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 معة العلوم الصح�ةاج
ي خت�ار وتنس�ب الطلبة ال  المقابالتاالمتحانات و توار�ــــخ 

 �ف
   (  كل�ة طب ج��ان ب�ه (الرا�ي

 ( ي و معهد ج��ان ب�ه (الرا�ي
  الص�ي المهيف

 توار�ــــخ التقد�م 2021 تموز  27 –01

 لطلبات التقد�متوار�ــــخ التقي�م  2021 تموز  30 – 28

 الطلبة تار�ــــخ امتحان اخت�ار  2021 اغسطس 03

والطلبة الذين حصلوا ع� حق دخول امتحان اخت�ار الطلبة  نتائج إعالن 2021 اغسطس 04
 المقابلة 

اض ع� نت�جة  2021 اغسطس  07 – 05  االمتحانتوار�ــــخ االع�ت

اضات تار�ــــخ 2021 اغسطس 08  الرد ع� االع�ت

 تار�ــــخ المقابلة 2021 اغسطس 13– 09

 نتائج المقابلةتار�ــــخ االعالن عن  2021 اغسطس 14

ف  2021 اغسطس 19– 15  توار�ــــخ اخت�ار ال�ل�ة او المعهد للمتقدمني

ف اتار�ــــخ االعالن عن  2021 اغسطس 20 ف  لمرشحني  واالحت�اط االصالء المقبولني

ف  توار�ــــخ 2021 اغسطس  13-27 ي للمرشحني
ف  التسج�ل النهائئ  االصالء المقبولني

ف  2021ا�لول  03 – اغسطس 31 ي للمرشحني
ف  توار�ــــخ التسج�ل النهائئ  االحت�اط المقبولني

 
 التواصل: 

    5433625378 (90+):  1-الهاتف
     5388546986 (90+) :  2-الفا�س

ي 
وين     http://www.sbu.edu.tr :  العنوان االل��ت

 جامعة العلوم الصح�ة / رئاسة دائرة شؤون الطلبة  العنوان: 
 اسكودار، اسطنبول 34668/ 38مجمع الحم�د�ة، محلة سل�م�ة شارع الطب�ة رقم 

   
 
 
 
 
 
 



3 
 

I . معلومات عامة، المبادئ األساس�ة والقواعد 
ي تم تاسسيها ضمن  05.02.2021بتار�ــــخ  3519حسب المرسوم الرئا�ي المرقم  . 1 فان كل�ة طب ج��ان ب�ه اليت

ي سور�ا (ج��ان ب�ه/حلب) و 
ي (ستة) سنوات من  6 كون الدراسة فيها تجامعة العلوم الصح�ة �ن  التعل�م الطيب

�ة بعد  ك�ة ةواحدسنة تحض�ي  . للغة ال�ت
ي امعهد ج��ان ب�ه فان  05.02.2021بتار�ــــخ  3519حسب المرسوم الرئا�ي المرقم  . 2 تم الذي لص�ي المهين

ي سور�ا (ج��ان ب�ه/حلب) و 
ي تخصص) سنتان( 2 كون الدراسة ف�هتتاسس�ه ضمن جامعة العلوم الصح�ة �ن

 �ن
�ة بعد  األطراف الصناع�ة وتق��م العظام ك�ة ةواحدسنة تحض�ي  . للغة ال�ت

ي سور�ا (ج��ان ب�ه/حلب)  . 3
ي تم تاسسيها ضمن جامعة العلوم الصح�ة �ن  تقبلوف سكل�ة طب ج��ان ب�ه اليت

) 60ما مجموعه  2022-2021لسنة الدراس�ة ل ح�يو�شكل  ن ن  (ستني ن واالجانب المق�مني من الطلبة السور�ني
ي سور�ا (

�ة  السنة لالجانب من مجم�ع عدد الطلبة كحد اق�)، سوف تبدأ  % 10�ن ك�للغة التحض�ي ي ال�ت
ة �ن

� السنةبنجاح  ا�ملوا الذين  بةالطل . 2022-2021سنة الدراس�ة البدا�ة  ك� ة للغةالتحض�ي  �حصلون الذينأو  ةال�ت
ك�ة سيتم �سج�لللغة امن شهادة ال�فاءة  B2مستوى االقل ع� ع�  ي السنة األو�  همال�ت

ج��ان  �ل�ة طبل�ن
ي 

ي كل�ة الطب �ن
ي السنة األو� �ن

ي الب�ه ، وسيبدأون تعل�مهم �ن
 . 2022-2021 ةالدراس� للسنة فصل الخ���ن

ي معهد ج��ان ب�ه الص . 4 ي سور�ا (ج��ان ب�ه/حلب)  الذي�ي المهين
تم تاسس�ه ضمن جامعة العلوم الصح�ة �ن

من الطلبة  )ثالثون( 30ما مجموعه  2021-2020للفصل ال����ي السنة الدراس�ة سوف تقبل و�شكل ح�ي 
ي سور�ا (

ن �ن ن واالجانب المق�مني  السنة سوف تبدأ لالجانب من مجم�ع عدد الطلبة كحد اق�)،  % 10السور�ني
�ة  ي للغة التحض�ي

