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 معلومات عامة، المبادئ األساسية والقواعد  . 1

مقابالت اختيار وتنسيب الطلبة القادمين من الخارج او من ذوي األصول  ) SBÜجامعة العلوم الصحية ( . 1.1

الذين  ،  SBÜYÖS2022االجنبية   االجنبية  األصول  ذوي  من  او  الخارج  من  القادمين  للطلبة  المخصصة  المقابالت  هي 

يرغبون في الدراسة في جامعتنا. سوف يتم اجراء امتحان المقابالت من قبل جامعة العلوم الصحية. ستجري جامعتنا امتحان 

بين  SBÜYÖS2022المقابلة   ما  الفترة  في    2022أغسطس    07-01في  الحميدية  مجمع  في  لوجه)  (وجهاً  حضوريا 

 اسطنبول ومجمع كول هانه في أنقرة.

القو  . 1.2 الدليل  هذا  األصول  يغطي  ذوي  من  او  الخارج  من  القادمون  المرشحون  يتبعها  أن  يجب  التي  اعد 

 .2023-2022االجنبية الذين يرغبون في التقدم للدراسة في جامعة العلوم الصحية للعام الدراسي 

ستكون سارية فقط للعام الدراسي الذي سيتم   SBÜYÖS2022نتائج المقابلة للمرشحين الذين سوف يجرون   . 1.3

 ه وال تشمل السنوات التالية. التقديم ل

 التواصل بين جامعتنا والطلبة المرشحين يكون بأستخدام الحروف الالتينية وباللغتين التركية واالنجليزية.  . 1.4

التقديم   . 1.5 إجراءات  عبر    2022تموز    20-01بين    SBÜYÖS2022ستتم  التقديم  نظام  خالل  من 

 . p://basvuru.sbu.edu.trhttاإلنترنت

في الحساب المفتوح باسم قسم تطوير اإلستراتيجية في جامعتنا   SBÜYÖS2022رسوم  سيتم إيداع   . 1.6

اإليصاالت التي ال تحتوي  ، خالل فترة تقديم الطلبات عن طريق كتابة " االسم واللقب" في قسم الشرح في اإليصال البنكي.  

 على معلومات "االسم واللقب" سوف لن يتم العمل بها. 

اسح ضوئي او سكانر) من االيصال البنكي وقسم المعلومات سيتم تحميل صورة (ماخوذة بواسطة جهاز م . 1.7

او السفر  جواز  من  (وجهي)الشخصية  اليوس    جهتي  امتحان  وشهادة  للمرشح  الشخصية  والصورة  (الكملك)  الهوية  بطاقة 

م  من خالل نظام تقدي  ACTو    SAT I / IIوالتي اجريت حضوريا في الجامعات المقبولة من قبل جامعتنا او نتائج    2022

 الطلبات االلكتروني.

يجب على المرشحين الذين سيدخلون المقابلة طباعة وثيقة دخول المقابلة، والتي يمكنهم الوصول إليها من  . 1.8

 خالل نظام تقديم الطلبات االلكتروني. 

يجب على المرشحين في يوم المقابلة أن يكون بحوزتهم اضافة الى وثيقة دخول المقابلة جواز سفرهم أو   . 1.9

 وثيقة الهوية الخاصة بهم. 

امتحان المقابلة   . 1.10 على المرشحين   SBÜYÖS2022سيعقد  يجب  واإلنجليزية والعربية.  التركية  باللغات 

 التأشير على حقل اللغة التي سيخوضون فيها اختبار المقابلة في نظام التقديم.  

دة الدخول إلى نظام تقديم الطلبات يمكن ألولئك الذين فقدوا وثيقة دخول المقابلة إعادة طباعتها من خالل إعا . 1.11

 عبر اإللكتروني.
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نتائج   . 1.12 والدبلوم    SBÜYÖS2022تستعمل  البكالوريوس  بدراسة  الراغبين  للطلبة  تستخدم لجامعتنا  وال 

 ألغراض االنتقال و/او القبول في الدراسات العليا.

المقابلة    . 1.13 لدخول  القادمين  بأمور    SBÜYÖS2022المرشحين  بأنفسهم  يتكفلون  ،  سوف  اإلقامة  تصاريح 

   المسكن ، المصروفات، إلخ.

لن يتم  .  من المرشحين ال تحول الى السنوات المقبلة   SBÜYÖS2022رسوم التقديم المستحصلة للـ   . 1.14

قبول طلبات المرشحين الذين لم يدفعوا رسوم التقديم. في حال عدم التقديم على الرغم من دفع الرسوم، أو دفع أكثر من  

رسم واحد، والذين اعتبرت طلباتهم باطلة، عدم التمكن من دخول المقابلة، الذين تم إبعادهم من المقابلة، غير المقبولين  

المقابلة   في  الناجحين  غير  فان  او  رسوم  دفع  الى  تحتاج  ال  لمعامالت  أجور  دفعوا  الذين  تعاد او  لن  المدفوعة  الرسوم 

والذين تم قبول طلباتهم لكن لم يتم تنسيبهم الي كلية او    SBÜYÖS2022المرشحون المتقدمون للمقابلة    . للمرشحين 

سيقوم المرشحون بتحميل  بأي رسوم.    معهد، والذين يرغبون في التقديم مرة ثانية للمقاعد الشاغرة لن يكونوا مطالبين

 الخاصة بهم في نظام التقديم االلكتروني.  SBÜYÖS2022إيصاالت رسوم المقابالت 

القواعد والتعليمات المتضمنة في هذا الدليل، يمكن تغييرها بعد نشرها في حالة الضرورة بناءا على قوانين   . 1.15

ت هيئة التعليم العالي ومجلس ادارة جامعة العلوم الصحية التي تدخل  وتشريعات السلطات التنفيذية، الهيئات القضائية وقرارا

حيز التنفيذ. الطريق الواجب اتباعها في هذه الحالة سوف تحدد من قبل جامعة العلوم الصحية.  يتم العمل حسب قرارات  

 مجلس جامعة العلوم الصحية بخصوص األمور والحاالت التي لم تذكر في هذا الدليل. 

 ولن يتم طباعته أو توزيعه.على صفحة الويب الخاصة بجامعتنا  SBÜYÖS2022دليل  سيتم نشر  . 1.16

في    SBÜYÖS2022يحتفظ مجلس إدارة جامعتنا بالحق في إجراء تغييرات على التقويم األكاديمي لدليل     . 1.17

 حاالت الطوارئ القصوى. 

اختيار المرشح. ستتم مشاركة    التركية / اإلنجليزية / العربية) حسب(  SBÜYÖS2022لغة امتحان المقابلة    . 1.18

 المعلومات حول االمتحان على موقع الويب الخاص بالجامعة.  

