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كلية طب   جامعة العلوم الصحية  تواريخ االمتحانات والمقابالت الختيار وتنسيب الطلبة في

 جوبان بيه (الراعي)

 2022اغسطس  10 –تموز 01 تواريخ التقديم

 2022اغسطس  16–11 تواريخ التقييم لطلبات التقديم

امتحان  إعالن نتائج التقييم األولي وفتح النظام للحصول على ورقة دخول 
 االختيار والتنسيب للطلبة 

 2022اغسطس  18

 11:00الساعة  2022اغسطس  22 تاريخ امتحان اختيار الطلبة 

إعالن نتائج امتحان اختيار الطلبة والطلبة الذين حصلوا على حق 
 دخول المقابلة

   
 2022اغسطس  23

 2022اغسطس  26–24 تواريخ االعتراض على نتيجة االمتحان 

 2022اغسطس  27 تاريخ الرد على االعتراضات

 2022أيلول  1 -اغسطس 28 تواريخ المقابلة 

 2022أيلول   03 تاريخ االعالن عن نتائج المقابلة

 2022أيلول  06 -04 تاريخ االعتراض على نتيجة المقابلة

 2022أيلول   07 تاريخ الرد على االعتراضات

اإلصالء الحاصلين على حق تواريخ االعالن عن المرشحين 
 التسجيل 

 2022أيلول   09

 2022أيلول  15 -12 تواريخ التسجيل النهائي

تاريخ االعالن عن المرشحين االحتياط الحاصلين على حق التسجيل النهائي  2022أيلول   16

 2022أيلول  21 -19 تاريخ التسجيل للمرشحين االحتياط الحاصلين على حق التسجيل النهائي

 2022أيلول  27 10:00امتحان كفاءة اللغة التركية الساعة 

 

 التواصل: 
 05075638163الهاتف: 

 http://www.sbu.edu.trالعنوان االلكتروني : 

 جامعة العلوم الصحية / رئاسة دائرة شؤون الطلبةالعنوان: 
 اسكودار، اسطنبول 34668/ 38شارع الطبية  رقم  مجمع الحميدية، محلة سليمية 
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I-  معلومات عامة، المبادئ األساسية والقواعد 

 

فان كلية طب جوبان بيه التي تم تأسسيها ضمن   05.02.2021بتاريخ    3519حسب المرسوم الرئاسي المرقم   . 1

سنوات في التعليم الطبي بعد سنة تحضيرية  (ستة)    6جامعة العلوم الصحية في سوريا (جوبان بيه/حلب) تشمل الدراسة لمدة  

 واحدة للغة التركية.

كلية طب جوبان بيه التي تم تأسسيها ضمن جامعة العلوم الصحية في سوريا (جوبان بيه/حلب) سوف تقبل وبشكل  . 2

%    10(ستين) من الطلبة السوريين واألجانب المقيمين في سوريا (  60ما مجموعه    2022-2023حصري للسنة الدراسية  

-2022لألجانب من مجموع عدد الطلبة كحد أقصى)، سوف تبدأ  السنة التحضيرية للغة التركية في بداية السنة الدراسية  

من شهادة    C1. الطلبة الذين اكملوا  بنجاح السنة التحضيرية للغة التركية أو الذين يحصلون على األقل على مستوى  2023

ي السنة األولى لكلية طب جوبان بيه ، وسيبدأون تعليمهم في السنة األولى في كلية الطب  الكفاءة اللغة التركية سيتم تسجيلهم ف

 .2022-2023في الفصل الخريفي للسنة الدراسية 

كلية طب جوبان بيه وبشكل حصري للسنة )  SBÜسيتم قبول الطالب المتقدمين للقبول في جامعة العلوم الصحية ( . 3

اغسطس    10-تموز    01إجراءات التقديم بين  ستتم  ان التحريري والمقابلة، وسوف  من خالل االمتح  2022-2023الدراسية  

 . http://basvuru.sbu.edu.trعلى عنوان نظام التقديم عبر اإلنترنت  وذلك من خالل األنترنيت  2022

