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 ك�ف تتم عمل�ة التقد�م؟
     

     

 2017ح��ران  16 –ما�س  15توار�ــــخ التقد�م: 
 

 :  2017ح��ران  23 –19التقي�م االو�ي
 

 :   2017تموز  3اإلعالن عن نتائج التقي�م االو�ي
 

 2017 تموز  14 –10المقابلة: 
 

 2017تموز  28: ل�ل�اتالتنس�ب لعن نتائج  اإلعالن
 

اض ع� نتائج التنس�ب لل�ل�ات:   2017 اغسطس 4 – تموز  31اإلع��
 

ي 
 2017 اغسطس 21 –14: التسج�ل النهائئ

 

ن اإلعالن عن طلبة االحت�اط    2017أغسطس  24ع� حق التسج�ل:  الحاصلني
  

ي 
ن  التسج�ل النهائئ  2017 ا�لول 15-11ع� حق التسج�ل:  للطلبة االحت�اط الحاصلني

 

ة ترك�ة) TL 150:  أجور التقد�م  (مائة وخمسون ل�ي
 ف�ع كوزتبه /إسطنبول Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O:  اسم الم�ف

IBAN   :TR71 0001 5001 5800 7304 9320 88            
 جامعة العلوم الصح�ة     Sağlık Bilimleri Üniversitesi:  اسم المستلم

 

 االتصال: 
    36 36 346 216 (90+):   الهاتف

     40 36 346 216 (90+) :   الفا�س
ي 
وين     http://www.sbu.edu.tr :  العنوان االل���

 
 جامعة العلوم الصح�ة / رئاسة دائرة شؤون الطلبة  العنوان: 

 مجمع المدرسة الطب�ة شاهانه (ح�در باشا)

 اسكودار، اسطنبول 34668/ 38محلة سل�م�ة شارع الطب�ة رقم 
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 معلومات عامة، والمبادئ األساس�ة والقواعد . 1
ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ة . 1.1 �شمل التعل�مات واالرشادات لجامعة العلوم الصح�ة  دل�ل اخت�ار وتنس�ب الطلبة القادمني

ن للسنة الدراس�ة  ي �جب اتباعها من قبل الطلبة المتقدمني  . 2018-2017الي�
ن �كون ب . 1.2 ن جامعتنا والطلبة المرشحني ن الحروف الالتين�ة أستخدام التواصل بني �ة و�اللغتني ن ك�ة واالنجل�ي  . ال��
ن بدراسة  SBÜ YÖS�ستعمل نتائج  . 1.3 ي  سالبكالور�و لجامعتنا للطلبة الراغبني

والدبلوم وال �ستخدم ألغراض االنتقال و/او القبول �ن
 الدراسات العل�ا. 

ي ترك�ا اتص او سكن الطالب، والمنح الدراس�ة، وسبل الع�ش مسؤولة عن أمور مثل  SBÜال تكون  . 1.4
 . ر�ــــح اإلقامة �ن

ي حال  . 1.5
ن ال تحول ا� السنة المقبلة. �ن تبار التقد�م اعرسوم، الع� الرغم من دفع  التقد�معدم رسوم التقد�م المستحصلة من المرشحني

ن غ�ي المقابلة، عدم التمكن من دخول ، باطل ي المقابلة  المقبولني
ن �ن ع دفعوا أجور لمعامالت ال تحتاج ا� دف او الذيناو غ�ي الناجحني

. رسوم فان الر  ن ن الذين لم �دفعوا رسوم التقد�م. لن يتم قبول طلبات  سوم المدفوعة لن تعاد للمرشحني  المرشحني
ي هذا الدل�ل،  . 1.6

ورة بناءا ع� القواعد والتعل�مات المتضمنة �ن ي حالة ال�ن
ها �ن ها بعد ��� �عات ال�مكن تغي�ي ن و��� سلطات التنف�ذ�ة، قوانني

ن التنف�ذ  SBÜمجلس ادارة ا�ي و �ة وقرارات هيئة التعل�م العالهيئات القضائ ي تدخل ح�ي ي هذە الحالة سوف الي�
. الط��ق الواجب اتباعها �ن

ي هذا الدل�ل.  SBÜيتم العمل حسب قرارات مجلس   . SBÜتحدد من قبل 
ي لم تذكر �ن  بخصوص االمور والحاالت الي�

