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 إلى عناية الطلبة ومديريات املدارس

 

 إلى تعميم وزارة اتم إعداد هذا الدليل   -1
ً
أحكام النظام املركزي و  11/1112رقم  الوطنيةالتربية ستنادا

 ات. تمحاا لل 

 

اتمحاان تأهيل وتمعادلة الدراسة الثا وية للمراكز يعحبر الطلبة ألاجا ب املحقدتمين بطلب للدخول في   -1

على املسائل املنصوص عليها في و  تموافقين على ألاحكام الواردة في هذا الدليل (GEMLYDS) الحدريب املؤقحة

 .املعنيةالقوا ين 

 

نظم أية وثيقة  -3
ُ
تمن غير املحمحعين بشروط  الحقدم بطلب  تمحاانللطلبة املشاركين في لا  سوف لن ت

 .حصولهم على حق الحأهيل أو املعادلة للدراسة الثا ويةو  تمحاانالدخول في هذا لا 

 

الثا وية للمراكز اتمحاان تأهيل وتمعادلة الدراسة باملدارس بحدقيق الوثائق املحعلقة  إدارات سحقوم   -2

 املدارس التي تقبل الطلبات بل تدقيق. إداراتسيحم إتخاذ إلاجراءات القا و ية باق و  .الحدريب املؤقحة

 

إلاخحيار في الحواريخ و يكو ون تمسؤولين عن املراجعة (GEMLYDS) اتمحاانالطلبة الناجحون في    -5

/ تمكاتب تنسيق الحعليم املركزية املؤقحة فحكون تمسؤولة املدارس  إدارات، أتما للحصول على وثائقهمأعلها املاددة 

 الحصديق ألالكتروني. و  عن الحبليغ

 

قابلة  GEMLYDS اتمحاانتمنح الوثائق للطلبة الناجحين في القواعد الواردة في هذا الدليل بشأن    -6

ستحولى و  نشر هذا الدليل.للحغيير بموجب القرارات التشريعية أو الحكوتمية أو القضائية التي قد تسري بعد تاريخ 

 إعل ه للرأي العام. و  تاديد السبيل الواجب إتباعه في تمثل هذه الحاالت  التربية الوطنيةوزارة 

 

 فإن   -7
ً
 ذلك.سوف لن تكون تمسؤولة ع ÖDSGMفي حال حصول أية أخطاء بشأن النقاط الواردة آ فا
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 بيانات عامة  -0

اتمحاان تأهيل وتمعادلة قواعد  تنظيم الوثائق للطلبة الناجحين في و  هذا الدليل ياحوي على أسس

 املحعلقة بوضعهم الدراس ي.و   GEMLYDS الدراسة الثا وية للمراكز الحدريب املؤقحة

 اتمحاان تأهيل وتمعادلة الدراسة الثا وية للمراكز الحدريب املؤقحةبتنظيم  ÖDSGMسحقوم 

GEMLYDS   ؤقحة أو بمراكز الحعليم امل 11دراستهم في الصف / الفصل الـ للطلبة السوريين املواصلين

 .بتوقيت تركيا 01011الساعة  1116يو يو/حزيران  16ريخ ذلك بحاو  ،الحاصلين على وثيقة تخرج

وثيقة  إضافة إلىو  تموا للتمحاان تمن الواجب أن تكون تمعهم ورقة دخول للتمحاانالطلب الذين قد  

 الحعريف ألاجنبي أو بطاقة الهوية ألاجنبية.

بطمان وغازي عنحاب أ قرة و في تمراكز تماافظات آد ة وآدي ياتمان و  GEMLYDS اتمحاانسُينظم 

 . شا لي اورفةتملطيا وتماردين وتمرسين وعثما ية و و  كو ياوهاتاي وإسطنبول وقهرتمان تماراش وقيصري وكيليس و 

أو الخرجين خلل  06تمن قبل طلبة الصف / الفصل الـ  تمحاانلا  سيحم تقديم طلبات املشاركة في

 .6102يونيو/حزيران   01–12الفترة بين 

القواعد املعنية تمن خلل و  القوا ينو   GEMLYDS اتمحاانسيمكن للطلبة الحصول على دليل 

 ،http://www.meb.gov.tr ،http://www.odsgm.gov.trالحالية: تمواقع إلا تر ت 

http://hbogm.meb.gov.tr، https://yobis.meb.gov.tr  

 تسجيل الطالب في  ظام  ،تمحاانتمن أجل تقديم طلب املشاركة في لا 
ً
أن تكون و  YÖBİSينبغي أوال

 على 
ً
 تثبت تخرجه. وثيقةتمعلوتماته  حديثة أو حاصل

امتحان تأهيل ومعادلة الدراسة املحكومين تقديم طلب للمشاركة في و  ل يمكن للطلبة املوقوفين

  الثانوية للمراكز التدريب املؤقتة.