 شروط التقديم  . 2

؛ يمكن التقديم من قبل وإجراءات المفاضلة من الداخل والخارج   SBÜYÖS2022التقديم ألمتحان المقابلة   . 2.1

ونتائج امتحانات    2022المرشحون الذين حصلوا على نتائج امتحان اليوس (*) للجامعات التي تجري اختباراتها حضوريا لعام  

SAT I / II  وACT  والتي تكون صالحة لمدة عامين. المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي ، 

و    SAT II (500 - 800)و    SAT I (1000 - 1600)او   2022لعام    ) 100- 50اليوس ( المرشحين الذين حصلوا على   . 2.2

ACT (18 - 36)    هم الذين سوف تقبل طلباتهم لدخول امتحان المقابلةSBÜYÖS2022   في جامعتنا. سيتم اعتبار طلبات

 المرشحين الغية في حال عدم حصولهم على حدود الدرجات المطلوبة لالختبارات في أعاله . 

لن يتم قبول الطلبات التي لم تقدم    .  http://basvuru.sbu.edu.trعلى العنوان  الطلبات  سيتم تقديم    . 2.3

 خالل المواعيد المخصصة.
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 . SBÜYÖS2022ن يتم قبول الطلبات بشهادة الثانوية العامة المتحان مقابلة .ل  . 2.4

من   الذين ال يمكن التحقق  أثناء التسجيل أو  لن يتم تسجيل المرشحين الذين ال يستطيعون تقديم المستندات المطلوبة . 2.5

 ). SAT I / II ، ACTللجامعات المقبولة من قبل جامعتنا ،  2022وثيقة نتيجة امتحانهم (وثيقة نتيجة امتحان اليوس لعام 

 في المتقدمين ان يكونوا من خريجي الثانوية العامة او في الصف االخير من الثانوية؛ يشترط . 2.6

a ( من ذوي األصول االجنبية 

b ( ة التركية من وزارة الداخلية للمواطنين االتراك بالوالدة، بالنسبة لهؤالء الحاصلون على إذن الخروج من الجنسي

الممنوحة   الحقوق  ممارسة  لوثيقة  إثبات امتالكهم  فيجب  التركية  الجنسية  من  الخروج  وثيقة  في  الرشد  سن  دون  المسجلين 

) الطفل المولود في داخل او  1"(  5901بموجب قانون المواطنة التركية (المادة السابعة من قانون المواطنة التركية المرقم  

خارج تركيا من زواج أب تركي او ام تركية فانه يعتبر مواطن تركي". من المفيد اطالع الطلبة المتقدمين للمقاعد المخصصة 

 لخارج تركيا على قانون المواطنة التركي.

c (  هذه الحالةفيما بعد اي مزدوجي الجنسية في األجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية، 

d (  الطلبة االتراك الذين أكملوا السنوات الثالث االخيرة من التعليم الثانوي في الخارج باستثناء قبرص التركية

(تشمل الذين أكملوا كل المرحلة الثانوية في المدارس المفتوحة في الخارج ما عدا قبرص التركية   2013.02.01قبل تاريخ  

 من قبل وزارة التربية التركية).

e (   تضاف مقاعد قبول طلبة الخارج من    2013.02.01الطلبة االتراك الذين بدأوا بالتعليم الثانوي بعد تاريخ

خريجي الثانوية باستثناء قبرص التركية (تشمل الذين أكملوا كل المرحلة الثانوية في المدارس المفتوحة في الخارج ما عدا  

 قبرص التركية من قبل وزارة التربية التركية). 

f ( طنو قبرص التركية، المقيمين في قبرص التركية والذين أكملوا الثانوية في قبرص التركية الحاصلين على  موا

وحصلوا    2010-2005باإلضافة الى الذين سجلوا ودرسوا في الثانويات في البلدان االخرى بين  .  GCE ALنتيجة امتحان  

 ،GCE ALاو الذين سيحصلون على نتيجة امتحان 

 لباتهم.سوف يتم قبول ط

 المرشحين؛ . 2.7

a (  ،(باستثناء الذين أكملوا كامل المرحلة الثانوية في بلد أجنبي ما عدا قبرص التركية) المواطنين االتراك 

b ( . باستثناء الذين أكملوا الثانوية في قبرص التركية الحاصلين على نتيجة امتحان) مواطنو قبرص التركيةGCE  

AL  وحصلوا او الذين سيحصلون    2010-2005انويات في البلدان االخرى بين  باإلضافة الى الذين سجلوا ودرسوا في الث

 )،GCE ALعلى نتيجة امتحان .

c (   باستثناء المستوفين للشروط في الفقرة في اعاله االتراك مزدوجي  2.1المعرفين في الفقرة ب من المادة) الجنسية

 )،2.1ث و ج من المادة 
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d (   باستثناء الذين أكملوا كل الثانوية في قبرص التركية والحاصلين على مواطنو قبرص التركية مزدوجي الجنسية)

وحصلوا    2010-2005باإلضافة الى الذين سجلوا ودرسوا في الثانويات في البلدان االخرى بين  .  GCE ALنتيجة امتحان  

 )،GCE ALاو الذين سيحصلون على نتيجة امتحان .

e ( من في البند "ب"  او المعرفين  الذين    2.1المادة    الطلبة االتراك  من  مزدوجي الجنسية  االتراك (بالوالدة)  من 

 درسوا في المدارس التابعة للسفارات في داخل تركيا او الثانويات األجنبية، 

f (   الطلبة الذين تم إخراجهم من إحدى مؤسسات التعليم العالي في تركيا بسبب مخالفات تأديبية، الذين ثبت غشهم في

 في السنين الماضية،  ÜYÖSاو  ÖSYMقبل االمتحانات التي تجرى من 

g (   األشخاص الذين عملوا ضد الجمهورية التركية باألفكار و باألعمال او الذين تم سحب الجنسية التركية منهم

 كعقوبة على أعمالهم.

 لن يتم قبول طلباتهم. هؤالء المرشحين حتى ولو اجروا المقابلة فان نتيجتهم لن تعطيهم أي حقوق.  

 إجراءات التقديم للمرشحين . 3

االلكتروني . 3.1 العنوان  من  جديد  مستخدم  تسجيل  التقديم  فترة  خالل  المرشحين  على   يجب 

http://basvuru.sbu.edu.tr   "المرور "كلمة  و  المستخدم"  "اسم  معلومات  على  والحصول  الطلبات،  تقديم  فترة  خالل 

 وملء نموذج الطلب بعناية عبر اإلنترنت. 

لن يتم اخذ الطلبة الذين لم يقوموا بتحميل كل الوثائق المطلوبة بالنظام خالل التقديم االلكتروني في التقييم   . 3.2

 االولي. 

سؤولية عن إدخال معلومات خاطئة خالل ملئ استمارة التقديم. يتم ادخال البيانات الشخصية كامل الم  يتحمل المرشح

 حسب معلومات جواز السفر من دون عمل اي تغيير او اختصارات.