ك�ة �ن � السنةبنجاح  ا�ملوا الذين  بةالطل . 2022-2021سنة الدراس�ة البدا�ة ال�ت ة التحض�ي
ك� للغة ك�ة سيتم �سج�لاللغة من شهادة ال�فاءة  B2مستوى االقل ع� ع�  الذين �حصلونأو  ةال�ت ي  همال�ت

 �ن
ي ، و األطراف الصناع�ة وتق��م العظام السنة األو� تخصص

ي السنة األو� �ن
ي لاسيبدأون تعل�مهم �ن

 فصل الخ���ن
 . 2022-2021 ةالدراس� للسنة

ن للقبولالطالب قبول  ميتس . 5 ي جامعة العلوم الصح�ة ( المتقدمني
) كل�ة طب ج��ان ب�ه و معهد ج��ان SBÜ�ن

ي ب�ه الص�ي  ، مقابلةمن خالل االمتحان التح��ري وال 2022-2021 ةالدراس� للسنةو�شكل ح�ي المهين
ف بستتم إجراءات التقد�م وسوف يتم  ن�ت ع� عنوان نظام  2021 تموز  27 - 01ني وذلك من خالل االن�ت

نت  .  http://basvuru.sbu.edu.tr.التقد�م ع�ب اإلن�ت
ي جامعة العلوم الصح�ة ( قبول الطالبتم يس . 6

ي SBÜ�ن ) كل�ة طب ج��ان ب�ه و معهد ج��ان ب�ه الص�ي المهين
ي س المقابلة�عدها ع� نت�جة االمتحان التح��ري و بناء  2022-2021السنة الدراس�ة للفصل ال����ي  وف واليت

ي المواع�د المحددة من قبل 
 الطلبة. المقابالت الخت�ار وتنس�ب لجنة تجري �ن

 11.00الساعة  2021اغسطس  03بتار�ــــخ جامعة العلوم الصح�ة الخت�ار الطلبة سوف يتم اجراء امتحان  . 7
، اعزاز، جرابلس، الباب (سور�ا) و  ي خمس مرا�ز �شمل الرا�ي

صباحا �شكل حضوري من قبل الطلبة �ف
 ارالق (ترك�ا).  7جامعة ك�ل�س 

ي جامعة العلوم الصح�ةالمقابالت الخت�ار وتنس� . 8
�ي كل�ة طب ج��ان ب�ه و معهد ج��ان ب�ه الص  ب الطلبة �ن

ي  ي منطقة بلة المخصصة للطلبة �ي المقا ،المهين
اجراء هذە  سوف يتم . سور�ا  (ج��ان ب�ه/حلب)المتواجدين �ن

لبة الخت�ار وتنس�ب الطحضور�ا (وجها لوجه) المقابالت ستجرى جامعة العلوم الصح�ة.  المقابالت من قبل
ي 

ةا�ن ي حاالت  . 17.00لغا�ة  10.00وسوف تكون من الساعة  1202اغسطس  13-09 لف�ت
ورة�ن سيتم  ال�ن

نت المقابلةإجراء   . (اونالين) ع�ب اإلن�ت
ي كل�ة  2022-2021للسنة الدراس�ة جامعة العلوم الصح�ة حددت  . 9

مقعد  60بـ  طب ج��ان ب�هعدد المقاعد �ن
ن االصالء اضافة لـ  ي حال فراغ مقاعد االصالء. بالنسبة ل 60للمرشحني

 معهد ج��ان ب�ه الص�ي مقعد لالحت�اط �ن
ي  ن االصالء اضافة لـ  30تم تخص�ص  تخصص األطراف الصناع�ة وتق��م العظام المهين  60مقعد للمرشحني

ي حال فراغ مقاعد االصالء. 
 مقعد لالحت�اط �ن

�ةسوف يتم اجراء امتحان معافاة (اجت�از) ال . 10 ي  لسنة التحض�ي
ن �ن ك�ة لطلبة الملتحقني ل�ة طب ج��ان ك للغة ال�ت

ي سور�ا (ج��ان معهد ج��ان ب�ه الص�ي واقسام  ب�ه
ي الذي تم تاسس�ه ضمن جامعة العلوم الصح�ة �ن المهين

 . ب�ه/حلب)
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ي �جب أن يتبعها المرشح�غ�ي هذا الدل�ل الق . 11 ي جامعة العلوم الصح�ةواعد اليت
ن بالدراسة �ن ن الراغبني ل�ة طب ك  ني

ي   . 2022-2021للعام الدرا�ي  ج��ان ب�ه و معهد ج��ان ب�ه الص�ي المهين
ن الاالمتحان و نتائج  . 12 كل�ة طب ج��ان ب�ه و معهد ج��ان ب�ه   (SBÜ) جامعة العلوم الصح�ةلمقابلة للمرشحني

 . الالحقةوال �شمل السنوات  2021-2022للعام الدرا�ي  ستكون سار�ة فقط الص�ي 
ي  . 13

يمدة التعل�م �ن �م�ة من االقسام اال�اد الطلبة إلغاء �سج�لسيتم  . كحد اق�  سنتان الفصل التحض�ي
ي حال عدم نجاحهم 

ن فيها �ن ي المسجلني
ي عبور �ن ك�ة المستو  او  الفصل التحض�ي ى إحضار شهادة ال�فاءة ال�ت