،  غير أ ه تمحاانلا تقديم طلب للمشاركة في  ،املراكز التربية املؤقحةالدارسين في الذين غير يمكن للطلبة 

ال يمكنهم إلاسحفادة تمن تمثل هذا الحق   إال بعد تسجيل أسمائهم في و  سوف لن تحم املصادقة على طلبهم

بعد حصولهم على وثيقة و  قبل إ تهاء فترة تقديم الطلبات التربية الوطنيةتمراكز الحعليم املؤقحة الحابعة لوزارة 

 .YÖBİSطالب عبر  ظام ال

قيد في  عندهمالذين و  الحكومية التابعة لوزارتناأو الطالب الذين يدرسون في املدارس الخاصة 

 يمنع دخولهم لهذا لامتحان. (E-OKULنظام املدارس إلالكترونية )

عن هذا ، ُيعحبرون تمحنازلين فترة التسجيل الواردة في الدليل الطلبة الذين ال يقدتمون طلباتهم خلل

 الحق.

http://www.meb.gov.tr/
http://www.odsgm.gov.tr/
https://yobis.meb.gov.tr/
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الذين ال ياصلون على و  تمعادلة الدراسة الثا وية للطلبة ألاجا بو  تأهيل اتمحاانالطلبة الناجحون في 

 ُيعحبرون تمحنازلين عن حقوقهم. 1117 – 1116وثائقهم حتى نهاية العام الدراس ي 

 
 
املشاركة في ، الذين يواصلون دراستهم العلياو  ل يمكن للطلبة الذين عادلوا شهاداتهم سابقا

 كما  ل يمكن إعطائهم وثيقة. متحانلا 

 

 املراجعةشروط   -6

 قبل تاريخ   -أ
ً
 تات الحماية املؤقحة.  11.11.1111أن يكون املراجع تمولودا

ً
 سوريا

ً
 وتمواطنا

 القبول الواردة في الدليل. –الحمحع بشروط التسجيل   -ب

للطلبة الذين غير الدارسين في املراكز يمكن أو تمحخرجا. )  12أن يكون املراجع طالبا في الصف ال  -ج

مكنهم ال يو  ،  غير أ ه سوف لن تحم املصادقة على طلبهم، تقديم طلب للمشاركة في لاتمحاانالتربية املؤقحة

 التربية الوطنيةإال بعد تسجيل أسمائهم في تمراكز الحعليم املؤقحة الحابعة لوزارة   إلاسحفادة تمن تمثل هذا الحق

 .(YÖBİSبعد حصولهم على وثيقة الطالب عبر  ظام و  تقديم الطلبات قبل إ تهاء فترة

 

 املراجعة  معامالت -1

 داخل تركيا MEBBİSارس املسجلة في نظام دمعامالت املراجعة التي تتم في امل 100

أو  b.gov.tremtp://www.htتمعاتملت املراجعة تحم عبر تموقع إلا تر ت و  أعمال -أ

.trv://yobis.meb.goshttp حسب املستندات املطلوبة في املرفق. ألحكام املوجودة في هذا الدليلوفقا ل 

 6102يونيو/حزيران  01 – 12 خلل الفترة تمحاانسحقبال تمراجعات املشاركة في لا ايحم  -ب

املدارس التي  إدارةم طلبا إلكترو يا، ويذهب إلى يقد   الذي يحمحع بشروط التسجيل، الطالب   – ج

 املاافظين للخحم واملوافقة عليه بوثيقة طالب أو بوثيقة تخرج )شهادة الحخرج(. حددت تمن قبل

  :من أجل تقديم الطلب ينبغي على الطالب -د

 نسخة مطبوعة من وثيقة الطالب عبر  معYÖBİS  التخرج،أو وثيقة 

 تومع اس( مارة لامتحانGEMLYDS)  2016 وملئها، 

 .إلى مديرية املدارس التي حددت من قبل املحافظين للختم واملوافقة عليه الذهاب

 

http://www.meb.gov.tr/
https://yobis.meb.gov.tr/
https://yobis.meb.gov.tr/
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.  تمحاانتقوم إدارات املدارس باملصادقة على طلبات املشاركة في لا  – ه
ً
املراجعة يحم أثناء و  الكترو يا

تمسؤولو إدارات املدارس يقوم و  MEBBİSالحصول على تمعلوتمات حول الطالب تمن خلل الدخول إلى  ظام 

إسم  ،وجدت فيما يحعلق بـ" إلاسم / اللقب قبل املراجعة يحم تصحيح ألاخطاء إن ، و بحدقيق هذه املعلوتمات

الحصول على خدتمة خاصة تحطلب إتخاذ الحدابير أثناء  ،تاريخ الوالدة ،تمكان الوالدة ،الجنس ،إسم ألاب ،ألام

 الصف/ الفصل". ،)للمعاقين( تمحاانلا 

سوف لن  MEBBİSفإن التغييرات التي سيتم إدخالها في نظام  ،بعد املصادقة على الطلب – و

غّير معلومات الطلب. ولهذا  
ُ
صحتها قبل درسة تدقيق املعلومات للتحقق من إدارة املو  ينبغي على الطالبت

قبل عملية املصادقة.
ُ
  وسوف لن ت

 
  .أية مراجعات أو طلبات بعد املصادقة بتاتا

    

 عتبار املراجعات باطلة االحالت التي يتم فيها  – 4

 تكون باطلة في الحاالت الحالية : تمحاانطلبات املشاركة في لا 

 

 YÖBİSفي حال وجود  واقص أو أخطاء أو تناقضات في تمعلوتمات الطالب املدرجة في  ظام   -أ 

 على الطلب املقدم للمشاركة في  - ب
ً
 اتمحاانفي حال عدم تمصادقة إدارة املدرسة ألكترو يا

GEMLYDS. 

إدارة في حال عدم تسليم املعلوتمات والوثائق اللزتمة للمراجعة بصورة كاتملة وبل  واقص إلى  - ج

 املدرسة.