 SBÜ YÖSلن تتم طباعة وتوز�ــــع دل�ل  . 1.7
   

وط التقد�م . 2 �� 
ي ط �� ش� . 2.1

ن ان  �ن ي الثان�  �كونوا المتقدمني ي الصف االخ�ي من الثان�� �ة العامةمن خ����
 ةاو �ن

 ،من ذوي األصول االجنب�ة -أ 
ك�ة من وزارة  ونالحاصل -ب ن ع� اذن الخروج من الجنس�ة ال�� ي  الداخل�ة للمواطنني

ن دون سن الرشد �ن  االتراك بالوالدة، بالنسبة لهؤالء المسجلني
ك�ة (المادة السابع ك�ة ف�جب اثبات امتال�هم لوث�قة ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب قانون المواطنة ال��  ةوث�قة الخروج من الجنس�ة ال��

ك�ة المرقم  ي داخل او خا1"( 5901من قانون المواطنة ال��
". ) الطفل المولود �ن رج ترك�ا من زواج اب تر�ي او ام ترك�ة فانه �عت�� مواطن تر�ي

. تمن المف�د اطالع الطلبة الم �ي
ن للمقاعد المخصصة لخارج ترك�ا ع� قانون المواطنة ال��  قدمني

ك�ة  األجانب الذين حصلوا  -ت ي هذە الحالة.  ف�ما بعد ع� الجنس�ة ال��
ي الجنس�ة �ن  اي مزدو��

ة من التعل�م الثانوي  أ�ملوا الطلبة االتراك الذين  -ث ك�ةالسنوات الثالث االخ�ي ص ال�� ي الخارج باستثناء ق��
(�شمل  2013.02.01قبل تار�ــــخ  �ن

ك�ة)  أ�ملوا الذين  ��ة ال�� ك�ة من قبل وزارة ال�� ص ال�� ي الخارج ما عدا ق��
ي المدراس المفتوحة �ن

 . كل المرحلة الثان��ة �ن
ي الثان��ة من  قبول طلبة الخارج مقاعد تضاف  2013.02.01تار�ــــخ  بعد م الثانوي التعل�ب بدأوا الطلبة االتراك الذين  -ج ص خ���� باستثناء ق��

ك�ة ( ك�ة)  أ�ملوا �شمل الذين ال�� ��ة ال�� ك�ة من قبل وزارة ال�� ص ال�� ي الخارج ما عدا ق��
ي المدراس المفتوحة �ن

 . كل المرحلة الثان��ة �ن
ص و مواطن -ح ي ق��

ن �ن ك�ة، المق�مني ص ال�� ك�ة والذين  ق�� ك�ة  أ�ملوا ال�� ص ال�� ي ق��
ن ع� نت�جة امتحان الثان��ة �ن  باإلضافة .GCE ALالحاصلني

ن  ي البلدان االخرى بني
ي الثان��ات �ن

 . .GCE ALوحصلوا او الذين س�حصلون ع� نت�جة امتحان  2010-2005ا� الذين سجلوا ودرسوا �ن
 النظر فيها هم سوف يتم مفان طلبات تقد�

 
ن  . 2.2  المرشحني

ن  -أ  ي بلد  كامل  أ�ملوا الذين االتراك (باستثناء المواطنني
ي المرحلة الثان��ة �ن ص ما عدا  أجني� ك�ة ق��  . )ال��

ك�ة (باستثناء  و مواطن -ب ص ال�� ن ع� نت�جة امتحان  أ�ملوا الذين ق�� ك�ة الحاصلني ص ال�� ي ق��
ا� الذين سجلوا  باإلضافة GCE AL. الثان��ة �ن

ن  ي البلدان االخرى بني
ي الثان��ات �ن

 ). GCE AL.  وحصلوا او الذين س�حصلون ع� نت�جة امتحان 2010-2005ودرسوا �ن

ي الفقرة ب من المادة  -ت
ن �ن ي  2.1المعرفني

ي الجنس�ة ( �ن ي الفقرة اعالە االتراك مزدو��
وط �ن ن لل��  . )2.1من المادة  ث و جباستثناء المستوفني