B2  . ن ي غضون عامني
 �ن

ن �كون  . 14 ن جامعتنا والطلبة المرشحني ك�ة باللغاتالتواصل بني �ة.  ، الع���ةال�ت ن  واالنجل�ي
ي ل بالنسبة . 15

ن لمقابلة القبول �ن ) كل�ة طب ج��ان ب�ه و معهد ج��ان SBÜجامعة العلوم الصح�ة ( لطلبة المتقدمني
ي  ب�ه الص�ي  ي الفصل  المهين

اخت�ار وتنس�ب  فان اجور التقد�م المتحان 2022-2021ال����ي للعام الدرا�ي �ن
ي  $ 10سوف تكون ما �عادل  الطلبة

ك�ة سوف تودع �ف ة ال�ت الخاص  IBAN(ع�ش دوالرات ام��ك�ة) بالل�ي
 بجامعة العلوم الصح�ة. 

ن المرشح ع� الطلبة�جب  . 16 فرهم جوازات سوث�قة دخول االمتحان اضافة ا� جلب  س�دخلون االمتحانالذين  ني
ي يوم المقابلة. اله��ة أو وثائق 

 معهم �ن
ي حال عدم دخولهم المتحان جامعة العلوم الصح�ة  . 17

ن من دخول المقابلة �ن سوف يتم استبعاد المتقدمني
 . خت�ار وتنس�ب الطلبةالتح��ري ال 

ن بالللمتقدم سوف تكون ح�ا  جامعة العلوم الصح�ة التح��ري الخت�ار وتنس�ب الطلبة امتحاننتائج  . 18 دراسة ني
ي كل�ة

ي  طب ج��ان ب�ه و معهد ج��ان ب�ه الص�ي  �ن  . المهين
 

II . إجراءات التقد�م 
ي جامعة  االمتحان التح��ري والمقابلةتقد�م طلبات سيتم  . 1

) كل�ة طب ج��ان ب�ه و معهد SBÜالعلوم الصح�ة (�ن
ي للسنة الدراس�ة  ي الدل�ل  2022-2021ج��ان ب�ه الص�ي المهين

ات المبينة �ن وذلك من خالل خالل الف�ت
نت  ن�ت ع� عنوان نظام التقد�م ع�ب اإلن�ت  . http://basvuru.sbu.edu.trاالن�ت

خالل  ) https://basvuru.sbu.edu.tr(وثائق المطل��ة كل ال  بتحم�للن يتم اخذ الطلبة الذين لم �قوموا  . 2
 . ي التقي�م االو�ي

:  التقد�م �ن ي
 الوثائق المطلوب تحم�لها خالل التقد�م �ي كااليت

a . او جواز السفر ( ن ن او الطرفني  اله��ة (كال الوجهني
b .  شهادة الثان��ة او البكلور�ا( ن ن او الطرفني  (كال الوجهني
c .  ي

ي لم يتم اإلعالن عن نتائجها لحد االن  2021امتحان البكالور�ا سيتمكن المرشحون الذين شاركوا �ن واليت
ط أن �قدموا النسخة األصل�ة  ي جامعة العلوم الصح�ة  ��ش

من التقدم المتحان اخت�ار وتنس�ب الطلبة �ن
إ� رئ�س لجنة االمتحان يوم  2021أو النسخة المصدقة طبق االصل من وث�قة نت�جة امتحان البكالور�ا 

 .لةالمقاب
d .  ن الذين دخلوا امتحان البكالور�ا ول�ن لم يتم اإلعالن عن نتائجها لحد االن، التقد�م  2021�مكن للمرشحني

ن�ت لالمتحان وذلك من خالل تحم�ل ورقة مكتوب فيها  "سأ�ون مسؤوال عن تقد�م أصل ع�ب االن�ت
و�جب ان تحتوي  لمقابالت "إ� رئ�س اللجنة اثناء اجراء ا 2021وث�قة نت�جة امتحان البكالور�ا لعام 

 هذە الورقة ع� اسم وكن�ة المرشح مع التوقيع والتار�ــــخ. 
e . ة صورة شخص�ة حديثة (خلف�ة ب�ضاء  )وماخوذة خالل الست اشهر االخ�ي
f .  اجور امتحان اخت�ار وتنس�ب الطلبةوصل يوضح دفع مصار�ف 

ن ال  . 3 ي جامعة العلوم الصح�ة م متحان اخت�ار وتنس�ب الطلبةالمتقدمني
ن�ت �جب عليهم �ن خت�ار ان خالل االن�ت

، اعزاز، جرابلس، الباب (سور�ا) و جامعة ك�ل�س (احد مرا�ز االمتحان  . بالنسبة للذين )ارالق (ترك�ا) 7الرا�ي
لم �ختاروا احد مرا�ز االمتحانات المذكورة سوف يتم اخت�ار المركز �شكل اتومات��ي من قبل جامعة العلوم 

 الصح�ة. 