عائدا المرشح ويجب أن يستخدم كل مرشح   البريد اإللكتروني المطلوب في استمارة الطلبيجب أن يكون   . 3.3

ف واحًدا  إلكترونيًا  البريد بريًدا  هذا  عبر  اآلخرين  المرشحين  عن  نيابة  إجراءات  او  مراسالت  أي  إجراء  عدم  يجب  قط.  

 اإللكتروني. 

اليوس   . 3.4 امتحان  نتيجة  بتحميل  يقومون  ال  الذين  المرشحين  االلكتروني،  التقديم  اجريت    2022أثناء  والتي 

وفقًا لمعايير القبول الموضحة في    I / IISATشهادة  ،    ACTحضوريا في الجامعات المقبولة من قبل جامعتنا أو شهادة  

فانه لن يتم النظر في طلباتهم اثناء التقييم األولي. عند تقييم طلب المرشح، ستؤخذ بالتأكيد المستندات    1-الجدول في الملحق

التي تم تحميلها    التي تم تحميلها من قبل المرشح إلى نظام التقديم كأساس.  سيتم التسجيل النهائي للمرشح مع أصول المستندات

 على النظام أثناء التقديم االلكتروني لن يتم قبول الطلبات التي تتم باستخدام شهادة الثانوية العامة.

بحيث يكون رابط التحقق أو    PDFبشكل ملف  والمقبولة من جامعتنا    2022يتم تحميل نتيجة اليوس لسنة   . 3.5

سيتم قبول طلبات المرشحين الذين لديهم   النظام أثناء عملية التقديم.مقروء بشكل واضح في  )  QRرمز االستجابة السريعة (

يجب على المرشحين الذين لديهم اكثر من    .في نتائج االمتحانات الخاصة بهم)  QRرابط التحقق أو رمز االستجابة السريعة (
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سيتم اعتبار طلبات المرشحين ام.  من قبلنا تحميل واحدة فقط إلى النظ  من الجامعات المقبولة  2022واحدة لسنة    YÖSنتيجة  

ال يمكن تقديم الطلبات بنتائج أخرى خالف    الذين يقومون بتحميل أكثر من وثيقة نتيجة امتحان واحد على نظام التقديم باطلة.

بتقديم  إذا قام المرشحون الذين ال يستطيعون إكمال عملية التقديم ألسباب تقنية  .  1- معايير قبول التقييم المحددة في الملحق 

قبل نهاية تاريخ التقديم، فسيتم    ogrenciisleri@sbu.edu.trطلب باللغة اإلنجليزية أو التركية من عنوان البريد اإللكتروني  

 توفير الدعم الفني الالزم.  لن تؤخذ بعين االعتبار طلبات التصحيح او االعتراضات التي تتم بعد نهاية موعد التقديم. 

االلكترونية للمرشح إلى الحقل ذي الصلة في نموذج الطلب.  بما أن هذه الصورة ستكون يجب إضافة الصورة   . 3.6

في وثيقة الدخول للمقابلة ، فيجب أن تكون قد ملتقطة بمنظر امامي  وفي األشهر الستة الماضية ، بحيث يمكن التعرف على 

عب دوًرا مهًما في صعوبة التعرف على المرشح من المرشح بسهولة.  يجب أال يكون هناك تغيير كبير في المظهر والتي قد تل 

الصورة يوم المقابلة. يجب أن يوضع في االعتبار أنه إذا واجه رئيس لجنة المقابلة صعوبة في تحديد الهوية بسبب صورة 

 المرشح ، فلن يؤخذ المرشح للمقابلة.

الزرقاءيجب   . 3.7 البطاقة  حاملي  المرشحين  المقابلعلى  المتحان  يتقدمون  تحديد    SBÜYÖS2022ة  الذين 

 الخيار الذي ينص على أن لديهم بطاقة زرقاء في نظام التقديم.

المرشح،   . 3.8 عاتق  على  التقديم  نظام  في  المرشح  يقدمها  التي  صحيحة  الغير  المعلومات  مسؤولية  تقع 

 للمرشحين الذين يدلون ببيانات خاطئة فلن يتم تسجيلهم حتى في حال حصولهم على حق التسجيل.  

اختيار إما التركية أو اإلنجليزية أو العربية من    SBÜYÖS2022على المتقدمين الختبار المقابلة  يجب   . 3.9

لن يتم قبول المرشحين في المقابلة بلغة غير اللغة التي سيختارونها المتحان  .  خيار لغة امتحان المقابلة في نظام التقديم

 .المقابلة

ون اللغة اإلنجليزية أوالتركية المتحان المقابلة اختيار يمكن لمرشحي جامعة العلوم الصحية الذين يختار . 3.10

أنقرة؛ المرشحون الذين يفضلون اجراء امتحان المقابلة حصريا باللغة العربية،   -اسطنبول او كول هانة    -مجمع الحميدية  

 إسطنبول. -يدية سيدخلون امتحان المقابلة حضوريا فقط في التاريخ والوقت اللذين تحددهما جامعتنا في في مجمع الحم

المقابلة   . 3.11 امتحان  من    SBÜYÖS2022سيعقد  الفترة  في  مجمعي    2022أغسطس    07-01حضوريا  في 

ستحدد جامعتنا تاريخ  جامعة العلوم الصحية في اسطنبول الحميدية وأنقرة كول هانه، وفقًا الختيار المرشح أثناء تقديم الطلب.  

 ة امتحان المقابلة وستظهر في وثيقة دخول امتحان المقابلة.للمرشح ووقته ولجن SBÜYÖS2022اختبار المقابلة 

الملحق  SBÜYÖS2022يتم تقييم مدى مالئمة طلبات المرشحين للوائح   . 3.12 في  قبل    1- ومعايير القبول  من 

 مكتب تنسيق الطلبة الدوليين. 

 إيداع رسوم التقديم . 4

سيتقدمون للمقابلة   . 4.1 الذين  سيقومون  SBÜYÖS2022المرشحين  التقديم  بدفع االجور؛  فترة  وحسب   خالل 

 المعلومات في أدناه.

a ( :850 المبلغ TL ) / (55ليرة تركية USD  ) / ((يورو)50دوالر أمريكي € 
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b (  :اسم البنك  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul    اسطنبول/فرع غوز تبه 

c ( IBAN : 

 R71 0001 5001 5800 7304 9320 88 حساب الليرة التركية: 

 TR58 0001 50015804 8016 4861 99الحساب الدوالر األمريكي:  

 TR82 0001 50015804 8016 2768 29حساب اليورو:  

d (   :رمز السوفيتTVBATR2AXXX 

e ( اسم حساب المستلم: جامعة العلوم الصحية 

f (  المالحظات او الشرح: اسم ولقب المرشح/ رسوم المراجعة لمقابلةSBÜYÖS2022 

 من فضلك اثناء عملية دفع المبلغ ال تنسى أن ذكر المعلومات في قسم المالحظات!