ي الجنس�ة ق��  و مواطن -ث ك�ة مزدو�� ن ع� نت�جة امتحان   أ�ملوا الذين  (باستثناءص ال�� ك�ة والحاصلني ص ال�� ي ق��
 باإلضافة. GCE ALكل الثان��ة �ن

ن  ي البلدان االخرى بني
ي الثان��ات �ن

 ). GCE ALوحصلوا او الذين س�حصلون ع� نت�جة امتحان .  2010-2005ا� الذين سجلوا ودرسوا �ن
ي البند "ب" من المادة  -ج

ن �ن ي دمز  )بالوالدة(من االتراك  2.1الطلبة االتراك او المعرفني ي المدارس التابعة للسفارات  و��
الجنس�ة من الذين درسوا �ن

ي داخل ترك�ا او الثان��ات األجنب�ة. 
 �ن

ي ترك�ا �سبب مخالفاتمن إحدى مؤسسات الت إخراجهمالطلبة الذين تم  -ح
ي االمتحاناتتأديب�ة،  عل�م العا�ي �ن

ي تجرى  الذين ثبت غشهم �ن الي�
ن الماض�ة ÜYÖSاو  ÖSYMمن قبل  ي السنني

 . �ن
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ك�ة  -خ ك�ة منهم كعق��ة ع� أعمالهم. او الذين تم سحب الجنس�ة ا باألعمالو  باألفكار األشخاص الذين عملوا ضد الجمهور�ة ال��  ل��
 لن يتم قبول طلباتهم

ن حى� ولو اجروا المقابل   . حقوقة فان نت�جتهم لن تعطيهم أي هؤالء المرشحني

 

 إجراءات التقد�م . 3
ة التقد�م.  ترك�ا سوفالتقد�م من داخل وخارج  . 3.1 . ولن يتم قبول الطلبات خارج ف�� ي

وين  يتم من خالل نظام التقد�م االل���
ي الوثائق المطلوب  . 3.2

وئن  تحم�لها عند التقد�م االل���
. التسج�ل النالذين لم �قوموا بتحم�ل كل الوثائق المطل��ة بالنظام  لن يتم اخذ الطلبة ي التقي�م االو�ي

ي �ن
وين ي للطلبة خالل التقد�م االل���

هايئ
ي تم تحم�لها  ن سوف يتم من خالل الوثائق االصل�ة الي� . المرشحني ي

وين  خالل التقد�م االل���
ك�ة:   . 3.2.1 �ة �جب تحم�ل  إذا  شهادة الثان��ة وترجمتها ال�� ن ك�ة او االنكل�ي نسخة لالم تكن النسخة االصل�ة لشهادة الثان��ة باللغة ال��

ن الذين لم �حصلوا ع� شهاداتهم بعد، �جب ان �قدموا ورقة  ك�ة من قبل المكاتب المحلفة. بالنسبة للمرشحني جمة لل�� الم��
ن سوف �قومون رسم�ة (وث�قة تخ�ج مؤقتة) صادرة من مدراسهم تظهر تار�ــــخ التخ�ج  ودرجات الطالب المتوقعة. (المرشحني

ي تظهر معادلة شهاداتهم لشهادة الثان��ة  ك�ة والي� ك�ة او السفارات ال�� ��ة ال�� بتقد�م "معادلة الشهادة" المأخوذة من وزارة ال��
ك�ة خالل التقد�م)  . ال��

ن بتقد�م وث�قة الدرجات الرسم� وث�قة الدرجات (الدرجات):   . 3.2.2 ي تظهر الدروس�قوم المرشحني  ة والمصدقة من ادارة الثان��ة الي�
ي درسها  ي تحصل عليها. وث�قة الدرجات �جب ان تحتوي ع� كل الدروس الي� ي مرحلة الثان��ة والدرجات الي�

ي اخذها الطالب �ن الي�
ن الثان��ة ودرجاتها.  ي كل سنني

ك وث�قة الدرجاتلم تكن النسخة االصل�ة ل إذا  الطالب �ن �ة ��ة او باللغة ال�� ن  جب تقد�ماالنكل�ي
ك�ة من قبل المكاتب المحلفةال جمة لل�� ن الذين ما  . مع النسخة االصل�ة نسخة الم�� بالدراسة او  نزالوا مستم��بالنسبة للمرشحني