5 
 

ي  سوف تقبل  . 4
ي الطلبات للدراسة �ن لسنة لح�ي  و�شكل كل�ة طب ج��ان ب�ه و معهد ج��ان ب�ه الص�ي المهين

ي سور�ا  2022-2021الدراس�ة 
ن �ن ن واالجانب المق�مني  . من الطلبة السور�ني

ن المواطنون السور� . 5 ي اي ني
ن للدراسة �ن ن او المتقدمني ي ترك�ا  المسجلني

 �مكنهم ال من مؤسسات التعل�م العا�ي �ن
.  التقد�مشكل من االشكال تحت اي  ي ي كل�ة طب ج��ان ب�ه و معهد ج��ان ب�ه الص�ي المهين

ي و للدراسة �ن
�ن

ي حالحيت  فسوف يتم اعتبار طلبات تقد�مهم باطلة عند ال�شف عنهم. لالمتحان حال تقد�مهم 
 تنس�ب �ن

ي  هؤالء
 ال�ل�ة بمجرد كشف وضعهم. �سج�لهم من  إلغاءسيتم  ذات الصلة ال�ل�اتالطالب �ن

ون�ة كامل المسؤول�ة عن إدخال معلومات خاطئة خالل م�ئ استمارة التقد�م  المرشحيتحمل  . 6 م ادخال . يتاالل��ت
 جواز السفر من دون عمل اي تغي�ي او اختصارات. اله��ة او الب�انات الشخص�ة حسب معلومات 

ي استمارة الطلب �جب أن �كون  . 7
ي المطلوب �ف

وئف �د اإلل��ت شح أن �ستخدم كل مر مرشح و�جب لا عائدا ال�ب
ا فقط. �جب عدم إجراء أي مراسالت ا واحد� ون�� ا إل��ت ف اآلخ��ن ع�ب هذا  او  ب��د� إجراءات ن�ابة عن المرشحني

 . ي
وئف �د اإلل��ت  ال�ب

ك�ة . 8 �ة  او الع���ة إذا لم تكن النسخة االصل�ة لشهادة الثان��ة باللغة ال�ت ن النسخة  لسوف يتم قبو او االنكل�ي
جمة لل جمة مكاتب ك�ة من قبل �ت غة الالم�ت  المحلفة. ال�ت

ن الذين ل�س لديهم  . 9 ي تم الحصول IB�شهادة نت�جة البكالور�ا ( �مكنهم التقد�مالثان��ة  دبلوما للمرشحني ) اليت
ي نها�ة امتحانات الثان��ة

 . العامة من دون الحاجة ا� ترجمة هذە الشهادة عليها �ن
ي نموذج ا �جب إضافة صورة . 10

ي لمرشح إ� الحقل ذي الصلة �ن
وين ملتقطة  ةالصور �جب أن تكون  . التقد�م االل��ت

هناك  �جب أال �كون األشهر الستة الماض�ة ، بح�ث �مكن التعرف ع� المرشح �سهولة.  وخالل بمنظر اما�ي 
ي صع��ة التعرف ع� المرشح من الص

ا �ن ا مهم� ي قد تلعب دور� ي المظهر واليت
. �جب المقابلة ورة يومتغي�ي كب�ي �ن

ي االعتبار أنه إذا  
ي تحد�د اله��ة �سبب صورة المرشح ، فلن يؤخذ المرشح  كانت هناكأن يوضع �ن

صع��ة �ن
 لمقابلة. لالمتحان التح��ري وا

ن  طلباتة ئميتم تقي�م مدى مال  . 11 طلبة المقابالت الخت�ار وتنس�ب الاالمتحان و لجنة من قبل للوائح المرشحني
ي جامعة 

 . العلوم الصح�ة�ن
 

III . ي جامعة العلوم الصح�ةلمقابلة لالمتحان وا إ�داع رسوم التقد�م
 �ف

ن  . 1 جامعة العلوم الصح�ة فان اجور التقد�م المتحان اخت�ار وتنس�ب الطلبة سوف ل بالنسبة للطلبة المتقدمني
ي  $ 10تكون ما �عادل 

ك�ة سوف تودع �ن ة ال�ت  معة العلوم الصح�ةالخاص بجا IBAN(ع�ش دوالرات ام��ك�ة) بالل�ي
ي هذا الدل�ل. 

 والموضح �ن
داد رسوم التقد�م . 2 ي دفعها المرشحون لن يتم اس�ت ي حال عدم دخولهم لالمتحان التح��ري او المقابلة.  اليت

 �ن
داد رسوم التقد�م . 3 ي دفعها المرشحون لن يتم اس�ت الذين يتم الغاء طلباتهم �سبب اعطائهم لمعلومات  اليت

 مغلوطة اثناء التقد�م. 
داد رسوم التقد�م لن . 4 ي دفعها المرشحون يتم اس�ت ي ال�ل�ة او المعهد  اليت

الذين �حصلون ع� حق التسج�ل �ن
ي التسج�ل. 