رسوم المقابلة قد تم إيداعها   من اإليصال الذي يشير إلى أن  بعد دفع رسوم التقديم، يجب تحميل نسخة الكترونية . 4.2

 في الحقل ذي الصلة عبر نظام التقديم.

المرشحين يمكنهم إيداع رسوم التسجيل من أي فرع مصرف داخل تركيا. المرشحين المقدمين من الخارج،  . 4.3

 ).TVBATR2AXXXيمكنهم دفع رسوم التقديم من خالل المصارف العاملة في المعامالت الدولية (رمز السوفيت: 

 

 األمور التي يجب مراعاتها من قبل المرشحين الذين يقومون بإيداع الرسوم من داخل وخارج تركيا: . 4.4

 بعد ان تصل وتودع في الحساب. تعتبر مدفوعةاالجور المرسلة من قبل المرشحين  •

 ال تقبل الشيكات، الشيكات البريدية، النقود المرسلة في ظروف او ما يشابهها تحت اي شرط من الشروط.  •

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

ال يعتبر التقديم صحيحا من دون إيداع الرسوم.  يجب على المرشحين الذين قاموا بإيداع رسوم التسجيل التأكد جيدا  •

ب عليهم ان يصححوا اي خطأ من معلوماتهم وصحتها في االيصال المصرفي المعطى لهم قبل مغادرة المصرف حيث يج

 قبل مغادرتهم للمصرف. 

 من خالل النظام االلكتروني في فترة االعالن عن نتائج التقييم االولي.  يجب على المرشحين متابعة وضعهم •

 . SBÜYÖS2022لن يتم استرداد رسوم التقديم التي دفعها المرشحون للمقابلة  •

 التقييم األولي لطلبات التقديم . 5
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من قبل مكتب   1- الملحقومعايير القبول في    SBÜYÖS2022يتم تقييم مدى مالئمة طلبات المرشحين للوائح   . 5.1

 تنسيق الطلبة الدوليين. 

تحت إدارة جامعة العلوم الصحية. جامعة العلوم الصحية لديها الحرية تقييم الطلبات وتنسيب المرشحين كلها تكون   . 5.2

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

 S2022SBÜYÖالمرشحون المتقدمين للكيات في وحداتنا األكاديمية داخل تركيا من خالل اختبار المقابلة   . 5.3

 .  2022لجامعتنا ال يمكنهم التقديم إلى كلياتنا الموجودة خارج تركيا في عام 

هو   . 5.4 للمقابلة  استدعاءهم  عن  االعالن  يتم  سوف  الذين  المتقدمين  من  االقصى  الحصة    4الحد  اضعاف  (اربع) 

للجامعات المقبولة من قبل   2022لكل قسم وذلك فقًا لدرجات النجاح في امتحان اليوس لسنة    YÖKالمعلنة من قبل  (الكوتة)

في حالة التعادل، تؤخذ تواريخ ميالد الطلبة في االعتبار ويتم قبول المرشح  .  SAT I / IIشهادة  ،    ACTجامعتنا أو شهادة  

التي سيتم تقديمها للطالب المرشحين بعد   SBÜYÖS2022في وثيقة دخول وثيقة دخول امتحان المقابلة  األصغر سنا.  

؛ وفقًا لتفضيالت لغة المقابلة التي أجراها المرشحون في نظام التقديم للمقابلة، سيتم  SBÜYÖS2022المقابلة    التقديم الختبار

والتاريخ والوقت ورقم ،    SBÜYÖS2022وكذلك مكان اختبار المقابلة    التي سيشاركون بها في االختبار،باللغة  إعالمهم  

 . لجنة االختبار 

 ة في التقديم مصدقة من الجهات المختصة.يجب ان تكون جميع الوثائق المطلوب . 5.5

والتي تكون ،    ACTأو    SAT I / IIبأستخدم نتائج اختبار    SBÜYÖS 2022يمكن التقديم المتحان المقابلة   . 5.6

 سارية المفعول لمدة عامين. 

النظام من أثناء إجراء التقييم األولي للطلبات، سيتم إجراء التقييم على أساس المستندات التي تم تحميلها على  . 5.7

 قبل المرشح.

 SBÜYÖS2022امتحان مقابلة  . 6

يتم فحص طلبات تقديم المرشحين من قبل اللجان التي سوف يشكلها مكتب تنسيق الطلبة الدوليين في جامعة العلوم  . 6.1

إيداعها في الصحية. في هذا الفحص، سوف يتم تحديد ما إذا كانت المعلومات كاملة او ال وما إذا كانت رسوم التقديم قد تم  

إلى الدخول  طلباتهم  قبول  تتم  الذين  المرشحين  من  يُطلب  الفحص  هذا  نهاية  في  المصرفي.  التقديم   الحساب  نظام 

 ، واصطحاب هذه الوثيقة معهم إجباري عند دخولهم إلى المقابلة.وثيقة دخول المقابلةوطباعةااللكتروني

اءات تصاريح الدخول والخروج الخاصة يجب على المرشحين استكمال إجر   SBÜYÖS2022خالل مرحلة   . 6.2

بهم من بلدانهم. ال تتحمل جامعة العلوم الصحية مسؤولية الحصول على إذونات للمرشحين إلجراء المقابلة أو إصدار جوازات 

 سفر لهم وال تقدم أي وساطة في هذه االمور. 

 وجًها لوجه او حضوريا   SBÜYÖS2022كم هو مذكور في قسم في المعلومات العامة؛ سيعقد امتحان المقابلة   . 6.3

للغة المقابلة (التركية أو اإلنجليزية أو ، وفقًا  التاريخ والساعة اللذين تحددهما جامعتنافي    مجمعي الحميدية وكول هانهفي  

منالعربية التقديم  فترة  خالل  المرشح  يفضلها  او  يختارها  سوف  التي  المتحان  2022أغسطس    01-07  )  التقديم  (أثناء   .

SBÜYÖS2022   للمقابلة؛ سيتمكن المرشحون الذين يرغبون في المشاركة في االمتحان باللغة اإلنجليزية أو التركية من
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على المرشحين الذين   يجب  هانه المتحان المقابلة الحضورية. لكن؛  مجمع كول  انقرة  اسطنبول مجمع الحميدية او  اختيار 

 بية دخول االمتحان في مجمع الحميدية في جامعتنا في اسطنبول.)يرغبون في إجراء امتحان المقابلة باللغة العر

اختبار المقابلة في التاريخ والوقت والمكان واللغة المحددة في وثيقة دخول امتحان    حضورالمرشحين  يجب على   . 6.4

و/    و جواز السفر  SBÜYÖS2022يجب عليهم احضارهم وثيقة دخول امتحان المقابلة    وألجل دخول االمتحان   المقابلة

 . أو الهوية معهم

 SBÜYÖS2022تقييم امتحان المقابلة  . 7

تقييم الطلبات وتنسيب المرشحين كلها تكون تحت إدارة جامعة العلوم الصحية. توفر شروط التقديم عند المرشح   1.7

 ال يعني بالضرورة قبول التنسيب.