ي تلك الجامعة. 
ي اخذوها �ن  تخرجوا من جامعة اخرى �جب عليهم ان �قدموا وث�قة الدرجات للدروس الي�

ي التقد�م. تقبل فقط االمتحانات  YÖSامتحان  شهادةيتم تحم�ل  : سار�ة المفعولنت�جة امتحان   . 3.2.3
ي سوف �ستخدم �ن الي�

ي الملحق 
 �قبل التقد�م بغ�ي االمتحانات المبينة.  ولن. 1الواردة �ن

ن الذين لديهم جواز سفر تحم�ل صح�فة الصورة لجواز سفرهم. ال �جب تصديق  �سخة جواز السفر:   . 3.2.4 �جب ع� المرشحني
ن الذي ال �مل�ون جواز سفر. و ر. صح�فة جواز السف ء بالنسبة المرشحني ي

 ال دا�ي لتحم�ل اي ��
 من االمام.  مأخوذةصورة معامالت رسم�ة  الصورة:   . 3.2.5
ي  ب�ان  . 3.2.6

ة ترك�ة.  150دفع رسوم التقد�م بـ  يوضح م��ن  ل�ي
 

 التقد�مإ�داع رسوم  . 3.3
ي بواسطة   . 3.3.1

وين ن رسوم �جب ان تكو  المستخدم وكلمة ال�اسم حي� يتمكن المرشح التقد�م من خالل نظام التقد�م االل���
ي ادناە: 

ن �ن ي الحساب المبني
 التسج�ل قد تم ا�داعها �ن

  SWIFT Code: TVBATR2AXXXمعلومات إضاف�ة للتسد�د من خارج ترك�ا،  -
 )0495 الم�فإسطنبول/ شعبة كوز تبه (كود ف�ع  TAOاألوقاف  م�فمعلومات إضاف�ة للتسد�د من داخل ترك�ا،  -

ن �مكن . 3.3.2  . داخل ترك�ا  م�ف�داع رسوم التسج�ل من أي ف�ع إ همالمرشحني
ن  . 3.3.3 ن المقدمني ي المعامالت الدول�ة المصارفمن خالل  دفع رسوم التقد�م هم�مكن من خارج ترك�ا، المرشحني

 . العاملة �ن
ي �جب  . 3.3.4 ن الذين �قومون  مراعاتها من قبلاألمور الي�  الرسوم من داخل وخارج ترك�ا:  ب��داعالمرشحني

ي الحساب •
ن تعت�� مدفوعة بعد ان تصل وتودع �ن  . االجور المرسلة من قبل المرشحني

�د�ة، النقود المرسلة  • ي التقبل الش�كات، الش�كات ال��
وط.  ا ما �شابههاو ظروف  �ن ط من ال��  تحت اي ��

 من ضمن رسوم التسج�ل.  المصارف�جب ان ال تحتسب اجور التح��الت المأخوذة من قبل  •
 �داع الرسوم. إمكتمال من دون م ال �عت�� التقد� •
ن الذين قاموا  • ي المع�من �د ج�دا أ رسوم التسج�ل الت ب��داع�جب ع� المرشحني

ي الب�ان الم��ن
 معلوماتهم وصحتها �ن

 الم�ف ح�ث �جب عليهم ان �صححوا اي خطأ قبل مغادرتهم للم�ف.  غادرةلهم قبل م
 
 

4  
  



ي  يتم التقد�مبعد دفع اجور  . 3.3.5
ون�ة من الب�ان الم��ن ي المكان التحم�ل �سخة ال���

ي م�ن
ي النظام االل���  خصص لذلك �ن

وين
  . للتقد�م

ن منوسوف يتم اإلعالن عن مصادقة لو عدم مصادقة تقد�م  . 3.4 ن  المرشحني ي للتقد�م. و�جب ع� المرشحني
وين خالل النظام االل���

ة االعالن  ي ف��
ي �ن

وين . متابعة وضعهم من خالل النظام االل���  عن نتائج التقي�م االو�ي
 والحصول ع� اسم المستخدم إ�شاء حساب مستخدم . 3.5

ي للتقد�م والحصول ع�  . 3.5.1
وين ي النظام االل���

ة التقد�م ان �قوموا بالتسج�ل �ن ن خالل ف�� سم مستخدم ا�جب ع� المرشحني
 . وكلمة �

يتم ادخال الب�انات الشخص�ة حسب معلومات خاطئة خالل إ�شاء الحساب. كامل المسؤول�ة عن إدخال يتحمل المرشح   . 3.5.2
  معلومات جواز السفر من دون عمل اي اختصارات. 

