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إن الوثائق . للطالب السوريين بالتسجيل في سبع جامعات تركية( YÖK)لقد سمح مجلس التعليم العالي 

والجدول الزمني لتقديم طلب االنتساب، وتفاصيل االتصال  و التقدم بطلب االنتساب المطلوبة للتسجيل

 :بالجامعات مذكورة في األسفل

 طلب االنتساب لجامعة مرسين 

 :طلب االنتساب للطالب االحتياطيين مواعيد تقديم

 .6102أغسطس  62: موعد تقديم الطلب• 

 .6102 أغسطس 62 -أغسطس  62: لتقديم الطلب النهائي الموعد• 

 

سيتم رفض  و. بموافقة كاتب العدل نيابة عنك تقديم الطلبلشخصيا أو عن طريق تكليف شخص يتم تقديم طلب االنتساب يجب أن 

 .طريق البريدإذا تم تقديمه عن الطلب عن 

 

 :تقدم بطلب االنتسابللالمستندات المطلوبة 

 (حددمفي وقت غير  MEU YOSالختبار  ينالطالب االحتياطي خضعسي) MEU YOSنتيجة اختبار . 0

 ن شهادة التعليم الثانويعنسخة أصلية . 6

 صورة مصدقة عن رخصة اإلقامة. 3

 صورة مصدقة عن جواز السفر. 4

 (سم 2×  4.2: الحجم)أربعة صور شخصية . 2

 

 :التواصل •

 /http://oibs.mersin.edu.tr :الرابط االلكتروني •

 meuoidb@mersin.edu.tr  : البريد اإللكتروني •

 (3903) 01 00 361 324 90+: هاتف •

  48 06 361 324 90+: فاكس •

  Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çiftlikköy Kampusu/مرسين : العنوان •

33342 -Mersin/İÇEL  
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 كيليسطلب االنتساب لجامعة 

 

 .6102 العام أغسطس، 62 - أغسطس 01: لتقديم طلب االنتساب ةالزمني لمدةا •

 .6102 العام سبتمبر، 3 - أغسطس 61: لتقييم الطلبات الزمني اإلطار •

 .6102 سبتمبر 1: النتائج إعالن موعد •

 .6102. 00سبتمبر  – 2سبتمبر  :النهائي التسجيلموعد  •

 (YÖS). 6102 سبتمبر، 04: التركية اللغةفي  الكفاءة اختبارموعد  •

 

 :قديم طلب االنتسابت شروط

 على االستمارة ملء تقدمينالمعلى  و ،على االنترنت الجامعة موقع من ستمارةاال ههذيمكن الحصول على ) استمارة تقديم الطلب. 0

 (.عليها التوقيع ثم ومن وطباعته، الكمبيوتر،

 .كشف العالماتو الثانوي التعليم شهادة نع مترجمة نسخ. 6

 (TOMER, YOS) خضع له مقدم الطلب اختبار شهادة أي نمترجمة ع نسخة .3

 

  :استقبال طلبات االنتساب مكاتب

 والعلوم اآلداب كلية. 0

 األعمال وإدارة االقتصاد كلية. 6

 تالالهو كلية. 3

  

 :التواصل •

 (األجانب طالبلل) samiyesil@kilis.edu.tr :الرابط االلكتروني •

 ogrenci@kilis.edu.tr  : اإللكتروني البريد • •

 1212 / 66 26 814 348 0: الهاتف •

  Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulv. No:034: العنوان •

 

 

mailto:samiyesil@kilis.edu.tr
mailto:ogrenci@kilis.edu.tr
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 حرانطلب االنتساب لجامعة 

 

 .6102 أغسطس، 62 - أغسطس 3: لتقديم طلب االنتساب ةالزمني لمدةا •

 .6102 العام سبتمبر، 4 - سبتمبر 0: لتقييم الطلبات الزمني اإلطار •

 .6102 سبتمبر 2: النتائج إعالن موعد •

 .6102/  00سبتمبر  – 2سبتمبر  :النهائي التسجيلموعد  •

 .6102 سبتمبر، 02 -02 : لالستبدال الزمني اإلطار •

 

 :تقديم طلب االنتسابل المطلوبة المستندات

 (االلكتروني الجامعة موقع من لحصول على هذه االستمارةا يمكن)االنتساب  طلبتقديم  استمارة.0