 ومن ثم يتخلون عن حقهم �ن
ن س�قومون بدفع اجور  . 5 ي سوف �سجلون فيها او المعهد ال�ل�ة المرشحني ة اليت ي هذا ال التسج�لخالل ف�ت

مبينة �ن
 وحسب المعلومات التال�ة.  الدل�ل

ي   رسوم
 كل�ة طب ج��ان ب�ه الدراسة �ف

ك�ة.  $ 1.000,00 ما �قابل الطب:  ل�ل�ةالرسوم الدراس�ة السن��ة  ة ال�ت ) بالل�ي  دوالر (ألف دوالر أم���ي
�ةالرسوم الدراس�ة السن��ة  ك�ة.  خمسمائةدوالر ( $ 500,00 ما �قابل : للسنة التحض�ي ة ال�ت ) بالل�ي سوف  دوالر أم���ي

ك�ة مئتان وخمسوندوالر ( $ 250,00ما �قابل يؤخذ ل�ل فصل درا�ي  ة ال�ت ) بالل�ي  . دوالر أم���ي
ي  رسوم

ي  الدراسة �ف
 معهد ج��ان ب�ه الص�ي المهيف

)  خمسمائةدوالر ( $ 500,00 ما �قابل : األطراف الصناع�ة وتق��م العظاملقسم الرسوم الدراس�ة السن��ة  دوالر أم���ي
ك�ة.  ة ال�ت  بالل�ي
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�ةالرسوم الدراس�ة السن��ة  ك�ة.  خمسمائةدوالر ( $ 500,00 ما �قابل : للسنة التحض�ي ة ال�ت ) بالل�ي سوف  دوالر أم���ي
ك�ة مئتان وخمسوندوالر ( $ 250,00ما �قابل يؤخذ ل�ل فصل درا�ي  ة ال�ت ) بالل�ي  . دوالر أم���ي

 
 وز تبهغف�ع /  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbulاسم البنك: 

 : IBAN -أ 
ة:  حساب  TR71 0001 5001 5800 7304 9320 88   الل�ي

 :  TR58 0001 50015804 8016 4861 99 الحساب الدوالر األم���ي
 TR82 0001 50015804 8016 2768 29 حساب اليورو: 

 SWIFT :  TVBATR2AXXX رمز -ب
 العلوم الصح�ة: جامعة المستلماسم حساب  -ت
حال -ث  المرشح (كن�ة) ولقب : اسممالحظات او ال�ش

 . TR31 0080 7005 9341 7649 3050 01  /PTT الـ IBAN -ج
ي قسم المال  االسم واللقب (ال�ن�ة) موظف البنك بكتابة �ي تذك اثناء عمل�ة دفع المبلغ كما ير�ب منكم 

 ! حظات�ف
ي  -ح

فع د، �جب �سل�م اإل�صال الذي يوضح أنه تم  اليها  المرشح تنس�بالذي يتم  ال�ل�ة او المعهد قبل التسج�ل �ن
ي شؤون الطلبة ل�سجتإ� مكتب ال بال�د  الرسوم الدراس�ة

 . �ن
ن  -خ ي اي كل�ة او معهد  المرشحني

ي فروع الم�مكنهم إ�داع رسوم التسج�ل  الذي حصلوا ع� حق التسج�ل �ن
ارف ص�ن

ي منطقة ج��ان ب�ه/حلب او 
ن من داخل ترك�ا.  PTTمن خالل فروع المصارف او الموجودة �ن ن المقدمني المرشحني

ي المعامالت الدول�ة خارجال
 :SWIFT Code، �مكنهم دفع رسوم التقد�م من خالل المصارف العاملة �ن

TVBATR2AXXX)( . 
 

IV . ف طلبات التقي�م األو�ي ل  المتقدمني
ن من خالل  . 1 ي جامعة العلوم اللتنس�ب االو الخت�ار الجنة يتم تقي�م مدى مالئمة طلبات المرشحني

صح�ة طلبة �ن
(SBÜ) . 

ن كلها تكون تحت إدارة جامعة العلوم الصح�ة. جامعة العلوم الصح�ة لديها  . 2 تقي�م الطلبات وتنس�ب المرشحني
ي م�ئ او عدم م�ئ المقاعد الدراس�ة المخصصة. 

 الح��ة �ن
ي التقد�م مصدقة من الجهات  جميع �جب ان تكون . 3

 المختصة. الوثائق المطل��ة �ن
ن للدراسة  . 4 ن المتقدمني ي كل�ة طب ج��ان ب�هبالنسبة للمرشحني

�مكن  والذين ال توجد لديهم دبلوما الثان��ة �ن
ي حالة تقد�م شهادة البكلور�ا (العل�ي 

ي  قبول مراجعتهم �ف ن لو . )او االدئب ن المتقدمني لدراسة �النسبة للمرشحني
ي 

ي �ن ا الثان��ة والذين ال توجد لديهم دبلوم الصناع�ة وتق��م العظامقسم األطراف  معهد ج��ان ب�ه الص�ي المهين
ي حالة تقد�م شهادة البكلور�ا (العل�ي 

ي  �مكن قبول مراجعتهم �ف  . )او االدئب
ي موقع جامعتنا ( . 5

الطلبة ) عن https://basvuru.sbu.edu.trحسب التقي�م االو�ي سوف يتم االعالن �ن
 . الذين �حق لهم دخول االمتحان التح��ري

 
V . ي جامعة العلوم الصح�ة اخت�ار وتنس�ب الطلبة امتحان

ي  �ف
 كل�ة طب ج��ان ب�ه و معهد ج��ان ب�ه الص�ي المهيف

ن من قبل لجنة سوف  . 1 ي جامعة العلوم الصحاخت�ار امتحان و يتم فحص طلبات االمتحانات للمرشحني
 �ة. الطلبة �ن