للع . 4 الصحية  العلوم  بجامعة  بيه  جوبان  طب  كلية  في  الطالب   وتنسيب  اختيار  امتحان  في  الطلبة  قبول  ام سيتم 

سوف يجرى االمتحان التحريري في المواعيد التي تحددها لجنة المقابلة.  ؛  سوف تجرى المقابلة بعد  2023-2022الدراسي  

صباحا بشكل حضوري   11.00الساعة     2022اغسطس    22امتحان اختيار وتنسيب الطلبة في جامعة العلوم الصحية بتاريخ  

   ارالق (تركيا). 7، اعزاز، جرابلس (سوريا) و جامعة كيليس من قبل الطلبة في اربع مراكز تشمل جوبان بيه

من قبل جامعة العلوم الصحية الختيار وتنسيب    االمتحان التحريري والمقابالت  سوف تشمل االجراءات اجراء  . 5

سوريا.   بيه/حلب)  (جوبان  منطقة  في  المتواجدين  للطلبة  بيه  جوبان  طب  كلية  الصحية  العلوم  جامعة  في  االمتحان الطلبة 

لصحية سوف تجرى من قبل جامعة العلوم الصحية، المقابالت الختيار وتنسيب الطلبة في جامعة العلوم ا  التحريري والمقابالت

- اغسطس  28في الفترات بين     حضوريا (وجها لوجه)بعد االمتحان التحريري  المقابالت  كلية طب جوبان بيه. سوف تجرى  

في المستشفى التركي في جوبان بيه (سوريا) و جامعة    17.00لغاية    10.00وسوف تكون من الساعة    2022ايلول    10

 .  ارالق (تركيا)   7كيليس  

حد  . 6 الصحية  العلوم  الدراسية  جامعة  بـ    2023-2022دت للسنة  بيه  جوبان  طب  كلية  في  المقاعد  مقعد   60عدد 

 في حال فراغ مقاعد االصالء.   مقعد لالحتياط 60اضافة لـ  للمرشحين االصالء

سوف يتم اجراء امتحان معافاة (اجتياز) السنة التحضيرية للغة التركية للطلبة الملتحقين في كلية طب جوبان بيه  . 7

 اسسيه ضمن جامعة العلوم الصحية في سوريا (جوبان بيه/حلب). الذي تم ت

يغطي هذا الدليل القواعد التي يجب أن يتبعها المرشحين الراغبين بالدراسة في جامعة العلوم الصحية كلية طب  . 8

 .2023-2022جوبان بيه للعام الدراسي 

كلية طب جوبان بيه  ستكون سارية فقط للعام )  SBÜللمرشحين لجامعة العلوم الصحية (  االمتحان والمقابلةنتائج   . 9

 وال تشمل السنوات الالحقة. 2023-2022الدراسي 

كلية طب جوبان بيه  سيتم )  SBÜفي جامعة العلوم الصحية (  مدة التعليم في الفصل التحضيري سنتان كحد اقصى . 10

إلغاء تسجيل الطلبة من االقسام االكاديمية المسجلين فيها في حال عدم نجاحهم في عبور الفصل التحضيري الذي سوف تجريه 
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او إحضار شهادة كفاءة اللغة   بجامعة العلوم الصحية)  TÖMERحوث اللغة التركية واألجنبية (مركز تطبيقات وبإدارة  

 في غضون عامين. C1التركية من مديرية معهد يونس إمرا المستوى 

 التواصل بين جامعتنا والطلبة المرشحين يكون باللغات التركية، العربية واالنجليزية. . 11

- 2023كلية طب جوبان بيه  للعام الدراسي  )  SBÜللقبول في جامعة العلوم الصحية (النسبة للطلبة المتقدمين  ب . 12

$ (عشر دوالرات امريكية) بالليرة التركية   10فان اجور التقديم المتحان اختيار وتنسيب الطلبة سوف تكون ما يعادل    2022

 الخاص بجامعة العلوم الصحية. IBANسوف تودع في 

لذين سيدخلون االمتحان جلب وثيقة دخول االمتحان اضافة الى جوازات سفرهم أو يجب على الطلبة المرشحين ا . 13

 وثائق الهوية معهم في يوم االمتحان.

