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إلى جیراننا السوریین:  
إشعار حول إجراءات التسجیل في المدارس والجامعات  

2016آب،     
ھل التعلیم في تركیا إلزامي؟  

، أربع سنوات أخرى في المدرسة المتوسطة، االبتدائیةربع سنین في المدرسة سنة مطبق في تركیا، أول أ 12التعلیم اإللزامي لـ 
ة.وأربع سنوات في المدرسة الثانوی  

تسجیل طفلكم في المدرسة؟ یمنكمكیف   

التعلیم في األحیاء، یتم بحث طلبكم ویتم تسجیل طفلكم إلى أقرب مدرسة إلى  لمدیریات التابعةبعد تقدیمكم لھیئات القبول والنقل 
المدارس والصفوف. استیعاببناًء على وذلك باإلمكان. ذلك عنوان إقامتكم إذا كان   

یرفض التسجیل؟لیم في الحي بتسجیل طفلنا في إحدى المدارس، ھل یحق لمدیر المدرسة أن التع مدیریةبعد أن تقوم   

قطعیاً ال. بعد تنفیذ التسجیل على نظام المدرسة اإللكترونیة من قبل وزارة التعلیم الوطنیة وما یتبع لھا من مدیریات المحافظات 
علیكم قطعاً إخبار من أي شخص كان  اعتراض. إذا واجھتم ضاالعتراواألحیاء، ال یحق لمدیر مدرسة أو أي شخص الرفض أو 

مدیریة التعلیم في الحي.  

؟2017 – 2016لعام الدراسي متى أخر موعد للتسجیل من أجل ا  

.2016أیلول  1التعلیم الوطنیة في األحیاء حتى تاریخ  لمدیریاتیمكنكم التسجیل عن طریق التقدیم   

نیة لألطفال المسجلین في مدارس الدولة؟ھل ھناك قرطاسیة وألبسة مدرسیة مجا  

ھناك بیان من مدیریة التعلیم في إسطنبول بدعم جمیع األطفال المسجلین حدیثاً باأللبسة والقرطاسیة. علیكم قطعاً متابعة ھذا الدعم 
التسجیل. إجراءات انتھاءمن المدرسة بعد   

ھل ھناك أي أجر یطلب عند التسجیل؟  

في مرحلة التسجیل. إال أنھ أحیاناً تطلب بعض التبرعات في العدید من المدارس. تكون  أجرفي الحي أي ال تطلب مدیریة التعلیم 
المدرسة المختلفة. ما معناه أنھا تطوعیة تماماً.  احتیاجاتالتبرعات عبارة عن أجور یقدمھا أولیاء الطالب بشكل تطوعي من أجل 

صعوبات في حیاتھ الدراسیة إذا لم یتبرع  سیعیشبأن طفلكم  االدعاءات، أما عن ال أحد یستطیع أن یجمع منكم التبرعات باإلجبار
ً  فھي غیر صحیحة أبداً. في حال واجھتم أي إجبار من أي أحد علیكم التعلیم في الحي.إخبار مدیریة  قطعا  

ھل یستطیع أطفالنا الحصول على الجالء المدرسي والشھادة؟  

الجالء المدرسي في نھایة كل صف دراسي، لى مي، یستطیع األطفال السوریون الحصول عمثل جمیع األطفال المسجلین بشكل رس
دراسیة (ابتدائي، اعدادي، ثانوي)، عن طریق ھذه الشھادة یمكن التسجیل بالمرحلة والحصول على الشھادة بعد إتمام كل مرحلة 

الدراسیة التالیة.  

بع سنوات) ھل یجب التقدیم من جدید لمدیریة التعلیم في الحي لكي یستطیع (أول أر االبتدائیةبعد إنھاء طفلنا مرحلة التعلیم 
اإلكمال التعلیم في المرحلة التالیة؟  

ال یوجد داعي لتقدموا مرة أخرى. نظام المدرسة االلكترونیة سیقوم بالتسجیل لطفلكم في المرحلة الدراسیة التالیة بشكل تلقائي في 
نفس المدرسة.  

علیكم التقدیم لمدریة التعلیم في الحي الذي  یجب نفعل؟ا تغیر المدرسة ماذا یجب أن إذا أردن الدراسیةراحل ما بین الصفوف والم
تقیمون فیھ. سیتم مراجعة طلبكم وسیتم إعالمكم بالنتائج.  

نفعل؟ ما بین الصفوف والمراحل الدراسیة في حال قمنا بتغیر مكان إقامتنا أو انتقلنا للعیش في حي آخر ماذا یجب أن  

یجب أن تقوموا بالتقدیم لمدیریة تعلیم الحي مع األوراق الالزمة إذا بقیتم في نفس الحي، أما إذا انتقلتم إلى حي أخر فیجب علیكم 
التقدیم لمدیرة التعلیم في الحي الجدید.  
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نرید أن یكمل طفلنا تعلیمھ الذي تركھ ھناك. ماذا یجب أن نفعل؟قدمنا من سوریا حدیثاً،   

. بعد حصولكم على كرت الكیملیك 99البدایة، یجب علیكم التقدیم للحصول على كرت الحمایة المؤقتة الكیملیك الذي یبدأ بالرقم  في
لمدیریة التعلیم في المدینة لتعدیل وثائق التعلیم التي حصل علیھا طفلكم في سوریا (الجالء المدرسي،  التقدیم أو اإلقامة، یجب علیكم

). بعد حصولكم على وثیقة التعدیل بإمكانكم إتمام إجراءات القید عن طریق التقدیم لمدیریة التعلیم في العالمات.. إلخالشھادة، كشف 
الحي.  

.مصورةأصلیة ولیست أھم نقطة ھنا أن یكون لطفلكم كرت الكیملیك وأن تكون الوثائق الحاصل علیھا من سوریا   

اكز التعلیم المؤقتة شھادة؟، وھل یمكن تعدیلھا؟تعلیمھم في مرھل یعطى األطفال الذین أنھوا   

یجب أن یكون ختم وزارة التعلیم موجود قطعاً على الجالءات والشھادات الممنوحة من قبل مراكز التعلیم المؤقتة. قوموا بالتأكید 
على ھذا الموضوع من مركز التعلیم المؤقت المسجل لدیھا طفلكم.  

تعطى شھادة  االمتحانتعلیمھم في مراكز التعلیم المؤقت وتخرجوا من الثانویة وبنتیجة ھذا لألطفال الذین أتموا  امتحانیقام 
التعدیل. من أجل ھذا یجب علیكم التقدیم لھیئة التعدیل التابعة لمدیریة التعلیم.  

سوریا.یقبل تقدیمكم لنفس اللجنة أیضاً من أجل تعدیل شھادة الثانویة أو كشف العالمات التي حصلتم علیھا في   

عن طریق شھادة التعدیل المقدمة من مراكز التعلیم المؤقت؟ھل یمكن التقدیم للجامعات ومؤسسات التعلیم العالي   

.99الثانویة وكرت الكیملیك ذو الرقم البادئ بـ  شھادة تعدیلیمكن التقدیم على الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي باستخدام   

یمكنني التقدیم على أي جامعة أرید؟ ما الطرق التي یجب أن أتبعھا للتقدیم والتسجیل؟ بعد حصولي على شھادة التعدیل ھل  

مدى استیعاب الفرع الذي تریدونھ في الجامعات للطالب األجانب، ومن ثم یجب التقدیم لمكاتب في البدایة یجب علیكم البحث عن 
كما یجب معرفة تاریخ ومكان االمتحان. بعد دخول  YÖS امتحانالطالب األجانب في الجامعات التي تریدونھا من أجل دخول 

یجب علیكم متابعة نتائج االمتحان عن طریق موقع الجامعة على االنترنت وإكمال التسجیل في التاریخ المحدد من قبل  االمتحان
الجامعة.  

ة من الجامعة التي تریدون التقدیم . علیكم معرفة ھذه النقطYÖSھناك جامعات أیضاً تقبل بعالمة شھادة الثانویة بدون امتحان 
علیھا.  

في حال كان مستوى اللغة التركیة لدى الطالب كاف یستطیع البدء بالدراسة  ھناك سنة تحضیریة لدراسة اللغة في الجامعات.
لجامعات.دخولكم ا طریق الدورات والفعالیات لتسھیلمباشرة في السنة األولى. في ھذه النقطة ینصح تقویة لغتكم التركیة عن   

روابط مفیدة:  

http://www.yok.gov.tr/web/guest/kendi-imkanlariyla-egitim-alacaklar	
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-

/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/14428652	

من المنح في تركیا للدراسة الجامعیة؟ االستفادةھل یمكنني   

./http://www.turkiyeburslari.gov.trیمكنكم تتبع المعلومات المتعلقة بالمنح ھنا:   

كنت أدرس أحد األفرع في سوریا ھل یمكنني اإلكمال بنفس الفرع أو بفرع مشابھ في إحدى الجامعات التركیة؟  

طعاً السؤال في نعم یمكنكم التقدیم على قرار النقل الموازي المتعلق بالطالب القادمین من سوریا ومصر والیمن، لذا علیكم ق
الجامعات عن مواعید التقدیم والشروط واألوراق الالزمة، یمكنكم الحصول على ھذه المعلومات من اإلنترنت وشبكات التواصل 

./9174687915665https://www.facebook.com/groups/28لمزید من المعلومات:  االجتماعي. 	

 