ي 
ف أم ال.  ناقصة، يتم تحد�د ما إذا كانت المعلومات  الفحص�ن قبل طلبات  �جب ع� المتقدمني

ُ
خولهم دالذين ت

ي يوم االمتحان جلب وث�قة دخول االمتحان والذي سوف يتم تزو�دهم به من قبل 
لالمتحان التح��ري �ف

 الجامعة اضافة ا� بطاقة اله��ة او جواز السفر. 
ي  لجامعة العلوم الصح�ةخت�ار الطالب وتحد�د المستوى لمتحان ا س�جرى . 2

تمام الساعة  2021أغسطس  03�ن
ي مرا�ز االمتحانات  ا سور�بتوق�ت  11:00

، اعزاز، جرابلس، الباب (سور�ا) و جامعة�ف ارالق  7 ك�ل�س  الرا�ي
 ). (ترك�ا

https://basvuru.sbu.edu.tr/
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 .دق�قة 180مدة االجابة �ي سؤال و  100يتكون من االمتحان التح��ري  . 3
�اء وال��م�اء والبيولوج�ا وا االمتحانيتكون  . 4 ن  100 مجم�ع االسئلة �ي العامة.  لمعلوماتمن أسئلة ال��اض�ات والف�ي

 : �اء  سؤال) 25( ال��اض�اتسؤال موزعة بالشكل التا�ي ن  25(والبيولوج�ا  سؤال) 20(وال��م�اء  سؤال) 20(والف�ي
 .اسئلة) 10(العامة  المعلوماتو  سؤال)

ن . �جب ع� وتكون واخدة فقط منها �ي االجابة الصح�حة، ) خ�ارات5( خمس ل�ل سؤال سوف تع� . 5  المتقدمني
ي سيتم إعطاؤها لهم أثناء االمتحان تأش�ي   .الخ�ارات الصح�حة لألسئلة ع� النموذج الب�ي (ورقة اإلجابة) اليت

ي �مكن  . 6 الساتذة اابة) ، س�قوم النموذج الب�ي (ورقة إجحصولها من قبل الطلبة عند م�ئ لتقل�ل األخطاء اليت
ح  الممتحنون   اإلجابات ع� النموذج الب�ي قبل بدء االختبار.  م�ئ ك�ف�ة ��ش

 
VI .  ي  اخت�ار وتنس�ب الطلبةمقابلة

ي  جامعة العلوم الصح�ة �ف
 كل�ة طب ج��ان ب�ه و معهد ج��ان ب�ه الص�ي المهيف

ي جامعة العلوم الصح�ة. سوف يتمسوف يتم اجراء المقابلة بعد االمتحان التح��ري من قبل لجنة  . 1
 المقابالن �ن

ي االمتحان التح��ري للمقابلة و�واقع 
ن ع� اع� الدرجات �ن اضعاف عدد المقاعد  3اخذ الطلبة المتحصلني

ي موقع جامعتنا ( . المعلن عنها 
الطلبة الذين �حق  ) عنhttps://basvuru.sbu.edu.trسوف يتم االعالن �ن

 رهمجوازات سفاو  وثائق اله��ة جلب  لهم دخول المقابلة. �جب ع� الطلبة الذين سوف �دخلون المقابلة
ي يوم المقابلة

 . معهم �ن
ي ج��ان ب�ه  . 2

ي المستش�ف الحكو�ي �ف
ي مركز المقابلة �ف

سوف يتم اجراء المقابالت الخت�ار وتنس�ب الطلبة �ف
ة خالل ارالق  7جامعة ك�ل�س و التابع لوزارة الصحة  وسوف تكون من  2021 اغسطس 13-مارس 09الف�ت

 بتوق�ت سور�ا.   17.00لغا�ة  10.00الساعة 
 

VII .  جامعة العلوم الصح�ة كل�ة طب ج��ان ب�ه و معهد ج��ان ب�ه الص�ي اخت�ار وتنس�ب الطلبة  درجاتتقي�م
ي 

 المهيف
ن من خالل حسب معاي�ي القبول المحددة من قبل جامعتنا،   . 1 ة نت�جة درج مجم�عيتم تقي�م نجاح المرشحني

ي 
)-العامة (العم�ي  متحانات الثان��ةال ) IBشهادة البكالور�ا (درجة او  الشهادة الثان��ةدبلوما  الطالب �ن ي  االدئب

ي سوف يتم اجراؤها من قبل جامعة العلوم الصح�ةمتحان ال درجة او  سب ح�ث تحت. التح��ري والمقابلة اليت
ف درجة  درجة ) و %60لجامعة العلوم الصح�ة (درجة االمتحان التح��ري  ال�ل�ة من خاللنجاح المرشحني

ي حالة ). %20المقابلة من قبل جامعة العلوم الصح�ة (درجة  و  )IB ()20%شهادة البكالور�ا (او  الثان��ة
�ن

ي االعتبار و�تم قبول المرشح األصغر 
 سنا. التعادل ، تؤخذ توار�ــــخ م�الد الطلبة �ن