لن يتم قبول الطلبة المرشحين في امتحان المقابلة من الذين تقدموا الختيار وتنسيب الطلبة في جامعة العلوم  . 14

 الصحية ولكن لم يدخلوا االمتحان التحريري.

االجانب في كلية طب جوبان بيه للسنة   ن للطلبة المرشحين الذين يتقدمون المتحان اختيار وتنسيب الطلبةال يمك  . 15

المتحان    2022-2023الدراسية   التقدم  في    SBÜYÖS2022من  جامعتنا  تعقده  الذي  األجانب  الطلبة  وتنسيب  الختيار 

أنهم تقدموا لكال االختبارين في نفس الوقت. حتى في حال تركيا. سيتم اعتبار طلبات التقديم للمرشحين باطلة في حال تبين  

 حصولهم على حق التسجيل النهائي  فسوف يتم إلغاء تسجيلهم.

نتائج امتحان اختيار وتنسيب الطالب األجانب في جامعة العلوم الصحية سوف تستخدم حصرا للمتقدمين بالدراسة  . 16

 في كلية طب جوبان بيه.

 

، سيتمكن فقط الطلبة المرشحون السوريون و األجانب المقيمون في سوريا   3202-2022في العام الدراسي   . 17

لن يتم ) .  SBÜفقط من التقديم المتحان اختيار وتنسيب الطالب األجانب في كلية الطب جوبان بيه جامعة العلوم الصحية (

جنسية جمهورية تركيا فيما    قبول طلبات المرشحين من الطلبة السوريين حاملي الجنسية المزدوجة والذين حصلوا على

عدم  من  الرغم  على  قانوني  غير  بشكل  بالتقديم  قاموا  مرشحين  تحديد  تم  إذا  بالوالدة).  أتراك  مواطنين  ليسوا  (اي  بعد 

 استيفائهم لمتطلبات التقديم، فسيتم إلغاء تسجيلهم حتى في حال كونهم مقبولين. 

 

II- إجراءات التقديم 

كلية طب جوبان بيه ي للسنة )  SBÜسيتم تقديم طلبات االمتحان التحريري والمقابلة في جامعة العلوم الصحية ( . 1

على عنوان نظام خالل الفترات المبينة في دليل اختيار وتنسيب الطلبة وذلك من خالل االنترنيت    2022-2023الدراسية  

 . http://basvuru.sbu.edu.tr عبر اإلنترنت التقديم 

 ) https://basvuru.sbu.edu.tr(لن يتم اخذ طلبات الطلبة الذين لم يقوموا بتحميل كل الوثائق المطلوبة في موقع   . 2

 خالل التقديم باالعتبار في التقييم االولي.  الوثائق المطلوب تحميلها من قبل المرشحين خالل التقديم: 

a .  شهادة المواطنة أو جواز السفر 

b . ) شهادة الثانوية العامة او وثيقة نتيجة امتحان البكالورياIB  (  يجب تحميل وجهي) التي تحل محل شهادة الثانوية

 او طرفي شهادة الثانوية أو البكالوريا في نظام التقديم عبر اإلنترنت). 

c . (يجب ان تكون مأخوذة خالل الست اشهر األخيرة) صورة شخصية 

d . متحان اختيار وتنسيب الطلبةايصال يوضح دفع مصاريف اجور ا 
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المتقدمين المتحان اختيار وتنسيب الطلبة في جامعة العلوم الصحية من خالل االنترنيت يجب عليهم اختيار احد  . 3

فيها االمتحان  يدخلوا  ان  يودون  التي  االمتحان  كيليس    مراكز  جامعة  و  (سوريا)  جرابلس  اعزاز،  بيه،  ارالق    7(جوبان 

ذين لم يختاروا احد مراكز االمتحانات المذكورة سوف يتم اختيار المركز بشكل اتوماتيكي من قبل جامعة  (تركيا)).  بالنسبة لل

 العلوم الصحية. 