ت المقبولة من قبل جامعتنا أو للجامعا  2022يتم تقييم نجاح المرشحين من خالل نتيجة امتحان اليوس لسنة   .7.2

- (الملحقوحسب معايير القبول المحددة من قبل جامعتنا في    SBÜYÖS2022مع نتيجة    SAT I / IIشهادة  ،    ACTشهادة  

٪ من نتيجة 30و    SAT I / II ، ACTأو    YÖS٪ من نتيجة اختبار  70عن طريق أخذ  درجة نجاح المرشحين،. يتم حساب)1

 في حالة التعادل، تؤخذ تواريخ ميالد الطلبة في االعتبار ويتم قبول المرشح األصغر سنا.المقابلة.  

يا من وقت االعتراض على نتائج االمتحان والتنسيب الذي يجرى من قبل مكتب تنسيق الطلبة؛ يتم تقديمه كتاب .7.3

(ثالثة) أيام عمل من إعالن النتائج. تتم مراجعة االعتراضات والبت فيها من قبل مكتب تنسيق الطلبة   3قبل المرشح خالل  

 الدوليين. 

جامعتنا  .7.4 موقع  على  من  درجاتهم  إلى  الوصول  من  المرشحون  سيتمكن 

 . du.trhttp://basvuru.sbu.eااللكتروني

إلى المسؤولين أثناء عملية    SBÜYÖS 2022يجب على الطالب المرشحين تقديم وثيقة نتيجة امتحان مقابلة   .7.5

 التسجيل النهائي للكيات التي ينسبون لها. 

غير ناجحين ولن يتم منحهم الحق في    SBÜYÖS2022المرشحين الذين لم يدخلوا المقابلة  سيتم اعتبار   .7.6

 اختيار الكليات.

 SBÜYÖS2021المقاعد المخصصة لـ  . 8

لجامعتنا  االلكتروني  الموقع  على  العالي  التعليم  هيئة  موافقة  بعد  للمقاعد  النهائي  العدد  عن  اإلعالن  سيتم 

)http://www.sbu.edu.tr(  ) والموقع االلكتروني لتقديم الطلبةhttp://basvuru.sbu.edu.tr( .  
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 SBÜYÖS2022الحدود الدنيا لدرجات  . 9

التقديم مرحلة  للدرجات،    في  الدنيا  الحدود  مسالة  تطبيق  سيتم  الجامعة  في  (الكليات)  الدراسية  البرامج  الختيار 

 يا للبرامج الدراسية (الكليات) موضحة في الجدول أدناه. الدرجات الدن

 

 درجة النجاح الدنيا الكلية / المعهد

 90 كلية الطب

 80 كلية طب األسنان

 70 كلية الصيدلة 

 50 كلية التمريض

 50 كلية العلوم الصحية

 50 كلية العلوم الحياتية

 40 المعاهد المهنية الصحية

 
 

 المرشحينإجراءات تنسيب  . 10

المرشحين  )، يتم حساب درجة نجاح  1-في (الملحق  حسب معايير القبول المحددة من قبل جامعتناتتم عملية التفضيل   . 10.1

 SAT I / II ، ACT٪ من نتيجة اختبار اليوس او 70عن طريق أخذ ( 

 .٪ من نتيجة المقابلة)30و 

فأنه في التنسيب لبرنامج  ،  SBÜYÖS2022ة  فيما يتعلق بخصوص تنسيب المرشحين الذين تقدموا المتحان المقابل . 10.2

في   ،من عدد المقاعد المخصصة  %20عدد المرشحين الحاصلين على حق التسجيل النهائي من نفس البلد ال يمكن ان يجاوز  معين فان

جدي لحروف االسم حالة التعادل، ستعطى األولوية للمرشحين األصغر سنًا، عند استمرار التعادل سوف يتم االعتماد على التسلسل االب

واللقب. في حالة عدم ملء المقاعد فسيتم النظر في الموضوع من قبل جامعة العلوم الصحية، مع مراعاة عدد الدول والقضايا األخرى 

 ذات الصلة. 

تقييم الطلبات وتنسيب المرشحين كلها تكون تحت إدارة جامعة العلوم الصحية. جامعة العلوم الصحية لديها الحرية  . 10.3

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

فانه وفقًا للكتاب الرسمي الصادر من  ،  SBUYÖS2021فيما يتعلق تنسيب المرشحين المتقدمين المتحان مقابلة   . 10.4

المعدل    2547/و من قانون التعليم العالي رقم  45، "المادة    24146والمرقم    30.03.2021رئاسة هيئة التعليم العالي التركية بتاريخ  

لديهم حق التقدم بطلب للحصول على مقاعد طلبة الخارج وفقًا للمبادئ المتعلقة بقبول الطالب فان المرشحين الذين    6287بالقانون رقم  

الل  من الخارج التي يحددها مجلس التعليم العالي، من المواطنين األتراك بالوالدة وفقًا قانون الجنسية لكنهم فقدوا جنسيتهم التركية من خ

من وزارة الداخلية، المرشحون الذين يثبتون انهم من ذوي الكارت االزرق والذي يمنح الحصول على إذن للتخلي عن الجنسية التركية  

قبل لفاقدي الجنسية التركية في حال طلبهم بذلك والذين أكملوا تعليمهم الثانوي (السنوات الثالث األخيرة من تعليمهم الثانوي) في الخارج  

شمال قبرص التركية او الذين أكملوا كل تعليمهم الثانوي في المدارس الثانوية وأكملوا في بلد أجنبي باستثناء جمهورية    2013/ 01/02

بالخارج (باستثناء المدارس الثانوية في جمهورية شمال قبرص التركية) من المرشحين من ذوي الجنسية المزدوجة (احداها الجنسية 

 التركية)

٪ من المقاعد في المجاالت المذكورة أعاله في 10تجاوز  بالنسبة للمرشحين ذوي الجنسية التركية تمت مراجعة قرار عدم  
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واعتُبر   2021/ 03/ 24كليات التربية والقانون والطب وطب األسنان في اجتماع المجلس التنفيذي لهيئة التعليم العالي بتاريخ  

سيتم اتخاذ اإلجراءات )،  YKSمن المناسب إضافة كلية الصيدلة والتي تتبع لترتيب النجاح في امتحان مؤسسات التعليم العالي ( 

 . SBÜYÖS2022الالزمة وفقًا لبنود امتحان مقابلة 

بتاريخ   . 10.5 التركية  العالي  التعليم  هيئة  رئاسة  كتاب  -E-5850160-301.02.03والمرقم    09.12.2020حسب 

اعد طلبة الخارج  ؛ الطلبة من جمهورية شمال قبرص التركية الذين يحصلون على حق التسجيل في الجامعات في تركيا من مق78628

(طلبة جمهورية شمال قبرص التركية الذين تكون لغتهم االم هي اللغة التركية  او الذين يتخرجون من الثانويات الموجودة في قبرص 

ن يتم طلب الشمالية والتي ال تحتاج شهادتهم الى معادلة من قبل وزارة التربية الوطنية التركية) بالنظر إلى أن لغتهم األم هي التركية ، فل

 شهادة كفاءة اللغة التركية منهم ولن يتم أخذهم في الفصول التحضيرية للغة التركية. 