 

 املعامالت التي تقوم بها إدارات املدارس  – 5

للحاقق تمن كونها تمعلوتمات   MEBBİSتدقيق وتمحابعة تمعلوتمات الطالب املراجع املدرجة في  ظام  –أ 

 حديثة. و  صحياة

املحمحعين و  GEMLYDS اتمحاانالقيام بإرشاد الطلبة الراغبين في تقديم طلب للمشاركة في  –ب 

خحيارات. لا و لوتمات حول تمعاتملت املراجعة، تمن خلل تزويدهم باملعأولياء أتمورهمزتمة، و ل ال بالشروط

 الجدول الزتمني للمراجعة.و  إعلن املدارس عن الوثائق املطلوبة للمراجعةوإلاعلن عبر لوحات 

" عبر املوقع ألالكتروني GEMLYDS اتمحاانالطلبة إلى "دليل و  وصول أولياء ألاتمور ضمان  – ج

http://www.meb.gov.tr    أوhttp://yobis.meb.gov.tr ،  في حال ورود تمثل هذا الطلب تمن جا ب أولياء

 الطلبة. و  ألاتمور 

على  او يحطلب و  تمحااناملحقدتمين بطلب للمشاركة في لا  تمعاقين بينفي حال وجود طالب/ طلبة  -د

نسخة تمن تقرير الهيئة  ÖDSGMينبغي تسليم  ،تمحاانأثناء لا و  قبللهم إتخاذ تدابير خاصة  ÖDSGMتمن 

املصدقة تمن قبل املؤسسة أو صورة و  الطبية العائد للطالب املعني أو صورة تمن بطاقة املعاقين الخاصة به

إلى  1116حزيران  13حتى نهاية تمدة الحقديم  املحضمنة ملعلوتمات رسمية حول عاهحه تمن بطاقحه الشخصية

ÖDSGM . 

http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://yobis.meb.gov.tr/
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"الخدتمة املطلوب و "العاهة التي يعاني تمنها الطالب "تمع تبيان  وتمن الواجب أن يكون في الجدول،

 عن صحة البيا ات املحعلقة بعاهحه
ً
فيما سحكون إدارة  ،تقديمها إليه". وسيكون الطالب املعني تمسؤوال

 املدرسة املعنية تمسؤولة عن صحة الحقرير.

 GEMLYDS اتمحاانالحاقق تمن تمحع الطلبة الذين يحقدتمون بطلب للمشاركة في ضمان  – ه

 بالشروط اللزتمة لحقديم هذا الطلب واتمحلكهم الوثائق املعنية بهذا الشأن. 

 املطروحة على املصادقة والقيام بأعمال املصادقة عليها / أو رفضها. تدقيق الطلبات  – و

في حال عدم  وجود خط لإل تر ت في املدرسة أو تعذر املصادقة على الطلبات ألي سبب تمن  -ز

املصادقة على الطلبات بإسحخدام خطوط إلا تر ت و  تقوم إدارة املدرسة بإتخاذ الحدابير اللزتمة ،ألاسباب

 .ملدرسة أخرى / أو ملديرية الحعليم في القضاء أو املاافظةالعائدة 

 .تمحاانفي حال ورود طلب بهذا الشأن تمن الطلبة الناجحين في لا  تمحاانسحخراج وثائق  حائج لا ا – ح

 

  متحانوثيقة الدخول إلى لا  – 2

 تمحاانبالحصول على وثائق الدخول إلى لا  6102يونيو/حزيران  61  سحقوم إدارات املدارس بحاريخ

  تسليمها إلى الطلبة. ثمو  الحوقيع عليهاو  ووضع الخحم ،MEBBİSتمن  ظام 

 .إلى الطلبة بالبريد لن ترسل" متحان"وثائق الدخول إلى لا 

ية التي سيدخل تمحاا تحضمن تمعلوتمات حول هوية الطالب واملنطقة لا  تمحاانوثيقة الدخول إلى لا   

في  تمحاانتسلسل الجلوس. فالطالب سيدخل لا و  تموقعو  الصالةو  املبنىو  )املاافظة/القضاء( تمحاانإلى لا فيها 

 . تمحاانتمكان الجلوس الوارد في وثيقة الدخول إلى لا و  الصالةو  املبنىو  يةتمحاا املنطقة لا 

سيمكن تغيير املكان الذي  ،تما شابههاو  الحرائقو  في الحاالت الطارئة تمن قبيل الكوارث الطبيعية

 .ÖDSGMبموافقة و  يةتمحاا سيمحان فيه الطالب بناًء على إقتراح تمن اللجنة الحنفيذية في املنطقة لا 

.يمكنهم الح تمحاانفقدون وثيقة الدخول إلى لا يالطلبة الذين 
ً
 صول على وثيقة جديدة ألكترو يا

رسل الوثيقة إلى البريد تمحاانإلى لا الطلبة الذين تعذر عليهم الحصول على" وثيقة الدخول 
ُ
"، ست

 بهذا الخصوص إلى عنوان البريد ألالكتروني لوزارتنا  
ً
ألالكتروني الذي يخحارو ه في حالة إرسالهم طلبا

ryobis@meb.gov.t. 

ستحضمن إلى جا ب  تعليم خاص" العائدة إلى الطلبة املاحاجين إلى تمحاان"بطاقات الدخول إلى لا   

 .تمحاانتمعلوتمات هويتهم  وع الخدتمة الخاصة التي سحقدم إليهم خلل لا 

 

 املعامالت املتعلقة بالطلبة املحتاجين إلى تعليم خاص   – 7

 تمحاانهم خلل لا تمن أجل حصول الطلبة املاحاجين إلى تعليم خاص على الخدتمات امللئمة لعاهت   

ي، ينبغي تدوين هذه املعلوتمات بصورة صحياة في تمحاانولتسجيل تمعلوتمات هؤالء الطلبة في النظام لا 

