
إلى عناية المرشحين الحاصلين على حق المشاركة في امتحان  
مقابلة اختيار وتنسيب الطلبة القادمين من الخارج او من ذوي  

جنبية ( صول ا  بجامعة العلوم الصحية! .. ) SBÜYÖS2022ا
وط الخاصة بدخول المباني التي سوف تجرى فيها امتحانات   ال

ت   SBÜYÖS2022المقاب
.  17.00ولغاية الساعة    09.00بين الساعة    2022أغسطس    07-01بتواريخ  SBÜYÖS2022ستجرى امتحانات المقابلة  

وذلك بناء على اختيار التي تم سوف يتم إجراؤها    لغة المقابلةفي وثيقة دخول المقابلة للمرشح، سوف يتم توضيح تفاصيل مثل  
التاريخ، والساعة ، ورقم لجنة االختبار ،  SBÜYÖS2022كان االمتحان م ،  في نظام تقديم الطلبات للمقابلة  المرشح للغة

   الخاص باختبار المقابلة. 

االهتمام الكافي فيما يتعلق بمقاييس جائحة   SBÜYÖS2022من المهم أن يُظهر المرشحون الذين سيخوضون اختبار مقابلة  
Covid 19   ) .(مثل الكمامة واستعمال المعقمات والمسافة االجتماعية 

ال تنسوا اصطحاب الوثيقة معكم يوم   بدون وثيقة الدخول الخاص بك.  SBÜYÖS2022مقابلة  ال يمكن الدخول المتحان  
االمتحان. يجب أن تكون صورتك موجودة في وثيقة دخول االمتحان. عند طباعة الوثيقة، احرص على أن تكون صورتك  
 موجودة على الوثيقة. لن يتم قبول المرشحين الذين ليس لديهم وثيقة دخول االمتحان (مع الصورة الواضحة) في االمتحان.

اضافة لوثيقة دخول االمتحان، الهوية او الوثيقة  يجب عليك ان تصطحب معك،    SBÜYÖS2022المقابلة أثناء دخول 
الهوية التركية/الكارت االزرق/جواز السفر/هوية (    SBÜYÖS2022الشخصية التي استخدمتها اثناء التقديم المتحان  

 الحماية المؤقتة) يجب ان تكون معكم. 

حتى يتم االنتهاء  اب المبنى الذي سيجرى فيه االمتحان قبل ساعة واحدة من موعد االمتحانيرجى أن تكونوا جاهزين عند ب
. سيتم ادخال المرشحين إلى الممر حيث تقع قاعة امتحان  من عمليات التحقق من الهوية والتفتيش والمقابلة في الوقت المحدد 

 دقائق فقط.  10المقابلة قبل 

لن يتم قبول أي شخص في داخل االبنية التي  ،    SBÜYÖS2022متحان مقابلة  باستثناء المرشحين الذين سيقدمون ا
 سوف تجرى فيها االمتحانات. 

عند مدخل المباني التي ستجرى فيها امتحان المقابلة، سيتم التفتيش اليدوي للمرشحين اضافة الى جهاز الكشف من قبل حراس 
السلكيًا. المرشحين الذين يقومون بإحضار هاتف محمول ، بلو  األمن؛ توث، وما إلى ذلك من االجهزة التي توفر اتصاالً 

القاطعة  االدوات  أنواع  جميع  الكمبيوتر،  ميزات  ذات  األجهزة  اإللكترونية/الميكانيكية،  األجهزة  أنواع  جميع  السماعات، 
ت اي شكل من االشكال لن يُسمح لهم تحوالثاقبة، األسلحة النارية وما شابهها ، الطعام والشراب (باستثناء زجاجة ماء)  

 دخول بناية االمتحان.

 

 

 

 

 



 SBÜYÖS2022مراكز امتحان مقابلة 
 عنوان مجمع كول هانه أنقرة:

 اتليك/ كيجي اوران/ انقرة 06018مجمع كول هانه كلية تمريض كول هانه، محلة امراه. 

االختبار في وثيقة دخول االمتحان الخاصة  والتاريخ والساعة ورقم لجنة    SBUYOS 2022(تم تحديد مكان امتحان مقابلة  
 بك)

 عنوان مجمع حميدية اسطنبول: 

الصحية العلوم  رقم  -جامعة  الطبية  شارع  سليمية  محلة  شاهانه(حميدية)  الطبية  المدرسة  الحميدية   34668،  38مجمع 
 اسكودار/اسطنبول

االختبار في وثيقة دخول االمتحان الخاصة  والتاريخ والساعة ورقم لجنة    SBUYOS 2022(تم تحديد مكان امتحان مقابلة  
 بك)

 

متحان مقابلة   SBÜYÖS2022المقاعد المخصصة 

للطلبة القادمين من الخارج او من ذوي األصول االجنبية المخصصة للبكلوريوس لعام   أعداد المقاعد الدراسيةللحصول على    انقر
2022-2023 ... 

المقاعد الدراسيةللحصول على    انقر التقنية لل  أعداد  االجنبية المخصصة للمعاهد  األصول  ذوي  طلبة القادمين من الخارج او من 
 ... 2023-2022(سنتين) لعام 

 
 