ن  . 2 ي موقع جامعتنا (سيتم اإلعالن عن نتائج المقابلة للمرشحني
 . )https://basvuru.sbu.edu.tr�ن

ي حسب سوف يتم  . 3
ي القائمة المعلنة �سلسلالتسج�ل النهايئ

ي  درجة النجاح �ن
معهد  كل�ة طب ج��ان ب�ه و �ن

ي   ة. جامعة العلوم الصح�التابعة ل ج��ان ب�ه الص�ي المهين
 

VIII . ي جامعة العلوم الصح�ة   المقاعد المخصصة
ي �ف

 كل�ة طب ج��ان ب�ه و معهد ج��ان ب�ه الص�ي المهيف
) 60ما مجموعه  2022-2021لسنة الدراس�ة لو�شكل ح�ي جامعتنا سوف تقبل  ف ي   (ستني

كل�ة طب ج��ان طالب �ن
ي  )ثالثون( 30و ب�ه 

ي معهد ج��ان ب�ه طالب �ن ي ال�ورسسيبدأ و ، الص�ي المهين ك� للغة التحض�ي ي  ةال�ت
ف �ف  كال الوحدتني

ا من  ف اعتبار�  . 2022-2021لسنة الدراس�ة ابدا�ة األ�اد�ميتني
 

IX . حسب ال�ل�ة او المعهد الرسوم الدراس�ة السن��ة 
ك�ة $ 1.000,00 ما �قابلسوف يتم استفاء مبلغ  ة ال�ت ) بالل�ي ي  دراس�ة من الطلبةرسوم ك  دوالر (ألف دوالر أم���ي

  �ن
�ة. كل�ة طب ج��ان ب�ه دوالر (خمسمائة دوالر  $ 500,00ما �قابل  �ي  الرسوم الدراس�ة السن��ة للسنة التحض�ي

( ك�ة أم���ي ة ال�ت )  $ 250,00ما �قابل ل�ل فصل درا�ي  �ستو�ن . سوف بالل�ي دوالر (مئتان وخمسون دوالر أم���ي
ك�ة ة ال�ت ك�ةخمسمائة دوالر ( $ 500,00 ما �قابلسوف يتم استفاء مبلغ و  .بالل�ي ة ال�ت ) بالل�ي رسوم ك  دوالر أم���ي

ي  دراس�ة من الطلبة
ن �ن ي  المسجلني الرسوم الدراس�ة  . قسم األطراف الصناع�ة وتق��م العظام معهد ج��ان ب�ه الص�ي المهين

https://basvuru.sbu.edu.tr/
https://basvuru.sbu.edu.tr/


8 
 

�ة )دوالر  $ 500,00ما �قابل  �ي  السن��ة للسنة التحض�ي ك�ة (خمسمائة دوالر أم���ي ة ال�ت �ل ل �ستو�ن . سوف بالل�ي
ك�ة $ 250,00ما �قابل فصل درا�ي  ة ال�ت ) بالل�ي  .دوالر (مئتان وخمسون دوالر أم���ي

 
X .  ف  عمل�ات المفاضلة والتنس�ب للمرشحني

ن  تتم عمل�ة التنس�ب من خالل احتساب . 1 ي كل�ة طب ج��ان ب�درجة نجاح المرشحني
 درجةمن خالل ه �ن

ي  العل�ي  -الثان��ة او شهادة البكالور�ا درجةو )%60االمتحان التح��ري لجامعة العلوم الصح�ة (  او االدئب
(IB) )20%(  درجة المقابلة من قبل جامعة العلو) 20وم الصح�ة%( . 

ي  تتم عمل�ة التنس�ب من خالل احتساب . 2 ي معهد ج��ان ب�ه الص�ي المهين
ن �ن ن خالل م درجة نجاح المرشحني

او  العل�ي  -الثان��ة او شهادة البكالور�ا درجةو )%60المتحان التح��ري لجامعة العلوم الصح�ة (درجة ا
ي   . )%20درجة المقابلة من قبل جامعة العلوم الصح�ة (و  )20%( (IB) االدئب

ن بال�امل لصالح�ة جامعة العلوم الصح�ة.  تقي�م �خضع . 3 صح�ة جامعة العلوم الالطلبات وتنس�ب المرشحني
ي لديها  وط التقد�م عند المرشح ال �عين ي م�ئ او عدم م�ئ المقاعد الدراس�ة المخصصة. توفر �ش

الح��ة �ن
ورة قبول التنس�ب.   بال�ن

ي برنامج  . 4
ن �ن  فقط.  واحد يتم تنس�ب الطلبة المرشحني

ي   تنس�بسيتم اإلعالن عن نتائج  . 5
ن �ن ي المرشحني ي مركز المقاب كل�ة الطب او المعهد الص�ي المهين

ي موقع لة �ن
�ن

ي ) https://basvuru.sbu.edu.trجامعتنا (
 . اخت�ار وتنس�ب الطلبة دل�لوحسب التوار�ــــخ المحددة �ن

فانه شوف يتم �سج�ل  2022-2021جامعة العلوم الصح�ة للسنة الدراس�ة حسب نت�جة امتحان ومقابالت  . 6
ي   60