ي سوف تظهر ع� وث . 3.5.3 ي النظام. هذە الصورة �ي الي�
ث�قة النت�جة قة التقد�م، و �يتم تحم�ل صورة المرشح بالمكان المخصص �ن

ةخة الطالب خالل التسج�ل لهذا السبب �جب ان تكون الصورة واضحة وملتقطة �قووث  . الل األشهر الثالث األخ�ي
ي للمرشح الذي  . 3.5.4

وين �د االل��� ح بتفع�ل �قوم المرش. اجراءات التسج�ل أ�مليتم ارسال اسم المستخدم من قبل النظام ا� ال��
ي 
وين �د االل���    . الحساب من خالل رابط التفع�ل الذي يتم ارساله ا� ال��

ي كل مراحل التقد�م  ألنها ل� �جب ع� المرشح االحتفاظ ع� اسم المستخدم وكلمة ا . 3.5.5
ور�ة و�ستخدم �ن ي وسوف تكون �ن

�ن
ي اإلجراءات  جميع

ون�ة �ن  .  SBÜاالل���
      

ن  . 4  التقي�م األو�ي للمتقدمني
ن  �ي   YÖSلجنة  . 4.1 ي تحدد مالئمة المرشحني ي  الي�  1 وحسب الملحق SBÜ YÖSتكون ع� ضوء معاي�ي وتوجيهات  والي�

ن كلها  . 4.2 ي م�ئ او عد تحت إدارة جامعة العلوم الصح�ة.  تكون تقي�م الطلبات وتنس�ب المرشحني
م جامعة العلوم الصح�ة لديها الح��ة �ن

وط التقد�م ورة قبول التنس�ب.  م�ئ المقاعد الدراس�ة المخصصة. توفر �� ي بال�ن  عند المرشح ال �عين

ن المسبالنسبة سوف يتم اإلعالن عن المقابلة  . 4.3 وط حسب �سلسل نجاحهم للمرشحني ن لل�� لثالث  كحد اق�  و�كون العدد توفني
ن اقل من ثالث اضعاف عدد المقاعد YÖKاضعاف عدد المقاعد الدراس�ة المعلن عنها ل�ل قسم من قبل  ي حال كون عدد المقدمني

. �ن
ن للمقابلة حسب النجاح إ او عدم  YÖKالدراس�ة المعلن عنها من قبل  ن فانه من الممكن اخذ المرشحني �تمال مقاعد القسم المعني

ي هذا الس�اق فان االمتحانات المستخدمة ومع
ي بلدانهم.  �ن

دل التخ�ج من الثان��ة او نتائج امتحان دخول الجامعة السار�ة المفعول �ن
ي مرتبة امتحانات انهاء الثان��ة (

ي تكون �ن ن والي� ، البكالور�ا الدول�ة، التوجي�ي الخ) فانه ال توجد أي قيود GCEعند تقي�م المرشحني
ي تكون بمرتبة امتحانات دخول الجامعة صالح�ة لها. ل الخ) تكون صالحيتها  SAT ،TQDK ،Kankor ،Gaokao(�ن االمتحانات الي�

ن من تار�ــــخ االمتحان.   لمدة سنتني

ي التقد�م مصدقة من الجهات المختصة.  . 4.4
 �جب ان تكون الوثائق المطل��ة �ن

 
 التقي�م . 5

ي جامعتنا  . 5.1
ن حسب  )1(الملحق  وفقا للمعاي�ي المقبولة �ن ونت�جة المقابلة. درجة  YÖSنت�جة امتحان فانه يتم تقي�م نجاح المتقدمني

ن تحتسب ب ي حالة �ساوي الدرجات  %30و  YÖS من نت�جة امتحان %70خذ أنجاح المرشحني
يتم قبول من نت�جة المقابلة. �ن