المواطنون السوريين المسجلين للدراسة في اي من مؤسسات التعليم العالي في تركيا ال يمكنهم تحت اي شكل   . 4

وفي حال تقديمهم لالمتحان فسوف يتم اعتبار طلبات تقديمهم باطلة .  بيهمن األشكال التقديم للدراسة في كلية طب جوبان  

عند الكشف عنهم. حتى في حال تنسيب هؤالء الطالب في الكليات ذات الصلة سيتم إلغاء تسجيلهم من الكلية بمجرد كشف 

 وضعهم.

 

، سيتمكن فقط الطلبة المرشحون السوريون و األجانب المقيمون في سوريا   2023-2022في العام الدراسي   . 5

لن يتم ) .  SBÜفقط من التقديم المتحان اختيار وتنسيب الطالب األجانب في كلية الطب جوبان بيه جامعة العلوم الصحية (

المزدوجة والذين حصلوا على جنسية جمهورية تركيا فيما  قبول طلبات المرشحين من الطلبة السوريين حاملي الجنسية  

عدم  من  الرغم  على  قانوني  غير  بشكل  بالتقديم  قاموا  مرشحين  تحديد  تم  إذا  بالوالدة).  أتراك  مواطنين  ليسوا  (اي  بعد 

 استيفائهم لمتطلبات التقديم، فسيتم إلغاء تسجيلهم حتى في حال كونهم مقبولين. 

-2022في كلية طب جوبان بيه لسنة      ن الذين يتقدمون المتحان اختيار وتنسيب الطلبةال يمكن للطلبة المرشحي  . 6

الختيار وتنسيب الطلبة األجانب الذي تعقده جامعتنا في تركيا. سيتم اعتبار    SBÜYÖS2022من التقدم المتحان    2023

س الوقت. حتى في حال حصولهم على حق  طلبات التقديم للمرشحين باطلة في حال تبين أنهم تقدموا لكال االختبارين في نف 

 التسجيل النهائي  فسوف يتم إلغاء تسجيلهم.

يتحمل المرشح كامل المسؤولية عن نتائج إدخال معلومات خاطئة خالل ملئ استمارة التقديم االلكترونية.  يجب   . 7

مات الهوية في جواز سفر إدخال حقول معلومات الهوية في نموذج الطلب عبر اإلنترنت بدون اختصار ودون تغيير معلو 

 . وباستخدام األبجدية الالتينية المرشح 

يجب أن تكون معلومات التواصل البريد اإللكتروني والهاتف المطلوب في استمارة الطلب عائدا المرشح ويجب  . 8

حين اآلخرين أن يستخدم كل مرشح بريدًا إلكترونيًا واحدًا فقط.  يجب عدم إجراء أي مراسالت او إجراءات نيابة عن المرش 

 . عبر هذا البريد اإللكتروني

إذا لم تكن النسخة األصلية لشهادة الثانوية باللغة التركية او العربية او االنكليزية سوف يتم قبول النسخة المترجمة  . 9

 الى اللغة التركية من قبل مكاتب الترجمة المحلفة. 

التي تم الحصول عليها في )  IBهادة نتيجة البكالوريا ( للمرشحين الذين ليس لديهم شهادة الثانوية يمكنهم التقديم بش . 10

 نهاية امتحانات الثانوية العامة من دون الحاجة الى ترجمة هذه الشهادة. 

يجب إضافة صورة المرشح إلى الحقل ذي الصلة في نموذج التقديم االلكتروني. يجب أن تكون الصورة ملتقطة   . 11

بحيث يمكن التعرف على المرشح بسهولة.  يجب أال يكون هناك تغيير كبير    وخالل األشهر الستة الماضية ،  بمنظر امامي  

يجب أن يوضع في االعتبار في المظهر والتي قد تلعب دوًرا مهًما في صعوبة التعرف على المرشح من الصورة يوم المقابلة.   

هناك صعوبة في تحديد الهوية بسبب  أنه يحق لرئيس اللجنة بعدم اخذ المرشح في االمتحان التحريري والمقابلة إذا كانت  

 . صورة المرشح
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يتم تقييم مدى مالئمة طلبات المرشحين للوائح من قبل لجنة االمتحان والمقابالت الختيار وتنسيب الطلبة في جامعة  . 12

 العلوم الصحية. 