) طالبا �ن ن ي تخصص األطراف ، و ب�هكل�ة طب ج��ان (ستني �النسبة لمعهد ج��ان ب�ه الص�ي المهين
ي سوف تف�غ سوف يتم  30سوف يتم �سج�ل الصناع�ة وتق��م العظام  (ثالثون) طالبا. بالنسبة للمقاعد اليت

ي ال�ل�ة او المعهد. 
ي االحت�اط و�تم �سج�لهم �ن

 اخذ اع� الدرجات للطلبة الموجودين �ن
 

XI . ف لالوثائق المطل��ة من المرش  لتسج�لحني
ك�ة الموثقة . 1 �ة أو الع��ك(إذا كانت باللغة اإلن من النوتر  شهادة الثان��ة األصل�ة أو ترجمتها ال�ت ن �ة ، فال �لزم ل�ي

جمة).   ال�ت
ي  - العل�ي ) (IBالبكالور�ا ( شهادةالنسخة األصل�ة من  . 2 ي نها�ة امتحانات الثان��ة االديب

ي تم الحصول عليها �ن ) اليت
جمة غ�ي مطل��ة).  دبلوما ألولئك الذين ل�س لديهم العامة   الثان��ة (ال�ت

ة، من الجبهة  x 6 4,5ست صور معامالت رسم�ة ق�اس  . 3 ي األشهر الست األخ�ي
سم (�جب ان تكون مأخوذة �ن

ي الصورة). 
 االمام�ة، �مكن التعرف ع� المرشح �سهولة �ن

ي الذي يوضح دفع  . 4
 الرسوم الدراس�ة. النسخة االصل�ة من الب�ان الم��ن

 سوف ترفض مراجعات الطلبة الذ�م �دلون بب�انات او معلومات كاذبة، غ�ي صح�حة، محورة، مزورة او ناقصة . 5
ن بغض النظر عن خالل مرحلة التقد�م او التنس�ب او التسج�ل ي حال إذا كانوا مسجلني

. وسيتم إلغاء �سج�لهم �ن
ي هم فيها. إذا كانت هذە ا العمال او اإلجراءات �شكل ج��مة فسوف يتم اتخاذ اإلجراءات المرحلة الدراس�ة اليت

 القانون�ة بحق الطالب. 
 

XII .  وط المتعلقة بكفاءة ك�ةال�ش  اللغة ال�ت
ي بدا�ة  )1

ك�ة لديهم ع� االقل مستوى  السنة�ن �مكنهم بدء  B2الدراس�ة الطلبة الذين �كون مستوى اللغة ال�ت
ك�ة  ك�ة المقبولة من قبل جامعتنا �ي اما اجت�از المرشح المتحان كفاءة اللغة ال�ت بدراستهم. شهادة اللغة ال�ت

ي جامعة العلوم الصح�ة أو حسب 
ك�ة �ن ك�ةالمعد من قبل قسم اللغة ال�ت ي  شهادة كفاءة اللغة ال�ت  تم الحصول اليت

) للجامعات المختلفة او من معهد TÖMERك�ة واللغات االجنب�ة (عليها من مرا�ز ابحاث وتطب�قات اللغة ال�ت 
 يو�س إمرە . 

�ةا سوف يتم توجيهمم ا� B2الطلبة الذين هم دون مستوى  )2  . لسنة التحض�ي

https://basvuru.sbu.edu.tr/
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وط ال تطبق ع� الطلبة  )3 ن هذە ال�ش ن  السور�ني ك�ة (الن لغة الت من المدارس المتخرجني �س فيها ر دالثان��ة ال�ت
ك�ة).  ي ترك�ا  الطلبة باللغة ال�ت

ن من المدارس الثان��ة �ن ن غ�ي المتخرجني ن بالسور�ني شهادة كفاءة  �حضار ملزمني
ك�ةاللغة  . B2المستوى  ال�ت

 
 

XIII .  ي الدرجات لتقي�م  معاي�ي
ي كل�ة الطلبة  اخت�ار وتنس�بالقبول �ف

الص�ي �ه و معهد ج��ان بطب ج��ان ب�ه �ف
ي 

ي جامعة العلوم الصح�ة  المهيف
 2022-2021سنة الدراس�ة لل�ف

 

 اسم االمتحان النسبة اسم االمتحان النسبة اسم االمتحان النسبة المجم�ع

 %20 المقابلة 20% 100%

دبلوما الثان��ة او 

 (IB)شهادة البل�ور�ا 

ي  (العل�ي   )او االدئب

60% 

االمتحان التح��ري 

لجامعة العلوم 

 الصح�ة

 

 

 

XIV .  ي اخت�ار وتنس�ب معاي�ي
ي الطلبة  الدرجات لتقي�م القبول �ف

ي معهد ج��ان ب�ه  �ف
ي  الص�ي المهيف

 جامعة العلوم �ف
 2022-2021سنة الدراس�ة للالصح�ة 

 

 اسم االمتحان النسبة اسم االمتحان النسبة اسم االمتحان النسبة المجم�ع

 %20 المقابلة 20% 100%

دبلوما الثان��ة او 

 (IB)شهادة البل�ور�ا 

ي  (العل�ي   )او االدئب

60% 

التح��ري االمتحان 

لجامعة العلوم 

 الصح�ة

 