ي 
ي حالة تكرار التساوي فسوف �قبل المرشح ذو الدرجة األع� �ن

ن األصغر سنا �ن ك�ةالمرشحني  .  امتحان كفاءة اللغة ال��
5.2 .  . ي

وين ن �مكنهم االطالع ع� نتائج التقي�م من خالل برنامج التقد�م االل���  المرشحني
 

 SBÜمن قبل  YÖSالمقاعد الدراس�ة المخصصة للـ  . 6

ي للمقاعد بعد موافقة 
 التعل�م العا�ي  هيئةسيتم اإلعالن عن العدد النهايئ

 
 عمل�ات المفاضلة والتنس�ب . 7

ي يود االنتساب لها.  . 7.1 امج الي� ن من ال��  �مكن للمرشح ان �ختار التقد�م فقط ألثنني
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ن  . 7.2 ن فان عدد المرشحني نامج معني ي التنس�ب ل��
ن �ن من عدد المقاعد  %20ع� حق التسج�ل من نفس البلد ال �مكن ان �جاوز  الحاصلني

ط وسوف تتخذ الجامعة االجراء الذي تراە  ي حال عدم ا�تمال المقاعد المخصصة لن يتم االخذ بنظر االعتبار هذا ال��
المخصصة. �ن

 مناسبا مع مالحظة عدد البلدان واألمور األخرى. 
، حسبيتم تنس�ب  . 7.3 ن ي برنامج واحد فقط.  YÖSاخت�اراتهم ونت�جة تقي�م لجنة  الطلبة المرشحني

 �ن
ي  . 7.4

ي للتقد�م �ن
وين ن من خالل النظام االل��� ي التق��م األ�اد��ي عن نتائج تنس�ب المرشحني

سوف يتم اإلعالن وحسب التوار�ــــخ المبينة �ن
ن سوف يتعرفون ع ي تم تنسيبهم ف�ه من خالل دخولهم اجامعتنا. المرشحني نامج الي� ي بواسطة اسم النظ� ال��

وين لمستخدم ام االل���
 وكلمة ال� الخاصة بهم. 

ن سيتم اإلعالن عن الطلبة االحت�اط  . 7.5 ي للـ  الحاصلني
وين سوف يتم التنسيق من قبل و . SBÜع� حق القبول من خالل الموقع االل���

ي 
 لتسج�ل الطلبة االحت�اط.  SBÜمكتب شؤون الطلبة �ن

      
 التسج�ل . 8

ي برامج  . 8.1
ي بدا�ة السنة الدراس�ة SBÜكل مرشح مقبول �ن

ك�ة، سوف �كون ملزم �ن  2018-2017، بغض النظر عن مستوى لغته ال��
وط المحددة من قبل   ، توف�ي الوثائق المطل��ة والتسج�ل ضمن الوقت المحدد. SBÜباست�فاء ال��

ن الحصول ع�  . 8.2 ة طالب"�جب ع� المرشحني ي تظهر  "تأش�ي ي من خالل اخذ الوث�قة الي�
ي الخارج.  SBÜقبولهم �ن

 ا� ممثل�ات ترك�ا �ن
ة الطالب.  . 8.3 ي ترك�ا �جب ان �حصلوا ع� بطاقة اإلقامة من مدي��ة امن المحافظة بدال من تأش�ي

ن المتواجدين �ن  المرشحني
ي التار�ــــخ والمكان المحدد من . 8.4

ي حال عدم إ�مال  قبل التسج�ل كل سنة يتم �ن
ن حق التسج�ل �ن مكتب شؤون الطلبة. �فقد المرشحني

ي الوقت المحدد. 
 اجراءاتهم �ن

 
 الوثائق المطل��ة للتسج�ل

" للمرشح . 8.5 ي
وين  ،"نموذج التقد�م اإلل���

ك�ة و�مكن الحصول ع� هذە الشهادة من . 8.6 ي تظهر معادلة شهادة الثان��ة للشهادات الثان��ة ال�� سفارات او ال "شهادة المعادلة" والي�
ي داخل ترك�ا،

ي الخارج او من مدي��ات ت���ة المحافظات �ن
ك�ة �ن  القنصل�ات ال��

ك�ة، . 8.7  النسخة االصل�ة من شهادة الثان��ة المصدقة من قبل السفارة او القنصل�ة ال��
ي المعليها  المصادق YÖSوثائق نتائج امتحان  . 8.8