 

III - إيداع رسوم التقديم لالمتحان والمقابلة في جامعة العلوم الصحية 

بالنسبة للطلبة المتقدمين المتحان اختيار وتنسيب الطلبة في جامعة العلوم الصحية فان اجور التقديم  سوف تكون  . 1

الخاص بجامعة العلوم الصحية والموضح    IBAN$ (عشر دوالرات امريكية) بالليرة التركية سوف تودع في    10ما يعادل  

 االلكتروني.في هذا الدليل وااليصال سوف يحمل في نظام التقديم 

 التي دفعها المرشحون في حال عدم دخولهم لالمتحان التحريري او المقابلة. لن يتم استرداد رسوم التقديم . 2

التي دفعها المرشحون الذين يتم الغاء طلباتهم بسبب اعطائهم لمعلومات مغلوطة اثناء   لن يتم استرداد رسوم التقديم . 3

 التقديم.

ي دفعها المرشحون الذين يحصلون على حق التسجيل ويسجلون في الكلية ومن ثم  الت  لن يتم استرداد رسوم التقديم . 4

 يتخلون عن حقهم في التسجيل واالستمرار في الدراسة. 

المرشحين سيقومون بدفع اجور الكلية  التي سوف يسجلون فيها خالل فترة التسجيل المبينة في هذا الدليل وحسب   . 5

 المعلومات التالية.

 ي كلية طب جوبان بيه:رسوم الدراسة ف  

 $ دوالر (ألف دوالر أمريكي) بالليرة التركية. 1.000,00: ما يقابل  الرسوم الدراسية السنوية لكلية الطب 

التحضيرية للسنة  السنوية  الدراسية  يقابل  الرسوم  ما  التركية.   500,00:  بالليرة  أمريكي)  دوالر  (خمسمائة  دوالر   $

 (يجب دفع الرسوم الدراسية للسنة التحضيرية دفعة واحدة.)

 

 اسطنبول/فرع غوز تبه  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbulاسم البنك:  

a( IBAN: 

 TR71 0001 5001 5800 7304 9320 88     حساب الليرة التركية: 

 TR58 0001 50015804 8016 4861 99الحساب الدوالر األمريكي:  

 TR82 0001 50015804 8016 2768 29حساب اليورو:  

b(   :رمز السوفيتTVBATR2AXXX 

c( اسم حساب المستلم: جامعة العلوم الصحية 

d(  المالحظات او الشرح: اسم ولقب (كنية) المرشح 

e(   رقمIBAN  الـPTT :ـTR31 0080 7005 9341 7649 3050 01 

 اثناء عملية دفع المبلغ تذكير موظف البنك بكتابة االسم واللقب (الكنية) في قسم المالحظات!    كما يرجى منكم 

f(   قبل التسجيل في الكلية التي يتم تنسيب المرشح اليها، يجب تسليم اإليصال الذي يوضح أنه تم دفع الرسوم الدراسية

 باليد  إلى مكتب التسجيل في شؤون الطلبة. 

g (   المرشحين الذي حصلوا على حق التسجيل في الكلية يمكنهم إيداع رسوم التسجيل في فروع المصارف الموجودة

داخل تركيا. المرشحين المقدمين من   PTTفي سوريا منطقة جوبان بيه/حلب او من خالل فروع المصارف المختلفة او  

المصارف   خالل  من  التقديم  رسوم  دفع  يمكنهم  الدولية  الخارج،  المعامالت  في  السوفيت:  العاملة  (رمز 
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TVBATR2AXXX(. 

 

IV - التقييم األولي لطلبات المتقدمين في اختيار وتنسيب الطلبة لجامعة العلوم الصحية 

يتم تقييم مدى مالئمة طلبات المرشحين من خالل رئاسة لجنة االختيار والتنسيب الطلبة في جامعة العلوم الصحية  . 1

)SBÜ.( 

ات وتنسيب المرشحين كلها تكون تحت إدارة جامعة العلوم الصحية. جامعة العلوم الصحية لديها الحرية تقييم الطلب . 2

 في ملئ او عدم ملئ المقاعد الدراسية المخصصة.