 يتم تنسيب الطلبة المرشحين في برنامج واحد فقط.  . 10.6

النظام  . 10.7 خالل  من  المرشحين  تنسيب  نتائج  عن  األكاديمي  التقويم  في  المبينة  التواريخ  وحسب  اإلعالن  يتم  سوف 

امعتنا. المرشحين سوف يتعرفون على البرنامج التي تم تنسيبهم فيه من خالل دخولهم النظام االلكتروني بواسطة للتقديم في جااللكتروني  

 اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم.

 سيتمكن المرشحون من الوصول إلى وثائق قبولهم من خالل نظام التقديم االلكتروني.  . 10.8

٪ من درجة امتحان المقابلة  30٪ من درجة التقديم و  70المحسوبة بمجموع    درجة النجاح المرشحين؛ من خالل   . 10.9

SBÜYÖS2022  ،سيقومون بعمل اختياراتهم عبر اإلنترنت على العنوانhttp://basvuru.sbu.edu.tr    أغسطس    22-19بين

. اعتمادًا على عدد مقاعد البرنامج التي يختارها المرشح؛ سيتم الترتيب المنهجي وفقًا لنتيجة حالة طلب مقدم الطلب ودرجة 2022

لديهم الحق في التسجيل في برامج الوحدات األكاديمية  نجاحه وعمره وجنسيته وترتيب االختيار، وسيتم اإلعالن عن المرشحين الذين  

 . 2022أغسطس  72في  http://basvuru.sbu.edu.trعلى العنوان االلكتروني

إجراءات التسجيل النهائية للمرشحين الذين حصلوا على حق التسجيل النهائي وفقًا لنتيجة التنسيب األول؛ ستتم  . 10.10

 .2022ايلول 02 -أغسطس  29في اسطنبول مجمع الحميدية وانقرة مجمع كول هانه بين 

التنسيب األولى؛ سيتم   بأخذ النظر عدد الطالب المسجلين في برامج الوحدات األكاديمية في جامعتنا حسب عملية . 10.11

 .   2022ايلول  4في) http://www.sbu.edu.tr(اإلعالن عن المقاعد الفارغة على الموقع اإللكتروني لجامعتنا 

ولم يكونوا مؤهلين للتسجيل في أي من البرامج التي    SBÜYÖS2022المرشحون الذين اجتازوا اختبار المقابلة   . 10.12

ل التقديم  يمكنهم  نجاحهم؛  لدرجة  وفقًا  بيناختاروها  الثاني  الموقع 2022ايلول    07  -ايلول  05لتنسيب  على   ،

http://basvuru.sbu.edu.tr  . 

رشحون الذين حصلوا على حق االلتحاق ببرامج الوحدات األكاديمية في وفقًا لنتيجة عملية االختيار األول، الم . 10.13

 جامعتنا ، لكنهم لم يسجلوا حسب رغبتهم؛ لن يتم منحم الحق في االختيار مرة ثانية. 

.  2022ايلول    10سيتم اإلعالن عن المرشحين الذين حصلوا على حق التنسيب وفقًا لنتائج التنسيب الثاني في   . 10.14

 . 2022ايلول  16-12بين  ستتم في اسطنبول مجمع الحميدية وأنقرة مجمع كول هانهالنهائية؛ إجراءات التسجيل 
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 التسجيل . 11

كل مرشح مقبول في كليات او معاهد  جامعة العلوم الصحية، بغض النظر عن مستوى لغته التركية، سوف يكون   . 11.1

المحددة من قبل جامعة العلوم الصحية، وتوفير الوثائق المطلوبة والتسجيل باستيفاء الشروط    2023-2022ملزم في بداية السنة الدراسية  

 ضمن الوقت المحدد. يتم التسجيل باالعتماد على الوكاالت في الحاالت الضرورية.

 من خالل اخذ الوثيقة التي تظهر قبولهم في جامعة العلوم الصحية الى ممثليات تركيا في الخارج  . 11.2

 لى "تأشيرة طالب".يجب على المرشحين الحصول ع

المرشحين المتواجدين في تركيا يجب ان يحصلوا على بطاقة اإلقامة من مديرية امن المحافظة بدال من تأشيرة   . 11.3

 الطالب.

التسجيل كل سنة يتم في التاريخ والمكان المحدد من قبل مكتب شؤون الطلبة. يفقد المرشحين حق التسجيل في حال  . 11.4

 الوقت المحدد.عدم إكمال اجراءاتهم في 

مقابلة  . 11.5 اختبار  نتيجة  جامعتنا  في  األكاديمية  الوحدات  داخل  بالبرامج  االلتحاق  لهم  يحق  الذين  المرشحون  كان  إذا 

SBÜYÖS2022  .مسجلين في أي مؤسسة للتعليم العالي في تركيا أو في الخارج ، فلن يتم تنفيذ إجراءات التسجيل النهائية 

 

 الوثائق المطلوبة للتسجيل

هادة المعادلة" والتي تظهر معادلة شهادة الثانوية للشهادات الثانوية التركية ويمكن الحصول على هذه الشهادة "ش . 11.6

 من السفارات او القنصليات التركية في الخارج او من مديريات تربية المحافظات في داخل تركيا.

 نصلية التركية النسخة االصلية ونسخة الترجمة التركية المصدقة من كاتب العدل او الق  . 11.7

 لشهادة الثانوية او وثيقة التخرج المؤقتة (الترجمة غير مطلوبة اذا كانت باللغة اإلنجليزية). 

التي يجب ان تحتوي على رابط التحقق أو رمز االستجابة السريعة نتيجة امتحانات اليوس المقبولة من قبل جامعتنا و . 11.8

)QR(   او شهادةACT  ، شهادةSAT I / II  مع نتيجةSBÜYÖS2022 .   

نفاذ جواز  . 11.9 الشخصية وتاريخ  المعلومات  لصفحة  الخارج  في  الممثيات التركية  او  العدل  كاتب  من  مصدقة  نسخة 

 السفر الطالب وترجمتها للتركية (الترجمة غير مطلوبة اذا كانت باللغة اإلنجليزية). 