 تدقيقها تمن قبل إدارات املدارس. و  صفاة املراجعة على الشاشة

حصول صحياة بشأن  الطلبات بصورةتقديم إدارة املدرسة تكون تمسؤولة بالدرجة ألاولى عن    

mailto:yobis@meb.gov.tr
mailto:yobis@meb.gov.tr
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على رأي الطلبة املعنيين  حصولهاتمع تمراعاة  ،تمحاانلا الطلبة املعاقين على الخدتمات امللئمة لحالتهم خلل 

 الطلبات.  بهذا الشأن وتمحابعة هذه

ألاجهزة التي يستخدمونها و املعداتو  إستخدام املواد خاص،يمكن للطلبة املحتاجين إلى تعليم   

  متحانخالل لا  ،بإستمرار
 
 شريطة جلبها من ِقبلهم.  ،أيضا

 

  عانون من مشاكل في النظرالطلبة امل 700

  النظرن من ضعف و الطلبة املعان 70000

 ماتيزمجإلاسحو وبعد النظر املصابين بقصر النظر ال تشمل  بصراملجموعة املعا ية تمن ضعف ال

  العدسات. و  املعا ين تمن العيوب البصرية التي يمكن إزالتها باإلسحعا ة بالنظاراتو 

 في  صالة منفردةفي  تمحاانيمكن للطلبة املعا ين تمن ضعف النظر أداء لا 
 
بهذا  حال تقديمهم طلبا

الخيارات الواردة  أحد. كما يمكن تفضيل دقيقة 05مدة إضافية تبلغ الطلبة  وسُيمنح هؤالءالخصوص. 

 لذلك تمحاانللطالب في لا  سيحم إجراء الترتيبات اللزتمة ، و أد اه
ً
 :وفقا

 ترتميز و  جهاز قراءة –أ 

 .بنط 11جابة تمطبوعة باروف تمن حجم ورقة إو  كراسة أسئلة –ب 

 كراسة أسئلةو  جهاز قراءة –ج 
ً
  .بنط 11ورقة إجابة  تمطبوعة باروف بحجم و   ترتميز زائدا

 

 إلى  ،ال ُيعفى الطلبة املعا ين تمن ضعف النظر تمن أي تمن ألاسئلة
ً
ويحم إحتساب درجة  جاحهم إستنادا

 جميع ألاسئلة. 

 

   

70006  )
 
 الطلبة املكفوفين )الفاقدين للنظر تماما

يمنح هؤالء و  .ترميزو  جهاز قراءةإسحخدام بو  صالة منفردةفي  تمحاانسيخضع الطلبة املكفوفين لل 

 .دقيقة 05مدة إضافية تبلغ الطلبة 

 إلى جميع ألاسئلة.  ،أي تمن ألاسئلةال ُيعفى الطلبة املكفوفين تمن 
ً
 ويحم إحتساب درجة  جاحهم إستنادا

 

 شاكل في السمع ماملعانون من  الطلبة 706

 في  صالة منفردةفي  تمحاانيمكن للطلبة املعا ين تمن تمشاكل في السمع أداء لا     
 
 حال تقديمهم طلبا

 .دقيقة 05مدة إضافية تبلغ بهذا الخصوص. وسُيمنح هؤالء الطلبة 

 

 بدنية  اتالطلبة املعانون من عاه 701  

على الناو الذي يعيق تمهارتهم في الكحابة، و  املهارات الحركية الدقيقةيمكن للطلبة املعا ين تمن فقدان 

 في  صالة منفردةفي  تمحاانأداء لا   ،أو املعا ين تمن بتر ألاعضاء
 
بهذا الخصوص. وسُيمنح  حال تقديمهم طلبا

 .دقيقة 05مدة إضافية تبلغ هؤالء الطلبة 
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 . في حال طلبهم جهاز ترميزهؤالء الطلبة  و يمكن تمنح

أو حاتمل تمقوتمة، ِبدلة، أو يسحعمل اللوازم وألادوات املساعدة يدخل  الحركةتمن لديه إعاقة في  ظام 

 الصفوفتسحخدم في هذه سالتي  الطاوالت واملكاتب ويحم ترتيبلاتمحاان في الصفوف بالطابق ألارض ي. 

 حسب خصوصية هؤالء الطلب.

 

 ة املعانون من أمراض مزمنة الطلب 704

في الحاالت التي تاحمها   صالة منفردةفي  تمحاانلا  أداء ،يمكن للطلبة املعا ين تمن أتمراض تمزتمنة

 وذلك  في  ،أوضاعهم الصحية
 
  .بهذا الخصوص حال تقديمهم طلبا

الذين تُمناوا شهادة طبية تؤكد و  الصحيةأتما الطلبة الخاضعين للعلج الذي يحطلب الرقود في املراكز 

في املراكز الصحية التي يحلقون  تمحاانلهذه املراكز، فسيمكن إخضاعهم لل على ضرورة عدم تمغادرتهم 

 املعالجة فيها. 

 الصرع،و  ضغط الدمو  الربو و  سكري ال والطلبة املضطرون على إسحخدام ألادوية بإسحمرار جراء أتمراض

 بالطلبة آلاخرين. تمحاانفيدخلون صاالت لا 
ً
لكن ينبغي على تمديريات الحعليم في املاافظات / ألاقضية و  أسوة

 . املعنية يةتمحاا إلابلغ املسبق عن هذا الوضع للمدرسين العاتملين في الصاالت لا 

 

  متحان. مواضيع لا 2

خحبار يحضمن توجيه أسئلة ال  ،GEMLYDS اتمحاانسيخضع الطلبة املحقدتمين بطلب للدخول في 

واملحضمن للمواد الحالية : اللغة العربية / قواعد اللغة  11تحعلق باملنهج الدراس ي امللئم للصف/الفصل الـ 