 يجب ان تكون جميع الوثائق المطلوبة في التقديم مصدقة من الجهات المختصة. . 3

سيتم قبول ان بيه من الذين ليس لديهم شهادة الثانوية العامة،  بالنسبة للمتقدمين الختبار المقابلة في كلية طب جوب . 4

علمي أو أدبي) التي يتم الحصول عليها في نهاية امتحانات التخرج  ) (IBأولئك الذين حصلوا على شهادة نتيجة البكالوريا (

 .من المدرسة الثانوية

 ريريحسب نتيجة التقييم االولي الطلبة الذين يحق لهم دخول االمتحان التح . 5

      https://basvuru.sbu.edu.trفي موقع جامعتنا الرسمي والموقع          

 سوف يتم االعالن عنهم.               

 

V -   جامعة العلوم الصحية كلية طب جوبان بيه 

 امتحان اختيار وتنسيب الطلبة     

 

سوف يتم فحص طلبات للمرشحين من قبل لجنة امتحان واختيار وتنسيب الطلبة في جامعة العلوم الصحية. في هذا  . 1

المتقدمين الذين تُقبل طلبات دخولهم لالمتحان    نتيجة التدقيقالفحص او التدقيق، يتم تحديد ما إذا كانت المعلومات ناقصة أم ال.  

لب وثيقة دخول االمتحان والذي سوف يتم تزويدهم به من قبل الجامعة اضافة الى التحريري يجب عليهم في يوم االمتحان ج

 بطاقة الهوية او جواز السفر. 

لجامعة العلوم الصحيةسيجرى   . 2 الطلبة  وتنسيب  اختيار   11:00تمام الساعة    2022أغسطس    22في    امتحان 

 ارالق (تركيا). 7جامعة كيليس بتوقيت سوريا في مراكز االمتحانات الراعي، اعزاز، جرابلس (سوريا) و 

يتكون .  دقيقة  160سؤال ومدة االجابة هي    90من    امتحان اختيار وتنسيب الطلبة لجامعة العلوم الصحيةيتألف   . 3

امتحان اختيار وتنسيب الطلبة لجامعة العلوم الصحية من أسئلة الرياضيات وغلم االحياء والفيزياء والكيمياء. حيث يتألف  

 سؤاًال في الفيزياء والكيمياء.  20سؤاًال في الرياضيات وعلم األحياء و  25المجموع، سؤاًال في  90من 

، وتكون واحدة فقط منها هي االجابة الصحيحة. يجب على المتقدمين ) خيارات5خمس (لكل سؤال سوف تعطى   . 4

 إعطاؤها لهم أثناء االمتحان. تأشير الخيارات الصحيحة لألسئلة على النموذج البصري (ورقة اإلجابة) التي سيتم 

االساتذة    . 5 سيقوم   ، إجابة)  (ورقة  البصري  النموذج  ملئ  عند  الطلبة  قبل  من  حصولها  يمكن  التي  األخطاء  لتقليل 

 الممتحنون بشرح كيفية ملئ اإلجابات على النموذج البصري قبل بدء االختبار.

 

VI -            جامعة العلوم الصحية كلية طب جوبان بيه 

 امتحان المقابلة الختيار وتنسيب الطلبة            



8  

 

قبل لجنة  . 1 من  التحريري  االمتحان  بعد  يرجى  الصحية،  جامعة العلوم  في  وتنسيب الطلبة  الختيار  المقابلة  امتحان 

حصلين على اعلى الدرجات في االمتحان التحريري للمقابلة المقابالت في جامعة العلوم الصحية. سوف يتم اخذ الطلبة المت

في  3وبواقع   المقابلة  دخول  لهم  يحق  الذين  الطلبة  عن  االعالن  يتم  عنها. سوف  المقاعد المعلن  عدد  جامعتنا  أضعاف  موقع 

جلب  وثائق    https://basvuru.sbu.edu.tr  الرسمي والموقع المقابلة  سوف يدخلون  الذين  او    يجب على الطلبة  الهوية 

 جوازات سفرهم معهم في يوم المقابلة. 