 (العدل كاتب عند التركية أو اإلنكليزيةاللغة  إلى مترجمةأو نسخة ) الثانوي التعليم شهادة من أصلية نسخة. 6

 ندع التركية أو اإلنكليزية إلى مترجمة أو) المدرسة مدير قبل من مصدقة عالمات المدرسةكشف  على المتقدمين كذلك إبراز. 3

 (العدل كاتب

 تركية جامعة في YÖS اختبار الطالب قدم حال وفي ،6102 عام في YÖS اختبار حران جامعة تقيم لن) YÖSنتائج اختبار . 4

 (.حران جامعة في YÖS اختبار وثيقة تقديم يستطيعفإنه  أخرى،

 (سم 2×  4.2: الحجم) شخصية صورتين. 2

 

 :قديمالت شروط

 (القبول درجةل األدنى الحد الجامعة سوف تقرر) YÖSختبار ا نتيجة. 0

 YÖS اختبار وثيقة الطالب يقدم أن يجب. 6

 .النهائي الموعد قبل المطلوبة الوثائق تقديمعليهم كذلك  ويجب تقديم الطلبات، ديعاموب تقدمونالم يلتزم أن يجب. 3

 .العدل كاتب عنها مترجمة نسخة أو التركية اللغة ختبارال األصلية الشهادة الطالب قدمي أن يجب. 4

لمدة  التركية اللغة في لدورةسيخضع  التركية لغةفي ال ختبار الكفاءةاشهادة  دونب الجامعة على القبول من حصل الذي الطالبإن . 2

 .هتسجيل إلغاء سيتم واحد، عام خالل التركية باللغة الكفاءة شهادة على طالب في الحصولال نجحي ملو في حال . واحدة سنة

 

 ،لطالبا تسجيل إلغاء سيتم ،أخطاء على تحتوي وثائقأو  ،مزورة أو ناقصة خاطئة وثائق  قدم قد طالب المقبولال كان إذا: مالحظة

 .طالبال هذا ضد المحكمة في شكوى الجامعةتقدم  وسوف

 :التواصل
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 http://ogr.harran.edu.tr : الرابط االلكتروني •

 http://ogr.harran.edu.tr : اإللكتروني البريد •

 20 30 318 0414: هاتف •

 Harran Üniversitesi Yenişehir Campus 23311 Haliliye/Şanlıurfa: العنوان •

 هاتايطلب االنتساب لجامعة 

 :مواعيد التقديم للطالب االحتياط

 .6102 أغسطس، 02 - أغسطس 04: لتقديم طلب االنتساب ةالزمني لمدةا •

 .6102 أغسطس 60: النتائج إعالن موعد •

 .6102 العام سبتمبر، 01 - سبتمبر 1: النهائي التسجيلموعد  •

 6102 سبتمبر 00: التركية اللغةاختبار الكفاءة في  •

 

 :للتطبيق المطلوبة المستندات

 (االلكتروني الجامعة موقع من لحصول على هذه االستمارةا يمكن)االنتساب  طلبتقديم  استمارة. 0

 (العدل كاتب ندع التركية أو اإلنكليزية إلى مترجمة أو) الثانوي التعليم شهادة نع أصلية نسخة. 6

 ندع التركية أو اإلنكليزية إلى مترجمة أو) المدرسة مدير قبل من مصدقة المتقدمين كذلك إبراز كشف عالمات المدرسة على. 3

 (العدل كاتب

 MKÜYÖSختبار ا نتيجة. 4

 (سم 2×  4.2: الحجم) شخصية صورتين. 2

 ةالمراسل عنوان. 2

 شخصية معلومات على حتويت تيال السفر جواز من األولى الصفحة من صورة. 1

 التركية اللغة كفاءة اختبار رسوم دفع بعد البنكمن  استالمإيصال . 2

 

 

 

 

 

 

 

http://ogr.harran.edu.tr/
http://ogr.harran.edu.tr/
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 (MKÜYÖS) األجانب الطالب اختبار - كمال مصطفى جامعة

 التقديم لالختبار

 عن أو( www.mku.edu.t) كمال مصطفى جامعةالخاصة ب الويب صفحة على اإلنترنت عبر الطلبات تقديم عملية ىجرتس( 0) 

 .شخصيا   أو البريد طريق

 الرسوم دفع دون تقييمه أو لالختبار طلب التقديم قبول يتم لنو . ختباراال رسوم دفع MKÜYÖS تقدمين الختبارالميجب على ( 6)