وعلم  الكيمياءو  العلمية )الفيزياءالفرنسية( / الرياضيات / الدروس و  / اللغة ألاجنبية )إلا جليزية وألادب

 .العلوم الدينية(و  الفلسفةو  الحاريخو  افيةر ألاحياء( / العلوم إلاجحماعية )الجغ

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

  متحان. تطبيق لا 9

يو يو/حزيران  16  ألاحديوم  اتمحاان تأهيل وتمعادلة الدراسة الثا وية للمراكز الحدريب املؤقحةيبدأ  -أ

في تمراكز تماافظات آد ة وآدي ياتمان وأ قرة وبطمان وغازي بحوقيت تركيا  11.11الساعة  1116

عنحاب وهاتاي وإسطنبول وقهرتمان تماراش وقيصري وكيليس وكو يا وتملطيا وتماردين وتمرسين 

 للنظام املركزي  ما ية وشا لي اورفةوعث
ً
 في جلسة واحدة.  تمحاانيجري هذا لا و  .في آن واحد وفقا

،  021توجيه  تمحاانيحم في لا  -ب
 
 .دقيقة 021تبلغ  تمحاانوتمدة لا سؤلا

في الوقت  تمحاانإتخاذ املمحانين اتماكنهم في صاالت لا و  تمن أجل إتمام أعمال الحاقق تمن الهويات -ج

كاد أقص ى في الصالة املوضحة في وثيقة  19011، ينبغي على الطلبة الحضور في الساعة املناسب

" وثيقة الدخول إلى  تمحاانيجب على الطلبة أن يجلبوا تمعهم إلى صالة لا و  .تمحااندخول لا 

اية قلمو  لينو  قلم رصاص أسود غاتمقو  هوية ألاجا ب" أو " وثيقة تعريف ألاجا ب و "تمحاانلا   بر 

.تممااة و 
ً
 لينة ال تترك أثرا

 متحانجدول بالدروس الخاضعة لال 

 عدد ألاسئلة الدروس املجالت
إلاجمالي لكل 

 مجال

ية
لم

لع
س ا

و ر
لد

ا
 

 40 40 (10+30) الرياضيات )الجبر + الهندسة(

 15 الفيزياء

 15 الكيمياء 40

 10 علم ألاحياء

غة
الل

س 
و ر

د
 

 30 اللغة العربية

40  

 اللغة إلا جليزية/ الفرنسية
10 

ية
اع

تم
لاج

م 
لو

لع
ا

 

 10 الجغرافية

40 
 10 الحاريخ

 10 الفلسفة

 10 العلوم الدينية

 
 160 160 إلاجمالي
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 للطلبة الذين ال ياملون باوزتهم بطاقات هوية  -د
ً
) وثيقة تعريف ألاجا ب أو هوية ال يسمح بحاتا

 . تمحاانألاجا ب( بالدخول إلى صالة لا 

 آلاالت الحاسبةو الجداول الحسابيةو  القواتميس تمحاانأن يسحصحبوا تمعهم إلى لا ال يسمح للطلبة  -ه

جهزة ألا كافة أ واع و  الراديو و  جهزة اللسلكيأو  الهواتف املامولةو  ة النداءتمعدات إلاتصال تمثل أجهز و 

 التي لها خصائص الحاسوب آلالي. 

تمرتدين ألبسة تضمن الحعرف عليهم عند تمقار تهم بصورهم  تمحاانينبغي على الطلبة الذهاب إلى لا  -و

 ."هوية ألاجا ب"أو  "وثيقة تعريف ألاجا ب"املثبحة في 

في الصالة املوضحة املخصصة لهم  التي تامل أرقام التسلسل الطلبة الجلوس في ألاتماكنعلى  ينبغي -ز

ة تغيير اتماكن جلوس الطلبة عند ة  له صلحياملسؤول عن الصالو  ".تمحاانفي "وثيقة الدخول إلى لا 

 جلوس الطلبة في أتماكنهم يقوم تمسؤول الصالة بحذكير الطلبةو  بعد الحاقق تمن الهوياتو  الضرورة.

ية على أوراق ألاكياس املخحوتمة املاحو ، ثم سيفحح اتمام الطلبة تمحاانبالقواعد املطبقة في لا 

 يوزع عليهم أوراق إلاجابة. و  تمحاانلا 

لقبه، وفي و  إسمهو  املحضمنة لرقم هويحهو  يقوم الطالب بحدقيق املعلوتمات املدو ة في ورقة إلاجابة -ح

يقوم ، و ذلك الخطأ في الصالة عن ملوظفين املعنيينا حال وجود أي خطأ في هذه املعلوتمات سيبلغ

أحد  وفي حال عدم وجود ورقة إلاجابة املنظمة بإسمبإعداد تماضر بهذا الشأن.  هؤالء املوظفون 

سيحم تنظيم ورقة  ،لكن في حالة غير صالحة  لإلسحخدامو  أو لو كا ت هذه الورقة تموجودة الطلبة

 
ُ
 ملا يهوية تمعلوتمات  هاسجل فيإجابة جديدة ت

ً
 ح به تمسؤول الصالة. فصذلك الطالب وفقا

ويقوم أوراق ألاجابة ثم يوزعونها على الطلبة. و  يقوم املوظفون في الصالة بحدقيق كراسات ألاسئلة -ط

ألاوراق، وفي حال وجود صفاة  اقصة أو خطأ تمطبعي في و الطلبة بدورهم بحدقيق هذه الكراسات

 كراسة ألاسئلة، ُيطلب تمن تموظفي الصالة تغييرها. 