ستعقد المقابالت الختيار وتنسيب الطالب في جامعة العلوم الصحية، في مركزين هما سوريا، مستشفى جوبان  . 2

  -  10.00بين الساعة   2022ايلول  1أغسطس ولغاية  28أراليق في التواريخ من   7بيه الحكومي وتركيا، جامعة كيليس 

 قيت سوريا.بتو 17.00

 

VII - تقييم درجات اختيار وتنسيب الطلبة لجامعة العلوم الصحية كلية طب جوبان بيه 

 

حسب معايير القبول المحددة من قبل جامعتنا، يتم تقييم نجاح المرشحين من خالل مجموع نتيجة درجة الطالب في   . 1

و درجة االمتحان التحريري    االدبي)-المتحانات الثانوية العامة (العملي)  IBدرجة شهادة البكالوريا ( دبلوما الشهادة الثانوية او  

% 60سوف تحتسب من خالل اخذ    ،درجة نجاح المرشحين  قبل جامعة العلوم الصحية.    والمقابلة التي سوف يتم اجراؤها من

% 20االدبي) و-العلمي) (IB% لدرجة الثانوية او شهادة البكالوريا (20لدرجة االمتحان التحريري لجامعة العلوم الصحية و

الب في الكلية بناًء على الدرجة اإلجمالية %). وبالتالي سيتم تنسيب الط20لدرجة المقابلة من قبل جامعة العلوم الصحية ( 

 في حالة التعادل ، تؤخذ تواريخ ميالد الطلبة في االعتبار ويتم قبول المرشح األصغر سنا.التي تم الحصول عليها. 

عن  . 2 االعالن  يتم  للطلبة  سوف  المقابلة  امتحان  والموقع   نتائج  الرسمي  جامعتنا  موقع  في 

https://basvuru.sbu.edu.tr 

جامعة العلوم  . 3 بيه  جوبان  في كلية طب  القائمة المعلنة  في  النجاح  درجة  تسلسل  حسب  النهائي  التسجيل  سوف يتم 

 الصحية. 

 

VIII -       جامعة العلوم الصحية كلية طب جوبان بيه 

 المقاعد المخصصة

 

(ستين) طالب في كلية طب جوبان   60ما مجموعه    2022-2023وبشكل حصري للسنة الدراسية  تقبل  جامعتنا سوف   

 .2022-2023، وسيبدأ الكورس التحضيري للغة التركية اعتباًرا من بداية السنة الدراسية بيه

 

IX -  الرسوم الدراسية السنوية 

 

يقابل    ما  مبلغ  استحصال  يتم  أمريكي)    1.000,00سوف  دوالر  دوالر (ألف  التركية$  من   بالليرة  دراسية  كرسوم 

 500,00للسنة التحضيرية هي ما يقابل  المستحصلة  الرسوم الدراسية السنوية  الطلبة المسجلين في كلية طب جوبان بيه.  

 $ دوالر (خمسمائة دوالر أمريكي) بالليرة التركية.
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X - عمليات تنسيب المرشحين 

 

للطلبة الذين سيقبلون في كلية طب جوبان بيه جامعة العلوم الصحية، سيتم تنسيبهم بناًء على الدرجة اإلجمالية التي    . 1

اخذ   من  عليها  الحصول  التحريري60يتم  االمتحان  لدرجة  الصحية    %  العلوم  شهادة    اوالثانوية  لدرجة    %20ولجامعة 

 %). 20من قبل جامعة العلوم الصحية ( % لدرجة المقابلة20و االدبي) -العلمي) (IBالبكالوريا (

تقييم الطلبات وتنسيب المرشحين كلها تكون تحت إدارة جامعة العلوم الصحية. جامعة العلوم الصحية لديها الحرية  . 2

 يم عند المرشح ال يعني بالضرورة قبول التنسيب. في ملئ او عدم ملئ المقاعد الدراسية المخصصة. توفر شروط التقد 