ك�ة المقبولة �ن ي تم اجرائها من قبل الجامعات ال��  ،1لحق والي�
ي الخارج لصفحة المعلومات الشخص�ة وتار�ــــخ نفاذ جواز السفر الذي �حمل  . 8.9

ك�ة �ن �سخة مصدقة من كاتب العدل او الممث�ات ال��
ك�ة، ة الطالب وترجمتها لل��  تأش�ي

 شهادة محل اإلقامة (�جب تقد�مها خالل شهر واحد من تار�ــــخ التسج�ل)،    . 8.10
ي  . 8.11

 دفع الرسوم الدراس�ة، يوضحب�ان م��ن
ن المع�شة ب�ان  . 8.12  موقع من قبل المرشح،تأمني
ة او بطاقة إقامة مدة صالحيتها ع� االقل  . 8.13 ة، إعفاء من التأش�ي ، 60تأش�ي  يوما او أ���
ك�ة  . 8.14 ك�ة للمرشح النسخة االصل�ة من شهادة كفاءة اللغة ال�� كانت دول�ة   ا إذمصدقة من قبل المؤسسة المعن�ة (شهادة كفاءة اللغة ال��

ي الخارج)،�جب ان تكون مص
ك�ة �ن  دقة من قبل السفارات او القنصل�ات ال��

ة، من الجبهة االمام�ة، �مكن التعرف ع� المرشح �سهولة  . 8.15 ي األشهر الست األخ�ي
ست صور معامالت رسم�ة (�جب ان تكون مأخوذة �ن

ي الصورة)،
 �ن

 الوضع الص�ي للمرشح، يوضحتق��ر ص�ي  . 8.16
ي ب�ان النفوس التفص��ي  . 8.17 ك�ة ف�ما بعد ول�س بالوالدة، لمزدو�� ن ع� الجنس�ة ال��  الجنس�ة الحاصلني
ي حالة طلبهم  . 8.18

ي الجامعة، �ن
ن �ن ة ال تتجاوز خالل و الطلبة األجانب المسجلني  مكنهم الحصول�أشهر من تار�ــــخ التسج�ل االو�ي  ةثالثف��

ن بأنفسهم،   ط تعهدهم بدفع أقساط التامني ن الص�ي الشامل ���  ع� التأمني
ي حال سوف ترف . 8.19

ن �ن غاء سيتم إلو من ق�امهم باي عمل او اجراء غ�ي صحيح �ضلل إدارة الجامعة.  تم التثبتض مراجعات المرشحني
ي حال التثبت من هذا الموض�ع قب

. �ن ن ي حال إذا كانوا مسجلني
ن مل بدء السنة الدراس�ة يتم �سج�لهم �ن ن قائمة �سج�ل أحد المرشحني

 . شحبحق المر  نت هذە االعمال او اإلجراءات �شكل ج��مة فسوف يتم اتخاذ اإلجراءات القانون�ةاالحت�اط بدال من هذا المرشح. إذا كا
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 الرسوم الدراس�ة . 9
ي �شكل مساهمة نه وحسب فأ 2018-2017لعدم صدور قرار مجلس الوزراء للسنة الدراس�ة  "القرار الخاص بتحد�د أجور الدراسة والمصار�ف الي�

ي تكال�ف الخدمة السن��ة 
"  المستحصلةالطلبة �ن ي مؤسسات التعل�م العا�ي

فان "مساهمة الطالب" المأخوذة  2017-2016للسنة الدراس�ة �ن
ن م كما هو   سوف تكون 2018-2017للسنة الدراسة  ي الجدول ادناە و  بني

  . كل عام درا�ي حسب قرار مجلس الوزراء   ا سيتم تحديثه�ن
 تبعا لذلك؛

 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةالرسوم الدراس�ة للط نامج الدرا�ي   لبة القادمني  ال��

