
 في جامعة سليمان ديميريل  2017خطوات التسجيل في امتحان القبول الجامعي لعام 

 التسجيل عن طريق االنترنت. -1
 يلزم بريد الكتروني )ايميل( للتسجيل من خالله. -2
 .https://yosbasvuru.sdu.edu.trالمبدئي سيكون من خالل الرابط التالي:  التسجيل -3
سيتم ارسال كلمة السر الى البريد االلكتروني الخاص بكم للدخول من خاللها الى صفحة  -4

 التسجيل المبدئي. 
 متابعة التسجل باختيار مكان  ولغة االمتحان من خيار )اختيار االمتحان(. -5
 التقدم لالمتحان من خالل )بطاقة االئتمان أو التحويل(. امكانية دفع رسم -6
 تحميل ايصال الدفع )رسم الدفع( إلى الموقع. -7
من الموقع في  وثيقة الدخول الى االمتحانبعد متابعة إجراءات التسجيل يمكنكم الحصول على  -8

 الموعد الذي سيحدد من قبل الجامعة.  
لمزيد من المعلومات حول التسجيل والرغبات الرجاء الضغط على الرابط:   -9

http://yos.sdu.edu.tr/tr  
يتم البدء بالتسجيل من خالل ادخال رقم االقامة الوطني أو رقم جواز السفر أو رقم بطاقة  -10

ة بالتسجيل الى الرابط التالي: الحماية المؤقتة للسوريين وكلمة السر الخاص
https://obs.sdu.edu.tr/   .وملء كافة المعلومات المطلوبة بدون أي نقصان 

 اختيار الرغبات )خمس ترجيحات كأقصى حد( وتحميل الوثائق المطلوبة الى الموقع. -11
نها على الرابط التالي: قائمة نتائج القبول األساسية سيتم االعالن ع -12

https://obs.sdu.edu.tr/ 
، يجب الحضور شخصيا للتسجيل النهائي في 2018-2017بعد إعالن النتائج لعام  -13

الكلية او المعهد الذي حصلتم فيه على القبول الجامعي في التاريخ المحدد من قبل التقويم 
 الجامعي. 

نتهاء التاريخ المحدد للتسجيل النهائي يفقد الطالب حقه بالتسجيل، ولمزيد من بعد ا -14
  http://yos.sdu.edu.tr/trالمعلومات حول االوراق المطلوبة اضغط على الرابط: 

https://yosbasvuru.sdu.edu.trالتسجيل
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شهادة  للبدء بالعام الدراسي في جامعة سليمان ديميريل يجب ان يحصل الطالب على  -15
 وتقديمها مع األوراق المطلوبة إلتمام التسجيل النهائي. B1لغة تركية بمستوى 

 

 اإلجابة عن بعض األسئلة المتكررة:

 ماهو امتحان اليوس؟  -1

هو امتحان خاص بالطالب األجانب )غير المواطنين األتراك( يدخله الطالب األجانب للحصول على 
حيث يقوم بالتسجيل في هذه الجامعات عن طريق النتيجة التي مقعد جامعي بإحدى الجامعات التركية 

 حصل عليها في هذا االمتحان.

 من له الحق بالتسجيل؟ -2

 من هم الطالب الذين يتم اعتبارهم طالب أجانب في تركيا؟-

إلى جانب الشرط االساسي وهو أن يكون الطالب يدرس في السنة األخيرة من المرحلة الثانوية أو متخرج 
 ا يجب أن يحقق الشروط التالية:منه

 أن يكون أجنبي الجنسية. (1
أن يكون تركي الجنسية منذ الوالدة ثم حصل على قرار من وزراة الداخلية التركية بالخروج من   (2

 جنسيته.
 أن يكون أجنبي الجنسية ثم حصل على الجنسية التركية فيما بعد.  (3
 أن يكون تركي الجنسية أصال من الوالدة لكنه أتم دراسته الثانوية خارج تركيا.  (4
أن يكون  الطالب تركي الجنسية ممن أتم المرحلة الثانوية في خارج تركيا قبل تاريخ  -1 (5

( يشمل ذلك الطالب الذين أتموا آخر ثالث سنوات من الثانوية خارج تركيا عدا 01/02/2013)
التركية وأيضا يشمل الطالب الذين أتموا الدراسة الثانوية في إحدى  جمهورية شمال قبرص

 الثانويات التابعة لوزارة التربية التركية خارج تركيا عدا جمهورية شمال قبرص التركية. 