سوف يتم االعالن عن نتائج تنسيب الطلبة في الكلية حسب التواريخ الموضحة في دليل امتحان وتنسيب الطلبة وذلك    . 3

 https://basvuru.sbu.edu.trوالموقع  موقع جامعتنا الرسميفي 

 

فانه سوف يتم    2022-2023لوم الصحية للسنة الدراسية  حسب نتيجة امتحان ومقابالت تنسيب الطلبة جامعة الع . 4

طالبا في كلية طب جوبان بيه.  بالنسبة للمقاعد التي سوف تفرغ سوف يتم اخذ اعلى الدرجات للطلبة    (ستين)  60تسجيل  

 الموجودين في االحتياط ويتم تسجيلهم النهائي في الكلية. 

 

XI - الوثائق المطلوبة من المرشحين للتسجيل 

 

شهادة الثانوية األصلية أو ترجمتها التركية الموثقة من النوتر (إذا كانت باللغة اإلنكليزية أو العربية ، فال يلزم  . 1

 الترجمة).

االدبي) التي تم الحصول عليها في نهاية امتحانات الثانوية   -العلمي  ) (IBالنسخة األصلية من شهادة البكالوريا ( . 2

 دبلوما الثانوية (الترجمة غير مطلوبة).العامة ألولئك الذين ليس لديهم 

قياس   . 3 رسمية  معامالت  صور  الجبهة   4,5x6ست  من  الست األخيرة،  في األشهر  مأخوذة  تكون  ان  سم (يجب 

 االمامية، يمكن التعرف على المرشح بسهولة في الصورة).

 النسخة االصلية من االيصال المصرفي الذي يوضح دفع الرسوم الدراسية.  . 4

جعات الطلبة الذيم يدلون ببيانات او معلومات كاذبة، غير صحيحة، محورة، مزورة او ناقصة سوف ترفض مرا . 5

خالل مرحلة التقديم او التنسيب او التسجيل. وسيتم إلغاء تسجيلهم في حال إذا كانوا مسجلين بغض النظر عن المرحلة الدراسية 

 مة فسوف يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الطالب.التي هم فيها.  إذا كانت هذه االعمال او اإلجراءات تشكل جري

 

XII - الشروط المتعلقة بكفاءة اللغة التركية 

 

السنة  . 1 بداية  في  الصحية  العلوم  جامعة  في  التركية  اللغة  قسم  سيعقده  الذي  التركية  الكفاءة  امتحان  لنتيجة  وفقًا 

الحصول  الدراسية يتم  التي  التركية  الكفاءة  لشهادة  وفقًا  أو  واألجنبية  ،  التركية  اللغة  وبحوث  تطبيقات  مركز  من  عليها 

)TÖMER  (  من جامعة العلوم الصحية ومعهد يونس إمرا ، يجب أن يكون الطالب على األقل من المستوىC1    ،  حتى

 يمكنهم البدء بدراستهم االكاديمية.
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 يتم توجيههم إلى السنة التحضيرية. C1من مستوى شهادة الكفاءة التركية الطلبة الذين ليس لديهم على األقل  . 2

غير  . 3 السوريين  الطلبة  التركية.  الثانوية  المدارس  من  المتخرجين  السوريين  الطلبة  على  تطبق  ال  الشروط  هذه 

 .C1توى المس شهادة كفاءة اللغة التركيةالمتخرجين من المدارس الثانوية التركية في تركيا ملزمين بإحضار 

 

XIII -   معايير الدرجات لتقييم القبول في اختيار وتنسيب الطلبة في كلية طب جوبان بيه في جامعة العلوم الصحية

 2022-2023للسنة الدراسية  

 

 النسبة  اسم االمتحان النسبة  اسم االمتحان النسبة  اسم االمتحان
مجموع 

 الدرجات

 العلوم الصحية

جامعة اختيار وتنسيب 
 الطلبة 

 االمتحان التحريري

%60 

 شهادة الثانوية العامة او

 )IBنتيجة البكلوريا (

 شهادة (العلمي او األدبي) 

%20 

 الصحية

 العلوم

 جامعة

 المقابلة

%20 100 

 
 
 
 
 