وال يعطى خالل الدقاق العشرين ألاولى، ، ُيسمح للطلبة املحأخرين بدخول الصالة نتمحابعد بدء لا  -ي

يسمح للطلبة بمغادرة  ال  تمحاانلهؤالء الطلبة املحأخرين فترة إضافية. وتمن أجل ضمان ألاتمن في لا 

ضمان  سيحمدقيقة  05بـ  تمحاانقبل إ تهاء فترة لا و  .خالل الدقائق الثالثين ألاولى تمحاانصالة لا 

بقاء طالبين على ألاقل في الصالة ) بإسحثناء الطلبة املاحاجين إلى تعليم خاص( في سبيل سلتمة 

 .تمحاانلا 

 بالحوقيع بقلم غير قابل  -ك
ً
املخصص للحوقيع في ورقة  للمسح على القسميقوم الطالب شخصيا

 رصاص. ميؤشر على ألاجوبة بقلو  ، كما يدون الطالب في ورقة إلاجابة رتمز كراسة ألاسئلةإلاجابة

وضع و  تمنها فقط هو الجواب الصحيح. ( واحد ) 1 خيارو  خيارات لإلجابة. (خمسة ) 5 لكل سؤال -ل

تعحبره أجهزة   ،جيد للخيارات التي يحم تغييرهاأو عدم املسح الن في آن واحد يإلاشارة على خيار 

 القراءة البصرية أجوبة خاطئة. 

 ألاسئلة التي ال توضع إشارة على أجوبتها في ورقة إلاجابة ال تخضع للحقييم. -م
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ات الطالب املحورط اتمحاا سيحم إلغاء  ،نتمحافي حال إكتشاف تموظفي الصالة حصول غش أثناء لا  -ن

على  او يمنع رؤيتها تمن  تمحاانعلى الطلبة إسحخدام ورقة إلاجابة أثناء لا لهذا ينبغي و  في الغش. 

 قبل الطلبة آلاخرين. 

 

 ،متحانبعد إنتهاء لا    -س

.i  تماضر الحاضرين. على يوقعون و  أوراق إلاجابة إلى تموظفي الصالة الطلبةيسلم 

.ii  ثم يجمعون هذه  ،الطلبة العائدة لصالتهم أتمام أ ظار  تمحاانأوراق لا  و الصالةفموظيدقق

 يغلقون هذه ألاكياسو  املأتمو ة تمحااناملااضر في أكياس لا و  يضعون أوراق إلاجابةو  ألاوراق،

 ات في املبنى. تمحاا يسلمونها تمع كراسات ألاسئلة إلى لجنة لا و 

.iii  بوضع ألاكياس الواردة إليهم تمن الصاالت داخل  ات في املبنىمتحانأعضاء لجنة لا يقوم

تسلم إلى و  يغلقون هذه الصناديق بأقفال أتمنية ذات أرقام سريةو  يةتمحاا اديق إعادة ألاوراق لا صن

يمكن عند الطلب تسليم كراسات ألاسئلة إلى أولياء ألاتمور و  املوظفين املكلفين بنقلها بماضر تسليم.

 الحعليم في ألاقضيةأتما كراسات ألاسئلة التي ال تطلب فُحجمع تمن قبل تمديريات أو إلى الطلبة. 

 املاافضات بغرض إسحخداتمها في املدارس / املؤسسات. و 

  لتزام أي تمناحاقق بأية وسيلة تمن الوسائل عدم في حال ال   
ً
، الطلبة بالقواعد املذكورة آ فا

قد ال يلجأ املوظفون في الصالة و  .تمحاانهؤالء الطلبة وال ُيسمح لهم بمواصلة لا  اتمحاانسيحم إلغاء 

بغرض الحيلولة دون تشحيت  ،يةتمحاا املخالفين للقواعد لا إلى إخطار توجيه إلى  عند الضرورة 

رفق بماضر و  غير أن تمخالفات.عدم إضاعة وقتهمو  إ تباه الطلبة آلاخرين
ُ
 هوية هؤالء الطلبة  ت

 هؤالء الطلبة الغية. اتمحاانويعحبر  .تمحاانتضاف إلى أوراق لا و 
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  متحانتقييم لا   .01 

 .الحقييم يحم حسب تما هو تموضح في الجدول أد اه     

 

 املؤقتة التدريب للمراكز الثانوية الدراسة ومعادلة تأهيل امتحان – جدول الدروس

 القسم ألادبي القسم العلمي الدروس املجال
قسم الدروس 

 املختلطة

ية
لم

لع
س ا

و ر
لد

ا
 

 

 الرياضيات

 )الجبر + الهندسة (

0.9 X 40 = 36 0.5 X 40 = 20 0.9 X 40 = 36 

 الفيزياء

0.9 X 40 = 36 0.2 X 40 = 8 0.3 X 40 = 12 الكيمياء 

 علم ألاحياء

م 
لو

ع

غة
الل

 

 اللغة العربية
0.5 X 40 = 20 0.9 X 40 = 36 0.9 X 40 = 36 

 اللغة إلا جليزية / الفرنسية

ية
اع

تم
لاج

م 
لو

لع
ا

 

 الجغرافية

0.2 X 40 = 8 0.9 X 40 = 36 0.4 X 40 = 16 
 الحاريخ

 الفلسفة

 العلوم الدينية

 
 100 100 100 إلاجمالي

 

درجة  51درجة النجاح التي تاتسب حسب ألاجوبة الصحياة هي و  درجة. 111الحقييم يحم على أساس  –أ 

 :ة الحاليةغحسب الصيحتساب درجة النجاح اويحم  .فوق  فما

ألاجوبة  عدد( + ) X  1.0 لدرس الرياضيات العلمية = )عدد ألاجوبة الصحياةدرجات الدروس 