ي  الفصل ال����ي  المجم�ع
 الفصل الخ���ن

ة ترك�ة ة ترك�ة 591 ل�ي ة ترك�ة 295,5 ل�ي  كل�ة الطب 295,5 ل�ي

ة ترك�ة ة  494 ل�ي ترك�ةل�ي ة ترك�ة 247   كل�ة طب االسنان وكل�ة الص�دلة 247 ل�ي

ة ترك�ة ة ترك�ة 284 ل�ي ة ترك�ة 142 ل�ي  ال�ل�ات االخرى 142 ل�ي

ة ترك�ة ة ترك�ة 190 ل�ي ة ترك�ة 95 ل�ي  المعاهد والمعاهد المهن�ة 95 ل�ي

  
 المخت�ات . 10

IBAN  : رقم الحساب الدو�ي 
KKTC ك�ة ص ال��  : جمهور�ة شمال ق��

SBÜجامعة العلوم الصح�ة : 
ÜYÖS  : ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ة للجامعات امتحان  اخت�ار وتنس�ب الطلبة القادمني

YÖS  :ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ة  اخت�ار وتنس�ب الطلبة القادمني
ÖSYM :  اخت�ار وتنس�ب الطلبةمركز 

YÖK هيئة التعل�م العا�ي : 
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ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمعاي�ي قبول  1الملحق   2018 -2017للسنة الدراس�ة  القادمني

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني
ة �ن

ن     (AKÜS)اقدين�ي

ن تحتسب درجات االمتحانات   ي السنتني
ي دخلها الطالب �ن الي�

ن  تني  االخ�ي
  
 

ن ل�ل�ة الطب وطب االسنان �جب ان تقل  الطلبة المرشحني
امج  80درجتهم عن   االخرى �جب سالبكالور�و بالنسبة ل��

ف�ما �خص برامج الدبلوم �جب ان  60ان ال تقل الدرجة عن 
 40ال تقل الدرجة عن 

 
 

وط اعالە ن لل�� ن المستوفني طلبات ان ف بالنسبة للمرشحني
ي االقسام المختلفة

وط  القبول �ن سوف تق�م حسب ال��
ي سوف توضع من قبل لجنة   SBÜYÖSواالسس الي�

  

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني
ة �ن

 (AYÖS)انقرة  
ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني

ة �ن
 (ATAYÖS)اتاتورك  

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةالطلبة متحان ا ي جامع القادمني
ة �ن

 (BAÜYÖS)با�ي كس�ي  
ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني

ة �ن
    (CBÜYÖS) جالل ب�ار 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني
ة �ن

    (CÜYÖS)جمهور�ت 
ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني

ة  �ن
    (ÇUÖS)كوكور اوفه 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني
ة �ن

   دوكوس ا�لول
ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني

ة �ن
    (DPÜYÖS) دوملو بنار 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني
ة �ن

 (EGEYÖS)ا�جة 
ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني

ة �ن
    (ERÜYÖS)ارج�س 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني
ة �ن

    (FÜYÖS)رات ف
ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني

ة �ن
    (İÜYÖS)اسطنبول 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني
ة �ن

ن التقن�ة      (KTÜYÖS)قرة دن�ي
ن من الخارج او من ذوي األصول متحان ا ي جامع االجنب�ةالطلبة القادمني

ة  �ن
    (KOÜYÖS)كوجة ا��ي 

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني
ة �ن

    (MÜYÖS)مرمرة 
ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني

ة �ن
ن      (MEÜYÖS)مرسني

ن من الخارج او من متحان ا ي جامع ذوي األصول االجنب�ةالطلبة القادمني
ة �ن

ي قوجامان
   موال صد��

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني
ة �ن

    (NKÜYÖS)نامق كمال 
ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني

ة �ن
 (OMÜYÖS)  اوندوكوز ما�س
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ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةالطلبة متحان ا ي جامع القادمني
ة �ن

 (PAÜYÖS)  باموك قلعة
ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني

ة �ن
 (RTEÜYÖS)  رجب ط�ب اردوغان

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني
ة �ن

 (SÜYÖS)  سلجوق
ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني

ة �ن
�ل  (SDÜYÖS)  سل�مان د�م�ي

ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي  الطلبة القادمني
 �ن

 (UÜYÖS)  اولو داغجامعة 
ن من الخارج او من ذوي األصول االجنب�ةمتحان ا ي جامع الطلبة القادمني

ة �ن
 (YTÜYÖS)�لدز التقن�ة  
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