 يمها خالل شهر واحد من تاريخ التسجيل).تقد (يجبشهادة محل اإلقامة  . 11.10

 النسخة االصلية من االيصال المصرفي الذي يوضح دفع الرسوم الدراسية. . 11.11

استمارة بيان تأمين المعيشة موقعة من قبل المرشح يوضح امكانيتهم المادية على توفير متطلبات حياتهم خالل فترة  . 11.12

 مارة من الجامعة).دراستهم الجامعية في بلدنا (يمكن الحصول على االست

 يوما او أكثر. 60إقامة مدة صالحيتها على االقل بطاقة تأشيرة، إعفاء من التأشيرة او  . 11.13
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قياس   . 11.14 رسمية  معامالت  صور  الجبهة   4,5x6ست  من  األخيرة،  الست  األشهر  في  مأخوذة  تكون  ان  (يجب  سم 

 يمكن التعرف على المرشح بسهولة في الصورة).االمامية، 

 تقرير صحي موقع من طبيب واحد يوضح الوضع الصحي للمرشح.  . 11.15

 كية فيما بعد وليس بالوالدة. بيان النفوس التفصيلي لمزدوجي الجنسية الحاصلين على الجنسية التر . 11.16

الطلبة األجانب المسجلين في الجامعة، في حالة طلبهم وخالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ التسجيل االولي   . 11.17

 يمكنهم الحصول على التأمين الصحي الشامل بشرط تعهدهم بدفع أقساط التامين بأنفسهم.

ببيانات او معلومات كاذبة، غير صحيحة، محورة، مزورة او  سوف ترفض مراجعات الطلبة الذيم يدلون   . 11.18

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

 ءات القانونية بحق الطالب. الدراسية التي هم فيها.  إذا كانت هذه االعمال او اإلجراءات تشكل جريمة فسوف يتم اتخاذ اإلجرا

تخضع مستويات الكفاءة اللغوية للطالب الملتحقين بالبرامج األكاديمية المختلفة لجامعتنا لمبادئ وتوجهيات   . 11.19

جامعة العلوم الصحية فيما يخص اللغة األجنبية والفصول التحضيرية للغة التركية الدراسة واالختبارات، وضمن الشروط  

 التالية:

a (   يُعفى الطالب الحاصلين على حق التسجيل في الكليات باختبار مقابلةSBÜYÖS2022   من الفصل التحضيري االجباري

على    حصولهم  حال  في  االجنبية  او  التركية  و    100من    60للغة  اإلنجليزية  األجنبية    C1للغة  اللغة  كفاءة  اختبار  في  التركية  للغة 

)YDYS (ي تم تنسيبهم فيه والبدء بالدراسة.؛ يمكنهم التسجيل في الكلية الت 

b (    للغة اإلنجليزية في    60يُعفى الطالب من الفصل التحضيري االجباري للغة التركية او االجنبية في حال حصولهم على

قبل   من  تجرى  التي  المركزية  الوطنية  على  ÖSYMاالمتحانات  الحاصلين  على   C1مستوى  ؛  حصلوا  الذين  أولئك  أو  التركية  للغة 

ويمكنهم التسجيل في الكلية التي  ،  ÖSYMات المحددة من قبل مجلس جامعة العلوم الصحية لالختبارات الدولية المقبولة من قبل الدرج

 تم تنسيبهم فيه والبدء بالدراسة. 

 معايير كفاءة اللغة  . 12

 كفاءة اللغة االجنبية: 

 ٪) باللغة اإلنجليزية؛ 30المرشحين المتقدمين للبرامج التي تكون ( 

لئك الذين أكملوا على األقل السنوات الثالث األخيرة من تعليمهم الثانوي في مدراس موجودة في دول تعتبر تلك أو 12.1.1

اللغة األجنبية لغتهم األم ، أو الذين أكملوا الفصل التحضيري في مؤسسة تعليم عالي أخرى و يستطيعون جلب وثائق نجاحهم أو حاالت  

وعلى ضوء تقييم مجلس الكلية ذات الصلة. قد يتم   YDYSت المعنية في بداية العام الدراسي دون  مماثلة ، يمكنهم التقدم إلى الكليا

 اصدار قرار بإعفائهم من الفصل التحضيري للغة األجنبية اإلجبارية. 

أو اختبار   YDYSيتم تحديد المستوى التي سيدرس فيه طالب الفصل التحضيري وفقًا للنتيجة التي حصلوا عليها في   12.1.2

 د المستوى. يتم تحديد ساعات الدورس األسبوعية للمستويات المختلفة من قبل مجلس القسم في بداية العام الدراسي.تحدي 

(ثالث) سنوات. يتم تقديم طلبات اإلعفاء   3بجامعة العلوم الصحية هي    YDYSفترة صالحية وثيقة نتيجة امتحان   12.1.3
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والتركية إلى الكلية المعنية التي تم تسجيل الطالب فيها ، في موعد أقصاه سبعة أيام قبل  من الفصل التحضيري اإلجباري للغة األجنبية  

 . YDYSتاريخ امتحان 

للغة اإلنجليزية    60يُعفى الطالب من الفصل التحضيري االجباري للغة التركية او االجنبية في حال حصولهم على   12.1.4

للغة التركية أو أولئك الذين حصلوا على   C1؛ الحاصلين على مستوى  ÖSYMفي االمتحانات الوطنية المركزية التي تجرى من قبل  

ويمكنهم التسجيل في الكلية التي  ،   ÖSYMالدرجات المحددة من قبل مجلس جامعة العلوم الصحية لالختبارات الدولية المقبولة من قبل  

 الدراسي الثاني اذا كانت الدروس فصلية في ذلك القسم. تم تنسيبهم فيها. يمكن للطالب أن يبدأ القسم بتسجيل الدروس والبدء في الفصل

 

 : اختبارات اللغة اإلنجليزية المقبولة كامتحانات معادلة والحدود الدنيا لإلعفاء1الجدول   
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 كفاءة اللغة التركية:  

a( المرشحين المتقدمين للبرامج باللغة التركية؛ 

  YÖSمن خالل تقديم    SBÜYÖSالطلبة الذين نجحوا بالحوصل على التنسيب بجامعة العلوم الصحية بواسطة    12.1.5

الثانويات التابعة لوزارة التربية الوطنية التركية؛ في بداية السنة الدراسية الطلبة الذين يجلبون شهادة كفاءة اللغة  او الذين تخرجوا من  

المعد من قبل قسم اللغة التركية في جامعة العلوم الصحية أو حسب شهادة كفاءة اللغة التركية التي تم الحصول عليها من    C1التركية  

للجامعات المختلفة او من معهد يونس إمره  يمكنهم بدء بدراستهم.  )  TÖMERللغة التركية واللغات االجنبية (مراكز ابحاث وتطبيقات ا

الطالب الذين يفشلون في استيفاء  .  SBU-TÖMERإلى    C1يتم توجيه الطالب الذين ليس لديهم شهادة كفاءة اللغة التركية من المستوى  

المستوى   التركية  اللغة  كفاءة  فصلهم من   2الل  خ  C1شهادة  يتم  بالجامعة  االلتحاق  حصولهم على حق  تاريخ  من  دراسيتين  (سنتين) 

 الجامعة.

