التعليم العام تعلن

ارة التربيااة و التعلاايم بساااحل و واد  وزي بالتنساايم ماات مكتباام 0707/0702فااي المكااال و ساايئون للعااام الدراسااي 

 ر المتبعة.يحضرموت على وفم الشروط والمعاي

 مواعيد التسجيل: 

 .م32/70/0707إلى الخميس  م00/70/0707 من السبت الموافم: الفترة -

 ظهراً ، يومياً ما عدا يوم الجمعة. 20صباحاً إلى  9من الساعة :  الوقت-

 :التسجيلأماكن - 

 :كال/ الم* الساحل

 :للبنين التسجيل في ثانوية المكال النموذجية  -

 .خلفربوة  -مبنى ثانوية المكال النموذجية للبنين   

 التسجيل في ثانوية المكال النموذجية للبنات : -

 .فوه المتضررين حي المستقبل - جوار مدرسة فاطمة الناخبي للبنات ،مبنى ثانوية المكال النموذجية للبنات

 :سيئون/ لصحراءاوالوادي * 

 :للبنين النموذجية سيئونالتسجيل في ثانوية   -

 .مريمة -النموذجية للبنين  سيئونمبنى ثانوية   

 -  النموذجية للبنات : سيئونالتسجيل في ثانوية 

 .غرب مكتب وزارة التربية والتعليم ،النموذجية للبنات سيئونمبنى ثانوية 

 :الشروط 

سااقىرأ أو مقاايم فااي أحاادفا ودر  فيهااا  والمهاارة  ،شاابوة  ،فظااات حضاارموت أن يكااون المتقاادم ماان أبناااء م ا .2

 .التاستالثامن ووف السابت وصفال

للعاااام الدراساااي  يالصاااف التاسااات ا ساساااك اااد أدناااى فاااي نتيجاااة  %97أن يكاااون المتقااادم حاصاااالً علاااى معااادل  .0

 . %08، و بناء المدار  الريفية  م0729/0707

 .ات المىلوبة في طلب اإللت اقومعل/ الىالبة المأن يستكمل الىالب .3
 :إحضار الوثائم اآلتية .4

 .دة الميالمن شهاد صورة -أ
 .التاست معّمدة من الجهات الرسميةالصف  نتيجةصورة من  -ج
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 .ي الىالب للصفين السابت و الثامنمن شهادت صورة -د

 .4x6صورتين شخصيتين حديثتين مقا   -ه

 اختبار القبول: 

 .م0707 سبتمبر 70الموافم  ا ربعاء  :الموعد

 الثامنة صباحاً.  :الوقت

  ث ساعات لكل المواد في فترة واحدة.ثال   :الزمن

 العلوم. والرياضيات  ،اللغة اإلنجليزية  ،اللغة العربية   :المواد

 وفم المقررات الوزارية( م0729/0707من العام الدراسي االول الفصل  في)ما أخذ 

 :المكان
 خلف. ربوة -مكال النموذجية للبنين ثانوية ال :للبنين -المكال 

 .وصل للصرافة /مدرسة السيدة زينب، فوه المتضررين خلف مركز باوزير التجار  :للبنات -كال الم

 .مريمة -النموذجية للبنين  سيئونثانوية  :للبنين -سيئون 

 .غرب مكتب وزارة التربية و التعليم -النموذجية للبنات  ثانوية سيؤن :للبنات -سيئون 
 

 : ملحوظة 

والمعقمات،و على  الكمامات راالختبار، وتوفييذ ورونا عند تنفإتباع الوسائل االحترازية ضد فايرو  كسيتم 

 الجميت التقيد وااللتزام بها.

 

 :لى الهواتف اآلتيةاالتصال عأية استفسارات 

 45333154 للبنين والبنات: المكال

 45003054 :ن للبناتسيئو / 45045530،  45045553 :للبنين سيئون

 مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق


