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 معلومات عامة، والمبادئ األساسية والقواعد .1

ن  .1.1 يشمل التعليمات واالرشادات لجامعة العلوم الصحية  من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةدليل اختيار وتنسيب الطلبة القادمي 

ن للسنة الدراسية    يجب اتباعها من قبل الطلبة المتقدمي 
 . 2019-2018التر

ن يكون ب .1.2 ن جامعتنا والطلبة المرشحي  ن الحروف الالتينية أستخدام التواصل بي  ية وباللغتي  ن كية واالنجلت 
 . التر

ن بدراسة  SBÜ YÖSتستعمل نتائج  .1.3    سالبكالوريو لجامعتنا للطلبة الراغبي 
ن
والدبلوم وال تستخدم ألغراض االنتقال و/او القبول ف

 الدراسات العليا. 

  تركيا اتص او سكن الطالب، والمنح الدراسية، وسبل العيش مسؤولة عن أمور مثل  SBÜال تكون  .1.4
ن
 . ري    ح اإلقامة ف

  حال رسوم التقديم المستحصلة م .1.5
ن
ن ال تحول اىل السنة المقبلة. ف اعتبار التقديم رسوم، العىل الرغم من دفع  التقديمعدم ن المرشحي 

ن غت  المقابلة، عدم التمكن من دخول ، باطل   المقابلة  المقبولي 
ن
ن ف دفعوا أجور لمعامالت ال تحتاج اىل دفع  او الذيناو غت  الناجحي 

. رسوم فان الرسوم المدفوعة لن تعاد للم ن ن الذين لم يدفعوا رسوم التقديم. لن يتم قبول طلبات  رشحي   المرشحي 

  هذا الدليل،  .1.6
ن
ورة بناءا عىل القواعد والتعليمات المتضمنة ف   حالة الضن

ن
ها ف ها بعد نشر يعات السلطات التنفيذية، يمكن تغيت  ن وتشر قواني 

ن التنفيذ  SBÜمجلس ادارة ية وقرارات هيئة التعليم العاىل  و الهيئات القضائ   تدخل حت 
  هذه الحالة سوف التر

ن
. الطريق الواجب اتباعها ف

  هذا الدليل.  SBÜيتم العمل حسب قرارات مجلس   . SBÜتحدد من قبل 
ن
  لم تذكر ف

 بخصوص االمور والحاالت التر

 SBÜ YÖSلن تتم طباعة وتوزي    ع دليل  .1.7

   

وط التقديم .2  شر

  ط تر شي .2.1
ن ان يكونوا  فن   الصف االخت  من الثانوي ية العامةمن خريج   الثانو  المتقدمي 

 ةاو فن

 ،من ذوي األصول االجنبية -أ 

كية من وزارة  ونالحاصل -ب ن عىل اذن الخروج من الجنسية التر    الداخلية للمواطني 
ن دون سن الرشد فن االتراك بالوالدة، بالنسبة لهؤالء المسجلي 

كية )المادة السابع كية فيجب اثبات امتالكهم لوثيقة ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب قانون المواطنة التر ة وثيقة الخروج من الجنسية التر

كية المرقم    داخل او خا1") 5901من قانون المواطنة التر
". ( الطفل المولود فن رج تركيا من زواج اب ترك  او ام تركية فانه يعتت  مواطن ترك 

. تمن المفيد اطالع الطلبة الم ك 
ن للمقاعد المخصصة لخارج تركيا عىل قانون المواطنة التر  قدمي 

كية  األجانب الذين حصلوا  -ت   هذه الحالة.  فيما بعد عىل الجنسية التر
 اي مزدوج   الجنسية فن

ة من التعليم الثانوي  وا أكملالطلبة االتراك الذين  -ث كيةالسنوات الثالث االخت  ص التر   الخارج باستثناء قت 
)تشمل  2013.02.01قبل تاري    خ  فن

كية(  أكملوا الذين  بية التر كية من قبل وزارة التر ص التر   الخارج ما عدا قت 
  المدراس المفتوحة فن

 . كل المرحلة الثانوية فن

ص خريج   الثانوية من  قبول طلبة الخارج مقاعد تضاف  2013.02.01تاري    خ  بعد ثانوي التعليم الب بدأوا الطلبة االتراك الذين  -ج باستثناء قت 

كية ) كية(  أكملوا تشمل الذين التر بية التر كية من قبل وزارة التر ص التر   الخارج ما عدا قت 
  المدراس المفتوحة فن

 . كل المرحلة الثانوية فن

ص التر  و مواطن -ح   قت 
ن فن كية، المقيمي 

ص التر كية  أكملوا كية والذين قت  ص التر   قت 
ن عىل نتيجة امتحان الثانوية فن  باإلضافة .GCE ALالحاصلي 

ن    البلدان االخرى بي 
  الثانويات فن

 . .GCE ALوحصلوا او الذين سيحصلون عىل نتيجة امتحان  2010-2005اىل الذين سجلوا ودرسوا فن

 سوف يتم قبول طلباتهم. 

 

 المرشحي    .2.2

ن  -أ    بلد  كامل  أكملوا الذين االتراك )باستثناء المواطني 
ص ما عدا  أجنت   المرحلة الثانوية فن كية قت   . (التر

كية )باستثناء  و مواطن -ب ص التر ن عىل نتيجة امتحان  أكملوا الذين قت  كية الحاصلي 
ص التر   قت 

اىل الذين سجلوا  باإلضافة GCE AL. الثانوية فن

ن    البلدان االخرى بي 
  الثانويات فن

 (. GCE AL.  وحصلوا او الذين سيحصلون عىل نتيجة امتحان 2010-2005ودرسوا فن

  الفقرة ب من المادة  -ت
ن فن    2.1المعرفي 

  الفقرة اعاله االتراك مزدوج   الجنسية ) فن
وط فن ن للشر  . (2.1من المادة  ث و جباستثناء المستوفي 

كية مزدوج   الجنسية قت   و مواطن -ث ن عىل نتيجة امتحان   أكملوا الذين  )باستثناءص التر كية والحاصلي 
ص التر   قت 

 باإلضافة. GCE ALكل الثانوية فن

ن    البلدان االخرى بي 
  الثانويات فن

 (. GCE ALوحصلوا او الذين سيحصلون عىل نتيجة امتحان .  2010-2005اىل الذين سجلوا ودرسوا فن

  البند "ب" من المادة  الطلبة االتراك او  -ج
ن فن   المدارس التابعة للسفارات  وج   دمز  (بالوالدة)من االتراك  2.1المعرفي 

الجنسية من الذين درسوا فن

  داخل تركيا او الثانويات األجنبية. 
 فن

  تركيا بسبب مخالفاتمن إحدى مؤسسات الت إخراجهمالطلبة الذين تم  -ح
   عليم العاىل  فن

  تجرى  تأديبية، الذين ثبت غشهم فن
االمتحانات التر

ن الماضية ÜYÖSاو  ÖSYMمن قبل    السني 
 . فن
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كية  -خ كية منهم كعقوبة عىل أعمالهم. او الذين تم سحب الجنسية ا باألعمالو  باألفكار األشخاص الذين عملوا ضد الجمهورية التر  لتر

 لن يتم قبول طلباتهم

 . حقوقة فان نتيجتهم لن تعطيهم أي هؤالء المرشحي   حتر ولو اجروا المقابل 

 

 إجراءات التقديم .3

ة التقديم.  تركيا سوفالتقديم من داخل وخارج  .3.1 . ولن يتم قبول الطلبات خارج فتر  
ونن  يتم من خالل نظام التقديم االلكتر

  الوثائق المطلوب  .3.2
 
وئ  تحميلها عند التقديم االلكتر

  للطلبة الذين لم يقوموا بتحميل كل الوثائق المطلوبة بالنظام  لن يتم اخذ الطلبة
. التسجيل النهان    التقييم االوىل 

ن
  ف

ونن خالل التقديم االلكتر

  تم تحميلها 
ن سوف يتم من خالل الوثائق االصلية التر . المرشحي   

ونن  خالل التقديم االلكتر

كية:   .3.2.1 ية يجب تحميل لم تكن النسخة االصل إذا  شهادة الثانوية وترجمتها التر ن كية او االنكلت 
نسخة الية لشهادة الثانوية باللغة التر

ن الذين لم يحصلوا عىل شهاداتهم بعد، يجب ان يقدموا ورقة  كية من قبل المكاتب المحلفة. بالنسبة للمرشحي  جمة للتر المتر

ن سوف يقومون رسمية )وثيقة تخرج مؤقتة( صادرة من مدراسهم تظهر تاري    خ التخرج ودرجات الطالب المتوق عة. )المرشحي 

  تظهر معادلة شهاداتهم لشهادة الثانوية 
كية والتر كية او السفارات التر بية التر بتقديم "معادلة الشهادة" المأخوذة من وزارة التر

كية خالل التقديم(  . التر

ن بتقديم وثيقة الدرجات الرسمية والمصدقة من ادارة  وثيقة الدرجات )الدرجات(:   .3.2.2   تظهر الدروس يقوم المرشحي 
الثانوية التر

  درسها 
  تحصل عليها. وثيقة الدرجات يجب ان تحتوي عىل كل الدروس التر

  مرحلة الثانوية والدرجات التر
  اخذها الطالب فن

التر

ن الثانوية ودرجاتها.    كل سني 
ك وثيقة الدرجاتلم تكن النسخة االصلية ل إذا  الطالب فن ية يجب تقديمباللغة التر ن  ية او االنكلت 

كية من قبل المكاتب المحلفةال جمة للتر ن الذين ما  . مع النسخة االصلية نسخة المتر بالدراسة او  زالوا مستمرينبالنسبة للمرشحي 

  تلك الجامعة. 
  اخذوها فن

 تخرجوا من جامعة اخرى يجب عليهم ان يقدموا وثيقة الدرجات للدروس التر

  التقديم.  YÖSامتحان  شهادةيتم تحميل  سارية المفعول: نتيجة امتحان   .3.2.3
  سوف تستخدم فن

تقبل فقط االمتحانات  التر

  الملحق 
  النظام بالنسبة  YÖSيتم تحميل نتيجة  يقبل التقديم بغت  االمتحانات المبينة.  ولن. 1الواردة فن

 
واحدة فقط ف

سوف يتم  تقنيةألسباب  YÖSالمتقدمون الذين ال يستطيعون تحميل نتائج . واحدةشهادة للمرشحي   الذين لديهم أكتر من 

  حال مراجعتهم الشخصية ل
ن االعتبار انتهاء موعد التقديممكتب شؤون الطالب قبل الموعد تصحيح وضعهم فن  . لن تؤخذ بعي 

اضات   تتم بعد نهاية  طلبات التصحيح او االعتر
 تقديم. ال موعد التر

ن الذين لديهم جواز سفر تحميل صحي نسخة جواز السفر:   .3.2.4 فة الصورة لجواز سفرهم. ال يجب تصديق يجب عىل المرشحي 

ن الذي ال يملكون جواز سفر. و صحيفة جواز السفر.  ء بالنسبة المرشحي   
 ال داع  لتحميل اي شر

 من االمام.  مأخوذةصورة معامالت رسمية  الصورة:   .3.2.5

   بيان  .3.2.6
 لفئات الدول  ع رسوم التقديمدف يوضح مضفن

ً
 (2الملحق رقم )وفقا

 التقديمإيداع رسوم  .3.3

  بواسطة   .3.3.1
ونن يجب ان تكون رسوم  اسم المستخدم وكلمة الشحتر يتمكن المرشح التقديم من خالل نظام التقديم االلكتر

 . التسجيل قد تم ايداعها 

ن يمكن  .3.3.2 ن  داخل تركيا.  مضفيداع رسوم التسجيل من أي فرع إ همالمرشحي  ن المقدمي  دفع  هميمكن من خارج تركيا، المرشحي 

  المعامالت الدولية المصارفمن خالل  رسوم التقديم
 . ((SWIFT Code: TVBATR2AXXX العاملة فن

  يجب  .3.3.3
ن الذين يقومون  مراعاتها من قبلاألمور التر  الرسوم من داخل وخارج تركيا:  بإيداعالمرشحي 

  الحساب •
ن تعتت  مدفوعة بعد ان تصل وتودع فن  . االجور المرسلة من قبل المرشحي 

يدية، النقود المرسلة  •   التقبل الشيكات، الشيكات الت 
وط.  ا ما يشابههاو ظروف  فن ط من الشر  تحت اي شر

 من ضمن رسوم التسجيل.  المصارفيجب ان ال تحتسب اجور التحويالت المأخوذة من قبل  •

 يداع الرسوم. إمكتمال من دون ال يعتت  التقديم  •

ن الذين قاموا  •   المعىط من كد جيدا أ رسوم التسجيل الت بإيداعيجب عىل المرشحي 
  البيان المضفن

معلوماتهم وصحتها فن

 المضف حيث يجب عليهم ان يصححوا اي خطأ قبل مغادرتهم للمضف.  غادرةلهم قبل م
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   يتم التقديمبعد دفع اجور  .3.3.4
ن
ونية من البيان المضف   المكان التحميل نسخة الكتر
ن
  مف

ن
   خصص لذلك ف

ونن النظام االلكتر

  . للتقديم

ة االعالن عن نتائج التقييم االوىل  ي .3.3.5
  فتر

ن
  ف

ونن ن متابعة وضعهم من خالل النظام االلكتر  .جب عىل المرشحي 

 والحصول عىل اسم المستخدم إنشاء حساب مستخدم .3.4

  للتقديم والحصول عىل  .3.4.1
ونن   النظام االلكتر

ن
ة التقديم ان يقوموا بالتسجيل ف ن خالل فتر اسم مستخدم يجب عىل المرشحي 

 . وكلمة ش

معلومات خاطئة خالل إنشاء الحساب. يتم ادخال البيانات الشخصية حسب كامل المسؤولية عن إدخال يتحمل المرشح   .3.4.2

  ات. معلومات جواز السفر من دون عمل اي اختصار 

  سوف تظهر عىل وث .3.4.3
  النظام. هذه الصورة ه  التر

ن
قة التقديم، وثيقة النتيجة ييتم تحميل صورة المرشح بالمكان المخصص ف

ةة الطالب خالل التسجيل لهذا السبب يجب ان تكون الصورة واضحة وملتقطة يقووث  . خالل األشهر الثالث األخت 

  للمرشح الذي يتم ارسال اسم المستخدم من قبل النظام اىل ال .3.4.4
ونن يد االلكتر يقوم المرشح بتفعيل . اجراءات التسجيل أكملت 

  
ونن يد االلكتر    . الحساب من خالل رابط التفعيل الذي يتم ارساله اىل الت 

  كل مراحل التقديم  ألنها  كلمة الشو اسم المستخدم ب يجب عىل المرشح االحتفاظ  .3.4.5
ن
ورية وتستخدم ف   وسوف تكون ضن

ن
ف

  اإلجراءات  جميع
ن
ونية ف  .  SBÜااللكتر

      

 التقييم األول  للمتقدمي    .4

ن  ه    YÖSلجنة  .4.1   تحدد مالئمة المرشحي 
   التر

 1 وحسب الملحق SBÜ YÖSتكون عىل ضوء معايت  وتوجيهات  والتر

ن كلها  .4.2   مىل  او عدم  تحت إدارة جامعة العلوم الصحية.  تكون تقييم الطلبات وتنسيب المرشحي 
جامعة العلوم الصحية لديها الحرية فن

وط التقديم ورة قبول التنسيب.  مىل  المقاعد الدراسية المخصصة. توفر شر   بالضن
 عند المرشح ال يعتن

ن المسبالنسبة سوف يتم اإلعالن عن المقابلة  .4.3 وط حسب تسلسل نجاحهم ويكون العدد للمرشحي  ن للشر لثالث كحد اقىص   توفي 

ن اقل من ثالث اضعاف عدد المقاعد YÖKعدد المقاعد الدراسية المعلن عنها لكل قسم من قبل  اضعاف   حال كون عدد المقدمي 
. فن

ن للمقابلة حسب النجاح إ او عدم  YÖKالدراسية المعلن عنها من قبل  ن فانه من الممكن اخذ المرشحي  كتمال مقاعد القسم المعي 

  هذا السياق فان االمتحانات المستخدمة ومعدل التخرج من الثانوية او نتائج ا
  بلدانهم.  فن

متحان دخول الجامعة السارية المفعول فن

  تكون 
  مرتبة امتحانات انهاء الثانوية  فانه ال توجد أي قيود صالحية لها. لكن االمتحانات التر

  تكون فن
ن والتر عند تقييم المرشحي 

ن من تاري    خ االمتحان.  بمرتبة امتحانات دخول الجامعة تكون صالحيتها لمدة  سنتي 

  التقديم مصدقة من الجهات المختصة.  .4.4
 يجب ان تكون الوثائق المطلوبة فن

 

 التقييم .5

  جامعتنا  .5.1
ن حسب  (1)الملحق  وفقا للمعايت  المقبولة فن ونتيجة المقابلة. درجة  YÖSنتيجة امتحان فانه يتم تقييم نجاح المتقدمي 

ن تحتسب ب   حالة تساوي الدرجات 30و  YÖS امتحان% من نتيجة 70خذ أنجاح المرشحي 
يتم قبول % من نتيجة المقابلة. فن

كية   امتحان كفاءة اللغة التر
  حالة تكرار التساوي فسوف يقبل المرشح ذو الدرجة األعىل فن

ن األصغر سنا فن  . المرشحي 

5.2.  .  
ونن ن يمكنهم االطالع عىل نتائج التقييم من خالل برنامج التقديم االلكتر  المرشحي 

 

 SBÜمن قبل  YÖSالمقاعد الدراسية المخصصة لل   .6

  للمقاعد بعد موافقة 
 التعليم العاىل   هيئةسيتم اإلعالن عن العدد النهان 

 

 عمليات المفاضلة والتنسيب .7

  يود االنتساب لها.  .7.1
امج التر ن من الت   يمكن للمرشح ان يختار التقديم فقط ألثني 

ن  .7.2 ن فان عدد المرشحي  نامج معي    التنسيب لت 
ن فن % من عدد المقاعد 20عىل حق التسجيل من نفس البلد ال يمكن ان يجاوز  الحاصلي 

ط وسوف تتخذ الجامعة االجراء الذي تراه    حال عدم اكتمال المقاعد المخصصة لن يتم االخذ بنظر االعتبار هذا الشر
المخصصة. فن

 مناسبا مع مالحظة عدد البلدان واألمور األخرى. 

، حسب اختياراتهم ونتيجة تقييم لجنة الطلبة المرشيتم تنسيب  .7.3 ن   برنامج واحد فقط.  YÖSحي 
 فن
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7.4.   
ن
  للتقديم ف

ونن ن من خالل النظام االلكتر   التقويم األكاديم  عن نتائج تنسيب المرشحي 
ن
سوف يتم اإلعالن وحسب التواري    خ المبينة ف

ن سوف يتعرفون ع   تم تنسيبهم فيه من خالل دخو جامعتنا. المرشحي 
نامج التر   بواسطة اسم المستخدم لهم اىل الت 

ونن لنظام االلكتر

 وكلمة الش الخاصة بهم. 

ن سيتم اإلعالن عن الطلبة االحتياط  .7.5   لل   الحاصلي 
ونن سوف يتم التنسيق من قبل و . SBÜعىل حق القبول من خالل الموقع االلكتر

  
ن
 لتسجيل الطلبة االحتياط.  SBÜمكتب شؤون الطلبة ف

      

 التسجيل .8

  برامج  .8.1
ن
  بداية السنة الدراسية SBÜكل مرشح مقبول ف

ن
كية، سوف يكون ملزم ف  2019-2018، بغض النظر عن مستوى لغته التر

وط المحددة من قبل  يتم التسجيل باالعتماد عىل  ، توفت  الوثائق المطلوبة والتسجيل ضمن الوقت المحدد. SBÜباستيفاء الشر

ورية.    الحاالت الضن
ن
 الوكاالت ف

ن الحصول عىل  .8.2 ة طالب"يجب عىل المرشحي    تظهر  "تأشت 
  من خالل اخذ الوثيقة التر

ن
  الخارج.  SBÜقبولهم ف

ن
 اىل ممثليات تركيا ف

ة الطالب.  .8.3   تركيا يجب ان يحصلوا عىل بطاقة اإلقامة من مديرية امن المحافظة بدال من تأشت 
ن
ن المتواجدين ف  المرشحي 

  التاري    خ والم .8.4
ن
  حال عدم إكمال  قبل كان المحدد منالتسجيل كل سنة يتم ف

ن
ن حق التسجيل ف مكتب شؤون الطلبة. يفقد المرشحي 

  الوقت المحدد. 
ن
 اجراءاتهم ف

 

 الوثائق المطلوبة للتسجيل

" للمرشح .8.5  
ونن  ،"نموذج التقديم اإللكتر

كية ويمكن الحصول  .8.6   تظهر معادلة شهادة الثانوية للشهادات الثانوية التر
عىل هذه الشهادة من السفارات او "شهادة المعادلة" والتر

  داخل تركيا،
  الخارج او من مديريات تربية المحافظات فن

كية فن  القنصليات التر

كية المصدقة من كاتب العدلالنسخة االصلية  .8.7 جمة التر كيةاو  ونسخة التر  ،او وثيقة التخرج المؤقتة شهادة الثانويةل القنصلية التر

ط ان تكون هذه الجامعة من ضمن الجامعات  ليها ع المصادق YÖSوثائق نتائج امتحان  .8.8   اجرت االمتحان، بشر
 من قبل الجامعة التر

  الملحق 
كية المقبولة فن  ،1التر

  الخارج لصفحة المعلومات الشخصية وتاري    خ نفاذ جواز السفر الطالب وترجمتها  .8.9
كية فن نسخة مصدقة من كاتب العدل او الممثيات التر

كية،  للتر

 ة )يجب تقديمها خالل شهر واحد من تاري    خ التسجيل(،   شهادة محل اإلقام .8.10

8.11.   
 دفع الرسوم الدراسية، يوضحبيان مضفن

ن المعيشة بيان  .8.12   بلدنا  موقع من قبل المرشحتأمي 
ة دراستهم الجامعية فن  ،يوضح امكانيتهم المادية عىل توفت  متطلبات حياتهم خالل فتر

ة او بطاقة إقامة مدة  .8.13 ة، إعفاء من التأشت  ، 60صالحيتها عىل االقل تأشت   يوما او أكتر

كية  اتشهاديمكن الحصول عىل المعلومات التفصيلية بخصوص  .8.14 وط االعفاء من خالل -كفاءة اللغة التر ية او ما يعادلها او شر ن اإلنكلت 

 (،http://www.sbu.edu.tr/Ogrenci/OgrencilerleIlgiliMevzuat) الموقع الرسم  لجامعتنا 

كية نسخة من شهادة كفاءة  .8.15 كية التابعة للجامعات او معهد  مصدقة من قبل المؤسسة المعنيةللمرشح اللغة التر )معاهد تعليم اللغة التر

  الخارج السفاراتكاتب العدل او   مصدقة من قبلاو يونس امرا( 
كية فن   حال كونها صادرة من خارج تركيا  او القنصليات التر

 ،فن

كية  .8.16   الجامعة  الطلبةاللغة من كفاءة س لديهم شهادة  لذين ليلسيتم تحديد مستوى اللغة التر
ن فن تحديد متحان من خالل االمسجلي 

كية من قبلالذي سوف يجرى المستوى  فما فوق(  درجة 75هذا االمتحان ) من اجتياز  الذين ال يستطيعون لبةالط. قسم اللغة التر

ين عىل اخذ  ية سنة سوف يكونوا مجت  كيةواحدة تحضت    الحصول عىل كفاءةالذين  للطلبة. يمكن للغة التر
   ينجحون فن

كية فن اللغة التر

نامج الذي تم تسجيلهم فيه البدء بدراستهمبداية الفصل الدراش  الثالث عىل أبعد تقدير    الت 
 . فن

  تكون فبها الدراسة ) .8.17
امج التر ن للت  ية سوف تطبق عليهم "لوائح مؤسسات التعليم ا%30الطلبة المنسبي  ن لعاىل  بخصوص ( باللغة اإلنكلت 

 التعليم والدراسة باللغات األجنبية". 

a) ن بخصوص اعفاء ا ي  لمتقدمي  نامج التحضت  ياإلنكللغة من الت  ن  ؛ةلت 

1)   
  تعادلها من االمتحانات الدولية  امتحانات اللغة األجنبية المركزيةاثبات حصولهم عىل الدرجة المحددة من قبل جامعتنا فن

او التر

،التعل هيئة من قبل والمقبولة  يم العاىل 

ية (2 ن   تكون اللغة اإلنكلت 
  البلدان التر

  المدارس المخصصة لمواطتن
ة( فن  اثبات اكمال دراستهم الثانوية )عىل األقل السنوات الثالث األخت 

 لغتهم االم 
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  بداية السنة الدراسية (3
ن
ية والذي يجرى من قبل جامعتنا ف ن   امتحان كفاءة اللغة اإلنكلت 

ن
 يجب نجاحهم ف

b) ية ه  سنتان. ا امج التحضت    الت 
ن
ة القصوى للدراسة ف كية و / أو  اللغة شهادات كفاءة المطلوب حصولهم عىل لبةيمكن للطلفتر التر

  كاإلن
ن
نامج الذي تم تسجيلهم فيه، البدء ف ا لمتطلبات الت 

ً
ية وفق ن    برنامجهملت 

ن
حال اثبات حصولهم عىل كفاءة الذي قاموا بتسجيله ف

ة أق   فتر
ن
 صاها سنتان. اللغة ف

ة، من الجبهة االمامية، يمكن التعرف سم  x 6 4,5قياس  ست صور معامالت رسمية .8.18   األشهر الست األخت 
ن
)يجب ان تكون مأخوذة ف

  الصورة(،
ن
 عىل المرشح بسهولة ف

 الوضع الصج  للمرشح، يوضحتقرير صج   .8.19

كية فيما بعد وليس بالوالدة، لمزدوج   بيان النفوس التفصيىل   .8.20 ن عىل الجنسية التر  الجنسية الحاصلي 

  حالة طلبهم  .8.21
ن
  الجامعة، ف

ن
ن ف ة ال تتجاوز خالل و الطلبة األجانب المسجلي   يمكنهم الحصولأشهر من تاري    خ التسجيل االوىل   ةثالثفتر

ن بأنفسهم،   ط تعهدهم بدفع أقساط التامي  ن الصج  الشامل بشر  عىل التأمي 

  حال سوف ترف .8.22
ن
ن ف سيتم إلغاء و من قيامهم باي عمل او اجراء غت  صحيح يضلل إدارة الجامعة.  تم التثبتض مراجعات المرشحي 

  حال التثبت من هذا الموضوع قب
ن
. ف ن   حال إذا كانوا مسجلي 

ن
ن من قائمة ل بدء السنة الدراسية يتم تسجيلهم ف تسجيل أحد المرشحي 

 . بحق المرشح نت هذه االعمال او اإلجراءات تشكل جريمة فسوف يتم اتخاذ اإلجراءات القانونيةاالحتياط بدال من هذا المرشح. إذا كا

        

 الرسوم الدراسية .9

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةسوف تحدد الرسوم الدراسية السنوية للطلبة  مجلس من قبل  2019-2018للسنة الدراسية  القادمي 

ن إدارة الجامعة وباالعتماد عىل    يتم  "قرار تعيي 
"  استحصالها الرسوم الدراسية التر   مؤسسات التعليم العاىل 

  تكاليف الخدمة فن
 كمساهمة طالبية فن

 

 المخترصات .10

IBAN  :  رقم الحساب الدوىل 

KKTC كية ص التر  : جمهورية شمال قت 

SBÜجامعة العلوم الصحية : 

ÜYÖS  : ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبية للجامعاتاختيار  امتحان  وتنسيب الطلبة القادمي 

YÖS  :ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبية  اختيار وتنسيب الطلبة القادمي 

ÖSYM :  اختيار وتنسيب الطلبةمركز 

YÖK  هيئة التعليم العاىل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-الملحق

 2019-2018لسنة الدراسية ا

 القادمي   من الخارج او من ذوي األصول االجنبية معايت  قبول
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ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
ن
ف

ن     (AKÜS)اقدينت 

ن تحتسب درجات االمتحانات     السنتي 
ن
  دخلها الطالب ف

التر

ن  تي   االخت 

  

ن بنتائج امتحان  يجب حصولهم عىل  ÜYÖSتقديم المرشحي 

 االتيةالدرجات 

  الطب وطب االسنان 80عىل األقل  
 لكليانر

 لكلية الصيدلة 70عىل األقل 

  التمريض والعلوم الصحية 60عىل األقل 
 لكليتر

  للخدمات الصحية ب 40عىل األقل 
 المعهد المهتن

 

 

ن    يمكن للمرشحي 
  تجرى فيها المقابالت فن

مراكز الخارج التر

يتم  التقديم فان من خالل االتفاقيات الدولية لجامعتنا 

، درجة الشهادة او (OÖBP)درجة نجاح الثانوية  بواسطة

 امتحانات دخول الجامعة الخاصة ببلدانهم. 

 

 

 

 

وط اعاله ن للشر ن المستوفي  طلبات فان  بالنسبة للمرشحي 

  االقسام المختلفة
وط  القبول فن سوف تقيم حسب الشر

  سوف توضع من قبل لجنة 
 SBÜYÖSواالسس التر

  

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
ن
ف

 (AYÖS)انقرة  

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
ن
ف

 (ATAYÖS)اتاتورك  

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
ن
ف

    (CBÜYÖS) جالل بيار 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
ن
ف

   دوكوس ايلول

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
ن
ف

 (EGEYÖS)ايجة 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
ن
ف

    (ERÜYÖS)ارجيس 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
فن

    (FÜYÖS)فرات 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
فن

    (İÜYÖS)اسطنبول 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
فن

    (KOÜYÖS)كوجة ايىل  

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
فن

    (MÜYÖS)مرمرة 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
فن

ن      (MEÜYÖS)مرسي 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
فن

  قوجامان
   موال صدفر

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
فن

 (PAÜYÖS)  باموك قلعة

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
فن

 (RTEÜYÖS)  رجب طيب اردوغان

ن من الخارج او متحان ا   جامعة  من ذوي األصول االجنبيةالطلبة القادمي 
فن

 (SÜYÖS)  سلجوق

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا    الطلبة القادمي 
فن

 (UÜYÖS)  اولو داغجامعة 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنبيةمتحان ا   جامعة  الطلبة القادمي 
فن

 (YTÜYÖS)يلدز التقنية  

  

 

 2-الملحق

 2019-2018لسنة الدراسية ا

 األجنبيةمعايت  قبول القادمي   من الخارج او من ذوي األصول 

 *فئات الدولأجور التقديم حسب 
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 الفئة االول

يطانية، برون جن الت  اليا، النمسا، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، بلجيكا، وبرمودا، وجزر فت  كندا، اي،  أندورا، أنتيغوا وبربودا، أروبا، أستر

ص، كوراكاو جزيرة، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، جزر فارو، فنلندا، فرنسا، ألما ، كرواتيا، قت  نيا، جبل جزر كايمان، وجزر القنال، شيىل 

الكويت، التفيا، إمارة طارق، اليونان، وغرينالند، غوام ، هونغ كونغ، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، جزيرة مان، اشائيل، ايطاليا، اليابان، كوريا، 

وي    ج،  جزر  ،نيوزيلندا  ،ورو، هولندا، كاليدونيا الجديدةليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، جزيرة ماكاو، مالطا، موناكو، جزيرة نا الشمالية، التن

تغال، المملكة عمان، بولندا، بورتوريكو، قطر، سان مارينو، المملكة العربية السعودية، سيشيل، سنغافو  رة، وسانت جزيرة مارتن ، جمهورية الت 

ارات سلوفاكيا ، سلوفينيا ، أسبانيا ، سانت كيتس ونيفيس جزر، السويد، سويشا، تايوان، ترينيداد وتوباغو، تركيا، جزر تركس وكايكوس، اإلم 

   العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، أوروغواي، جزر فرجينيا

ة تركية 150  او €50 او 50$    لت 

 

 الثانيةالفئة 

ازي ن ، البوسنة والهرسك ، بوتسوانا ، الت  ن ، أذربيجان ، بيالروسيا ، بلت  ن ، ألبانيا ، الجزائر ، ساموا األمريكية ، أنغوال ، األرجنتي  ل ، بلغاريا ، الصي 

، إكوادور ، فيج   ، غابون ، جورجيا ، غرينادا ، جامايكا ، األردن ، كازاخستان  غينيا االستوائيةكولومبيا ، كوستاريكا ، كوبا ، جمهورية الدومينيكان ، 

باراغواي ،  ، إيران ، العراق ، لبنان ، ليبيا ، مقدونيا ، المالديف ، جزر مارشال ، موريتس ، المكسيك ، مونتينيغرو ، ناميبيا ، باالو ، بنما ، غوايانا ، 

و ، روما جنوب افريقيا ، سانت لوسيا ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، سورينام ، تايلند ، تركمانستان ، توفالو ، ضبيا ،  نيا ، االتحاد الروش  ،بت 

ويال ن  فتن

ة تركية 150  او €40 او 40$    لت 

 

 الثالثةالفئة 

ون، جمهورية الكونغو، ساحل العاج ، كمبوديا، الكامت  ، جمهورية مض العربية، أرمينيا، بنغالديش، بوتان، بوليفيا، الرأس األخضن  
، جيبونر

ستان، الوس ن ، كوسوفو، قرغت   
يبانر جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ،  ،السلفادور، غانا، غواتيماال، هندوراس، الهند، اندونيسيا، كينيا، كت 

يا الموحدة ، مولدوفا ، منغوليا ، المغرب ، ميانمار ، نيكا ن يا ، باكستان ، ليسوتو ، موريتانيا ، واليات ميكرونت  بابوا غينيا الجديدة ، راغوا ، نيجت 

ن ، قية ، مملكة تونجو ، تونس ، ، ساموا المستقلة ، ساو توم  وبرينسيت   ديم دولة الفلبي  السودان، سوازيلند ، سوريا ، طاجيكستان ، تيمور الشر

ن ، اليمن ، زامبيا   أوكرانيا ، أوزبكستان ، جمهورية فانواتو ، فيتنام ، فلسطي 

ة تركية 100  او €30 او 30$    لت 

 

 الرابعةالفئة 

يا، إثيأفغانس ، بوركينا فاسو، موزمبيق، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسىط، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتر ن وبيا، تان، بني 

  
يا، مدغشقر  كوريا جمهورية   ،غامبيا، غينيا بيساو، جمهورية هايتر ، ، نيبال، النيجر االوي، ماىل  ، جمهورية مالديمقراطية.الشعبية، جمهورية ليبت 

اليون، الصومال انيا رواندا، السنغال، جمهورية ست  ن  ، زيمبابوي، توغو، أوغندا ، جنوب السودان، تتن

ة تركية 50  او €10 او 10$    لت 

 

 

 

 2017سنة  حسب دخل الفرد  دول العالملتصنيف البنك الدول  * تم االعتماد عىل 

 

 