 .المستحقة

 

 اإلعالن عن االختبار

 .تقديم الطلبات انتهاء بعد  http://www.mku.edu.trااللكتروني  الموقع على اتوالقاع مكان االختبار عنوانعن  اإلعالن سيتم

 

 ختباراال نتائج عن اإلعالن

   http://www.mku.edu.tr: التالي الموقع على االختبار نتائج عن اإلعالن سيتم

 

 االنتساب

 .الجامعي للقبول التقدم  المدة  صالحة االختبار درجاتوثيقة  أو MKÜYÖSبإمكان الطالب الحاصلين على شهادة اختبار 

تقديم  يمكن و http://www.mku.edu.tr)على االنترنت  الجامعة موقع على االنتساب طلب تقديم موعد عن اإلعالن وسيتم

 .شخصيا أو البريد طريق عنأو  االنترنت، على الطلب

................................................................................................................................................ 

 عنتاب غازي جامعة

 (2015 ،يوليو 64 – 6102 يونيو 3. )موعد تقديم الطلبات إغالق تم

.................................................................................................................................................... 

 عثمانيةال جامعة

 .ات االنتسابطلب تقديم موعد تحديد بعد يتم لم

 http://www.osmaniye.edu.tr/tumduyurular.aspx: الجامعة على االنترنت موقع على متابعةال ميمكنك

 :في اللغة التركية الكفاءة اختبار

 لمدة التركية اللغة في لبرنامج الجامعة قبل من سيتم إخضاعه ، TOMER شهادة أو MKUYOS اختبار شهادة يملك ال الذي طالبال

ه في تسجيل إلغاء سيتم الثانية، للمرة طالبال فشل وإذا أخرى، سنة منحيس نهفإ ،الدورة طالب باجتيازاللم ينجح  حال فيو . سنة كاملة

 .الجامعة

http://www.mku.edu.tr/
http://www.mku.edu.tr/
http://www.mku.edu.tr/
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 :التواصل

 /www.oidb.mku.edu.tr: الرابط االلكتروني •

 ogrenci@mku.edu.tr: اإللكتروني البريد •

 5915-245 (326)0: الهاتف •

 Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampusu Serinyol/Hatay: العنوان •

 

 للطالب الجامعيين الغير متخرجين التحويل اتطلب - كوكوروفا جامعة

 .6102أغسطس،  60وحتى  أغسطس 12 بتاريخ وسوريا وفلسطين، ليبيا، من ينالجامعي للطالل االنتساب اتطلب قبول يتمس

 3.php-http://iso.cu.edu.tr/form 

 .أعاله المذكور الرابط على االنترنت على الطلب استمارة ملء يرجى

 :المطلوبة المستندات

و تؤخذ . المالية عتماداتإلاالمواد و و الدرجات الوثيقة تتضمن هذه) كشف العالماتمن كاتب العدل عن  مصدقةمترجمة و  نسخة •

 (هذه الوثيقة من الجامعة

 وثيقة وصف المقررات الجامعيةعن  نسخة •

 العامة الثانوية شهادة نع نسخة •

  .ئالالج بطاقة أو أو إذن اإلقامة السفر، جواز نع نسخة •

 .الساعة الخامسة عصرا   ،6102 أغسطس 60لفترة أقصاها الدوليين الطالب مكتب إلى أعاله المذكورة الوثائق تسليم يرجى •

 :هامة مالحظة

 .التدريس هيئة أعضاء قبل من امتحان جرى لهمسي ،فقط الشهادة لديهم و الذين ال يملكون وثيقة كشف العالمات للطالب بالنسبة 

غير  بلدانال من الطلبات رفض سيتم. النقل بطلب التقدم وليبيا ومصر سوريا في دراستهم انقطعوا عن الذين للطالب فقط يمكن

 .المذكورة 

 التواصل

  http://iso.cu.edu.tr/iletisim.html: الرابط االلكتروني •

 iso@cu.edu.tr: اإللكتروني البريد •

 7289 338 (322) 90+: هاتف •

 ,Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uluslararası Öğrenci Ofisi, 10331 Sarıçam: العنوان •

Adana/TURKEY 

 

http://www.oidb.mku.edu.tr/
mailto:ogrenci@mku.edu.tr
http://iso.cu.edu.tr/form-3.php
http://iso.cu.edu.tr/iletisim.html
mailto:iso@cu.edu.tr

