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 إمتحان تأهيل و معادلة الدراسة الثانوية للطلبة األجانب

(YÖLYDS) 
 

 

؟إمتحان تأهيل و معادلة الدراسة الثانوية للطلبة األجانبهو  ما  

بمراكز التعليم المؤقتة أو  المسجلينالعراقية عشر( من حملة الجنسية السورية و إنه إمتحان لطلبة الثانويه )الصف الثاني

من الثانوية العامة من سوريا أو العراقسابقة  الحاصلين على وثيقة تخرج  

 

جدا ؟ ا  لماذا يعتبر هذا اإلمتحان مهم  

بالتالي  و في هذا اإلمتحان سيتمكنون من الحصول على شهادة معادلةفي حال نجاح الطلبة يعتبر هذا اإلمتحان مهماً ألنه 

  بمؤسسات التعليم العاليلإللتحاق الفرصة  سيعطون

 المحافظات التي سيعقد بها اإلمتحان: 

أضنه، أديامان، : عقد اإلمتحان في ب المديرية العامة لخدمات التقييس و التقييم و اإلمتحانات/وزارة التعليم الوطنيستقوم 

شانلي ، ماردين، مرسين، عثمانيه و ا مالطي، قيصري، كيليس، كهرمان مرعش، غازي عنتاب، هاتاي، اسطنبول، بطمان

 أورفه



 

 

.من خالل مدارس التعليم الوطني و التالي اإللكتروني موقعن خالل الم جراءات التسجيل لإلمتحان يجب أن تتمإ  

http://meb.gov.tr 

                                                                           https://yobis.meb.gov.tr 

أو  ( 12 ثاني عشر)سيتم تقديم طلبات المشاركة في اإلمتحان من قبل طلبة الصف الـ

ولن يتم قبول أي طلب  .2015يونيو/حزيران  10 – 3خالل الفترة بين  السابقين الخرجين

 للتقدم باإلمتحان بعد انتهاء المدة المحددة اعاله

 اليوجد رسوم لطلب التقديم او لعقد اإلمتحان )اإلمتحان مجاني(

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل من خالل العناوين التالية:
  

 الهاتف :

 مركز اإلتصال في وزارة التعليم الوطني 

90 35 413 – 89 35 413 0312  

 المديرية العامة للتعليم األساسي 

  0(312) 425 40 49فاكس : 

 rhttp://meb.gov.tالموقع على اإلنترنت :    

                                                                           https://yobis.meb.gov.tr                                                              

  

  2015الجدول الزمني إلمتحان تأهيل و معادلة الدراسة الثانوية للطلبة األجانب 

تاريخ اإلعالن عن 

 نتائج اإلمتحان
 

 تاريخ اإلمتحان     

 
تاريخ اإلعالن عن 
وثيقة الدخول إلى 

 اإلمتحان 

المراجعة تاريخ 
ومعادلة  إلمتحان تأهيل

 الدراسة الثانوية 
 

 

 الصف / الفصل  

2015يوليو/تموز  16  

 
2015يونيو/حزيران  27  

14:00الساعة :  5201 حزيران/ويوني 51   

03.06.2015 

.2015.0610  

أو الخريجين  12طلبة الصف/الفصل الـ    
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 yobis@meb.gov.trالبريد األكتروني      :    

التاليعبر الموقع األلكتروني   YÖLYDS دليل لمزيد من التفاصيل عن االمتحان يرجى مراجعة  

 إمتحان 

  http://yobis.meb.gov.tr 

 

 معلومات عامة عن اإلمتحان

و مواطناً سورياً تحت الحماية المؤقتة أو   01.02.1998قبل تاريخ المراجع مولوداً أن يكون  .1

 اً مسجالً.مواطناً عراقي

و أن  YÖBİSمن أجل تقديم طلب المشاركة في اإلمتحان ، ينبغي أوالً تسجيل الطالب في نظام     .2

 تثبت تخرجه وثيقةتكون معلوماته  حديثة أو حاصالً على 

يمكن للطلبة الدارسين في األماكن األخرى خارج مراكز التعليم المؤقتة تقديم طلب للمشاركة في  .3

، غير أنه سوف لن تتم المصادقة على طلبهم و ال يمكنهم اإلستفادة من مثل   YÖLYDSإمتحان 

هذا الحق  إال بعد تسجيل أسمائهم في مراكز التعليم المؤقتة التابعة لوزارة التعليم الوطني قبل 

 YÖBİSإنتهاء فترة تقديم الطلبات و بعد حصولهم على وثيقة طالب عبر نظام 

 

 :من أجل تقديم الطلب ينبغي على الطالب 

 السابقة التخرجأو وثيقة  YÖBİSالحصول على نسخة مطبوعة من وثيقة الطالب عبر  .1

  YÖLYDS 2015نموذج طلب معبأ خاص  بإمتحان الثانويه  .2

 وثيقة تعريف األجانب أو هوية األجانب"" .3

 اإلمتحان  الكترونياً تقوم إدارات المدارس بالمصادقة على طلبات المشاركة في س .4

بالحصول على وثائق الدخول إلى  2015يونيو/حزيران  15إدارات المدارس بتاريخ ستقوم  .5

  و وضع الختم و التوقيع عليها و ثم تسليمها إلى الطلبة.،  MEBBİSاإلمتحان من نظام 

 ق الدخول إلى اإلمتحان" لن ترسل إلى الطلبة بالبريد ائ" وث .6

  سؤاال   160 مناإلمتحان  يتكون .7

 دقيقة  180مدة اإلمتحان تبلغ  .8

) وثيقة تعريف األجانب أو هوية  بطاقات هوية للطلبة الذين ال يحملون بحوزتهم بتاتاً  ال يسمح .9

 األجانب( بالدخول إلى صالة اإلمتحان.

، إلختبار  YÖLYDSسيخضع الطلبة المتقدمين بطلب للدخول في إمتحان  .10

 ي عشر)ثانبالمنهج الدراسي المالئم للصف/الفصل الـيتضمن توجيه أسئلة تتعلق 

و المتضمن للمواد التالية : اللغة العربية / قواعد اللغة و األدب / اللغة األجنبية  (12

)اإلنجليزية و الفرنسية( / الرياضيات / الدروس العلمية )الفيزياء و الكيمياء و علم 

 تاريخ و الفلسفة و العلوم الدينية( .األحياء( / العلوم اإلجتماعية )الجغرافية و ال

عبر   2015يوليو/تموز  16إعتباراً من  YÖLDYSإمتحان سيتم اإلعالن عن نتائج   .11    
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 http://odsgm.gov.trو  

، إستخدام المواد و المعدات و األجهزة التي يستخدمونها ذوي اإلحتياجات الخاصةيمكن للطلبة  .12

 بإستمرار ، خالل اإلمتحان أيضاً ، شريطة جلبها من قِبلهم. 

 

 ؟غير المسموح لهم التقدم بطلب اإلمتحان االشخاصمن هم 

 

ال يمكن للطلبة الموقوفين و المحكومين تقديم طلب للمشاركة في إمتحان تأهيل و معادلة الدراسة 

 انوية للطلبة األجانب.الث

ال يمكن للطلبة الذين عادلوا شهاداتهم سابقاً و الذين يواصلون دراستهم العليا ، المشاركة في   

 اإلمتحان كما  ال يمكن إعطائهم وثيقة .
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