عدد ( + ) X  1.5ألادب و ألاجوبة الصحياة لدرس اللغةعدد  ( + )X  1.0الصحياة للدروس العلمية 

 (X  1.1جوبة الصحياة للدروس ألادبية ألا 
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ألاجوبة  ( + ) عددX  1.5عدد ألاجوبة الصحياة لدرس الرياضيات درجات الدروس ألادبية = ) 

( + ) عدد X  1.0ألادب و ( + ) عدد ألاجوبة الصحياة لدرس اللغةX  1.1الصحياة للدروس العلمية 

 (X  1.0ألاجوبة الصحياة للدروس ألادبية 

( + ) عددألاجوبة X  1.0)عدد ألاجوبة الصحياة لدرس الرياضيات درجات الدروس املخحلطة = 

( + ) عدد X  1.0ألادب و ( + ) عدد ألاجوبة الصحياة لدرس اللغةX  1.3الصحياة للدروس العلمية 

 (X  1.2ألاجوبة الصحياة للدروس ألادبية 

الحاقق تمن هذا الخطأ بقرار تمن اللجنة، فإن السؤال أو و  في حال وجود خطأ في تمفحاح إلاجابة –ب 

لغى ألاسئلة املعنية ال 
ُ
 إ ما يحم تقييم السؤال/ ألاسئلة الخاطئة بمراعاة فقرات إلاجابة الصحياة، و ت

 إحتسابها ضمن الحقييم. و 

عحبار إجابات جميع الطلبة ا، يحم أسئلة خاطئة أثناء عملية الحقييمفي حال إكتشاف وجود سؤال/  – ج

 على ذلك السؤال/ ألاسئلة صحياة. 

اتمحاان تأهيل وتمعادلة الدراسة الثا وية للمراكز الحدريب حتساب درجات الطلبة املشاركين ايتم   -د

 للمراحل التالية:، GEMLYDS املؤقحة
 
 وفقا

i. بنظام الحدقيق املزدوج.و  يحم إخضاع ورقة إجابة كل طالب للقراءة بواسطة جهازين بصريين 

ii. اتمحاانالعائدة للدروس املشمولة بلإلخحبارات  الخاطئةو  يحم تاديد عدد ألاجوبة الصحياة 

GEMLYDS. 

iii.  ولكن ال يؤشرون على أي تمن إلاجابات في ورقة إلاجابة ال  تمحاانالطلبة الذين يشاركون في لا

 يخضعون للحقييم.

 

 

 تنظيم الوثائق بهذا الشأن و  متحانإلاعالن عن نتائج لا . 00

 

 تمن  YÖLDYS اتمحاانسيحم إلاعلن عن  حائج    
ً
عبر تمواقع الوزارة   6102يوليو/تموز  62إعحبارا

     http://www.meb.gov.tr; http://hbogm.meb.gov.tr; http://yobis.meb.gov.trالحالية على إلا تر ت :  

                                    http://odsgm.gov.tr  
 

يمكن إلدارات املدارس / تمكاتب تمركز الحعليم املؤقت طبع "وثيقة  تيجة  ،في حال رغبة الطالب   

 تسليمها تمقابل توقيع إلى الطالب أو ولي أتمره.و  خحمهاو  تصديقهاو  " تمن إلا تر تتمحاانلا 

http://www.meb.gov.tr/
http://yobis.meb.gov.tr/
http://odsgm.gov.tr/
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  متحان. الحالت التي يعتبر فيها لا 06
 
 لغيا

 

 على الرغم تمن عدم تمحعه بشروط املشاركة فيه.  تمحااندخول الطالب لل  -أ

 أو تعرضها ألضرار. تمحاانعدم العثور على ورقة إلاجابة داخل الكيس إعادة أوراق لا  -ب

إكتشاف تموظفو الصالة لجوء احد الطلبة إلى الغش تمن خلل  قل ألاجوبة تمن طالب آخر أو  -ج

 .تمن ألاوراق

 . تمحاانة الدخول إلى لا قوثيو  إبراز بطاقة هوية ساريةعدم  -د

 ية العائدة إلى طالب آخر. تمحاا سحخدام ألاوراق لا ا -ه

  تمحااندخول شخص آخر إلى لا  -و
ً
 .ن الطالبتمبدال

الساعات و  كافة أ واع ألاجهزة التي  لها خصائص الحاسوب آلالي تمحاانحيازة  الطالب أثناء لا  -ز

جداول الحسابات او و  القواتميسو  رج وظيفة إلاشارة إلى الوقتالتي لها خصائص إضافية خا

 كحب. الو  دفاتر الراديو و الأجهزة و  الهواتف املامولة و  أجهزة النداء و  ألاجهزة الحاسبة

  تمحاانإرسال أوراق لا  -ح
ً
 سحخدام صناديق إلاعادة املأتمو ة.ان تمبالبريد أو وسائل أخرى بدال

 إلى الغش. تمن لجوء الطالبتاقق تموظفي الصالة  -ط

 . تمحاانعدم إلاشارة إلى أي تمن ألاجابات في ورقة ألاجوبة على الرغم تمن الدخول إلى لا  -ي

 ،تمحاان) تمن قبيل تمزيق كراسة ألاسئلة وورقة إلاجابة أثناء لا  تمحاانإلحاق ألاضرار بأوراق لا  -ك

 أوعدم تسليمها الخ..(.