من حاملي الجنسية التركية، خريجي   YÖSهذه الشروط ال تنطبق على؛ الحاصلين على حق التقديم على امتحان   12.1.6

ا العالي  التعليم  هيئة  مجلس  لكتاب  وفقًا  االجانب  من  التركية  العامة  بتاريخ  الثانويات  -E75850160والمرقم  09.12.2020لتركية 

خالل    301.02.03-8628 من  جامعتنا  في  التسجيل  حق  على  حصلوا  والذين  التركية  قبرص  شمال  جمهورية  من  القادمين  الطلبة  ؛ 

 االستفادة من حصص قبول الطالب من الخارج. 

b(  ) باللغة اإلنجليزية؛30المرشحين المتقدمين للبرامج التي تكون (٪ 

من خالل تقديم   SBÜYÖSطلبة الذين نجحوا بالحوصل على التنسيب بجامعة العلوم الصحية بواسطة   ال 12.1.7

YÖS  او الذين تخرجوا من الثانويات الموجودة في الخارج والتابعة لوزارة التربية الوطنية التركية؛ يجب عليهم على اقصى

المعد من قبل قسم اللغة التركية في جامعة العلوم   C1غة التركية  تقدير في بداية السنة الدراسية الثالثة جلب شهادة كفاءة الل 
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الصحية أو حسب شهادة كفاءة اللغة التركية التي تم الحصول عليها من مراكز ابحاث وتطبيقات اللغة التركية واللغات االجنبية 

 )TÖMER  ( يستطيعون الوفاء بهذا االلتزام لمدة للجامعات المختلفة او من معهد يونس إمرا.  يتم ايقاف قيد الطالب الذين ال

خالل نهاية   C1عام واحد لحين إيفائهم بهذا االلتزام.  الطالب الذين يفشلون في استيفاء شهادة كفاءة اللغة التركية المستوى  

 هذه الفترة يتم فصلهم من القسم االكاديمي المسجلين فيه.

من حاملي الجنسية التركية، خريجي   YÖSالتقديم على امتحان  هذه الشروط ال تنطبق على؛ الحاصلين على حق   12.1.8

بتاريخ   التركية  العالي  التعليم  هيئة  مجلس  لكتاب  وفقًا  االجانب  من  التركية  العامة  -E75850160والمرقم  09.12.2020الثانويات 

الت  301.02.03-8628 حق  على  حصلوا  والذين  التركية  قبرص  شمال  جمهورية  من  القادمين  الطلبة  خالل  ؛  من  جامعتنا  في  سجيل 

 االستفادة من حصص قبول الطالب من الخارج. 

مستويات كفاءة اللغة التركية وحدود الدرجات للمرشحين المتقدمين للبرامج باللغة التركية و البرامج التي تكون  12.1.9

 ٪) باللغة اإلنجليزية وفقًا للمعايير األوروبية بخصوص اللغة المشتركة: 30(

 
 

 اللغة التركية

 ستويات كفاءةم 
  حدود الدرجات

 المالحظات 

A1 0-39 ال يجيد اللغة التركية اطالقا 

A2 40-59 اللغة التركية غير كافية 

B1 60-69   خالل التركية  اللغة  تستوفى  سوف 
 B2 70-79 فترة زمنية قصيرة

C1 80-89 
 اللغة التركية كافية 

C2 90-100 

 
 
 
 
 
 

 الرسوم الدراسية  . 13

 
االجنبية للسنة الدراسية    األصول  ذوي  او من  القادمين من الخارج  الرسوم الدراسية السنوية للطلبة  تحدد  سوف 

وبشكل سنوي من قبل مجلس إدارة الجامعة وباالعتماد على "قرار تعيين الرسوم الدراسية التي يتم استحصالها   2023-2022

التع مؤسسات  في  الخدمة  تكاليف  في  طالبية  على  كمساهمة  عنها  اإلعالن  وسيتم  الوزراء.  مجلس  من  الصادر  العالي"  ليم 

 الموقع االلكتروني الرسمي لجامعتنا قبل تاريخ تقديم الطلبات.
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 المختصرات

 
IBAN   :رقم الحساب الدولي 

KKTC   :جمهورية شمال قبرص التركية 

ÖSYM   : مركز القياس واالختيار والتنسيب 

SBÜ   : الصحيةجامعة العلوم 

SBÜYÖS2022   :اختيار وتنسيب الطلبة القادمين من الخارج او من ذوي األصول االجنبية لجامعة العلوم الصحية 

 امتحان الطلبة

TÖMER  :  مركز أبحاث وتطبيقات اللغة التركية واللغات االجنبية 

YÖK  : العلمي)هيئة التعليم العالي التركية (بمثابة وزارة التعليم العالي والبحث 

YÖS   :امتحان الطلبة القادمين من الخارج او من ذوي األصول االجنبية 
 

YDYS   : اختبار كفاءة اللغة األجنبية من قبل اقسام اللغة التركية واللغات االجنبية التابعة لرئاسة جامعة
 العلوم الصحية 

YDS  :   امتحان تحديد مستوى اللغة األجنبية 

YÖKDİL   :بية لمؤسسات التعليم العالي  امتحان اللغة االجن 
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 1-الملحق 

- 2022معايير قبول الطلبة القادمين من الخارج او من ذوي األصول االجنبية في جامعة العلوم الصحية للسنة الدراسية  

2021 

 
 

 النسبة  امتحان المقابلة النسبة  اسم االمتحان(حدود الدرجات)     

اليوس  اجرت  التي  للجامعات  اليوس  امتحان  نتائج   *
والمقبولة من قبل جامعتنا، حدود  2022حضوريا لسنة  

 ) 100-50الدرجات (
 

%70 
يتم  سوف  التي  المقابلة 

 اجرائها من قبل جامعتنا
%30 

 -SAT I ) 1600-100حدود الدرجات ( 

-SAT II ) 800-500حدود الدرجات ( 

-ACT  36-18(حدود الدرجات ( 

 
 ):2022* امتحانات اليوس للجامعات المقبولة من قبل جامعتنا (التي اجرت امتحان اليوس حضوريا لسنة  

 جامعة اكدنيز (البحر المتوسط)  . 1

 جامعة انقرة . 2

 جامعة أتاتورك . 3

 جامعة إيجه . 4

 جامعة إرجييس . 5

 جامعة إسطنبول  . 6

 جراح باشا –جامعة إسطنبول  . 7

 (البحر االسود)جامعة قرة دنيز التقنية  . 8

 مايس 19جامعة  . 9

 جامعة غازي عنتاب . 10
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 2-الملحق 

 2023-2022القادمين من الخارج او من ذوي األصول االجنبية في جامعة العلوم الصحية للسنة الدراسية 

 جدول تقييم نتائج النجاح للطلبة 
 

 

 حساب درجة النجاح نوعية التقديم 

/    SAT Iدرجة اليوس أو ما يعدل نتيجة امتحان   

II، ACT بالنظام المئوي 

 

 )  0.3) + (امتحان المقابلة ×0.7(درجة التقديم × 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