 بسبب خرق القواعد لا الطالب املخال اتمحاانففي تمثل هذه الحاالت يحم إعحبار 
ً
ية الواردة تمحاا ف تملغيا

 .تمحاانبمراعاة املاضر الذي يعده تموظفو صالة لا ، و املركزي  تمحاانفي  تعليمات  ظام لا 

 

 

  متحانعتراضات على لا لا  .01  

 

  HBÖGMإلى   تمحاانكيفية إجراء لا و  تمحاانعتراضات املحعلقة بأسئلة لا يمكن للطلبة تقديم لا   -أ 

 تمن تاريخ نشر ألاسئلة 5خلل 
ً
 تمفحاح ألاجوبة على تموقع إلا تر ت و  )خمسة( أيام عمل على أبعد تقدير إعحبارا

http://hbogm.meb.gov.tr وhttp://yobis.meb.gov.tr،   تقوم و HBÖGM  بنقل إلاعتراضات إلى

ÖDSGM .للرد عليها 

 

تحضمن بواسطة عريضة   حائجهو  تمحاانكيفية إجراء لا و  سئلةألا عتراضات على يقدم الطلبة لا  –ب 

 ضريبة ال 11تمرفقة بإيصال بقيمة  تمحاانإسم لا 
ً
التي عتراض قيمة املضافة( وهي أجور لا ليرة تركية )شاتمل

التربية حم إيداعها في حساب تمؤسسة رأس املال املدور الحابعة للمديرية العاتمة لخدتمات الدعم بوزارة ي

http://hbogm.meb.gov.tr/
http://hbogm.meb.gov.tr/
http://yobis.meb.gov.tr/
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 T.C. Ziraatذلك في أي تمن فروع  البنك الزراعي و  تمن خلل " بر اتمج الحاصيلت املؤسساتية"  الوطنية

Bankası  أو بنك ألاوقاف التركيTürkiye Vakıflar Bankası   أوTürkiye Halk Bankası. 

 

إلاعتراضات املقدتمة  ، كما تهملعتراضل عتراضات التي تقدم بعد الفترة املاددة لال تراعى لا  – ج

كذلك ، و غير تمرفقة بإيصال البنكو  عنوا هو  توقيعهو  بعرائض ال تحضمن تمعلوتمات حول رقم هوية الطالب

 إلاعتراضات املرسلة بالفاكس. 

 

حسمها تمن قبل و  يحم تدقيقها ، حائجهو  تمحاانكيفية إجراء لا و  ألاسئلةعلى إلاعتراضات املقدتمة  – د

ÖDSGM   إبلغ النتيجة لـ  وHBÖGM  عشرة( أيام 11خلل(. 

 بإبلغ الطلبة بكافة  حائج إلاعتراضات املقدتمة. HBÖGMتقوم   - ه
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 ملحقات

 

 متحانمعلومات املتقدم لال 

 الهويةمعلومات 

 الهويةرقم بطاقة  

 لاسم 

 )الكنية( اللقب 

 اسم ألاب 

 اسم ألام 

 تاريخ الوالدة 

 الجنسية 

 الجنس 

 تمكان إلاقاتمة 

 

 معلومات التواصل

 عنوان املراسلة 

 تمنزليهاتف  

 هاتف تمامول  

 لكترونيالبريد ألا 
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 معلومات الدراسة

 تمحخرج

 ألاخير صففي ال

 

 الوضع الحعليمي

 التربية السوريةوزارة 

 لحكوتمة السورية املؤقحةلوزارة التربية 

 وزارة التربية الليبية

 

  كانإذا 
ً
تما هو  ،تمحخرجا

 ؟الشهادة تمصدر

 

 الوضع الصحي/ معلومات إلاعاقة

⃝  
.تمحااناملشاركة في لا  ني تمنتمنعإعاقة صحية  لديوجد ي ال   

⃝  

سحفادة تمن اللوائح حال وجود إعاقة يجب لا  فيو) .تمحاانأثناء لا  يعلتؤثر إعاقة صحية  لدي وجدي

الحقرير املحعلق  نسخة تمن تسليميرجى  و  املعلوتمات والخاصة بااالت إلاعاقةلدائرة الحنفيذية 

 (باإلعاقة للمقام الذي سيوافق عليه

 
 

 

 متحاناختيار مركز لا 

الذي يريد  اافظةتمركز امل

 فيه تمحاانالطالب لا 

 

 

 

 

 الخيار ألاول  .1

 الخيار الثاني  .1

 الخيار الثالث  .3

 

 

 

 أضنة

 تماناادي

 أ قرة

 بطمان

 غازي عنحاب

 هاتاي

 اسطنبول 

 شار اقهرتمان تم

 قيصري 

 سيكيل

 قو يا

 اتملطي

 تماردين
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 تمرسين 

 عثما ية

 شا لي أورفه

⃝  

 ؤ أ
 
الناجمة عن إعطاء تمعلوتمات أتامل كاتمل املسؤولية و د بأن املعلوتمات املذكورة أعله تعود لشخص ي ك

 خاطئة.

 

 توضيحاتال

 تصديق نسختها املطبوعة لدىو  تملئ لاسحمارة لالكترو ية تمحاانيجب على الطلب املحقدتمين لل  -1

 . إدارة املدرسة

على إدارات املدارس الحأكد تمن املعلوتمات الشخصية الواردة في لاسحمارة لالكترو ية للطالب  -1

.
ً
 وتصديق ذلك الكترو يا

 بعد لا تهاء تمن عملية التسجيل. تمحااندخول لل حم إصدار وثيقة سي -3

 .حه الشخصيةوبطاق  املصدقة الدخول  بوثيقة  تمحاانالطالب لل  يدخلس -2

لحعليم لعاتمة لديرية ااملو  اتتمحاا لا و الحقييسو  لحقويمالعاتمة لديرية املبإشراف  تمحاانيجرى لا  - 5

 .التربية الوطنيةساس ي في وزارة ألا 