( وأتم الدراسة الثانوية في إحدى 01/02/2013من بدأ بدراسة الثانوية خارج تركيا بعد تاريخ ) -2
جمهورية شمال قبرص التركية ومن أتم الدراسة الثانوية في إحدى الدول خارج تركيا عدا 

 الثانويات التابعة لوزارة التربية التركية خارج تركيا عدا جمهورية شمال قبرص التركية. 
مواطنوا جمهورية شمال قبرص التركية والمقيمين فيها الذين أتموا الدراسة الثانوية فيها والحاصلين  (6

في دول أجنبية أخرى وحصلوا على  2010و 2005ن تاريخي مابي  GCE ALع وثيقة 
 .GCE ALوثيقة

 

 ال تقبل طلبات المتقدمين في الحاالت التالية:

المواطنون األتراك الذين أكملوا المرحلتين االعدادية والثانوية في تركيا أو في جمهورية شمال  (1
 قبرص التركية.

أو  GCE ALمواطنوا جمهورية شمال قبرص التركية )يستثنى من ذلك الطالب الحاصلون على  (2
 (.GCE ALالطالب الذين سيتقدمون إلى امتحان 

المواطنون مزدوجوا الجنسية الحاصلون على الجنسية التركية منذ الوالدة )يستثنى من ذلك  (3
 .من الفقرة )أ( في الصفحة السابقة( 4المشمولون في البند 

المواطنون مزدوجوا الجنسية الحاصلون على جنسية شمال قبرص التركية )يستثنى من ذلك  (4
 (.GCE ALأو الطالب الذين سيتقدمون إلى امتحان  GCE ALالطالب الحاصلون على 

( من الفقرة )أ( 2المواطنون األتراك أو المواطنون مزدوجوا الجنسية المبين حكمهم في البند  ) (5
دراستهم في المدارس التابعة للسفارات الدبلوماسية الموجودة في تركيا أو في المدراس والذين أتموا 

 األجنبية الموجودة في تركيا.

 

 إجراءات تقييم الطلبات:

سيتم إعطاء األولوية للطالب الحاصلين على جوائز الميدالية الذهبية أوالفضية أوالبرونز في 
. ثم بعد ذلك  TÜBİTAKيئة البحث العلمي التركية المسابقات الدولية المعترف بها من قبل ه

 ية:ستعطى األولوية للطالب الحاصلين على درجة النجاح في االمتحانات التال



 .(SDÜ YÖS)امتحان الطالب األجانب في جامعة سليمان دمرل  -1
2- SAT I 
  ABITUR FRENCH BACCALAUREATEامتحان الشهادة الثانوية الفرنسية  -3
 GCE-AL, ACTالختبار األكاديمي األمريكي  -4
 .GAOKAOامتحان القبول الجامعي في جمهورية الصين الشعبية  -5

الممنوحة من قبل الجامعات التركية   YÖSفي حال عدم توافر احدى تلك الشهادات تقبل شهادات 
المعترف بامتحانها من قبل جامعة سليمان دمرل وكذلك عن طريق شهادة انتهاء المرحلة الثانوية، كما 

الطالب الحاصلين على شهادة المرحلة  –في حال توفر فائض من المقاعد الجامعية  –يمكن قبول 
 اإلعدادية بشروط معينة.

 :SDÜ YÖS 2017قاعد الجامعية المخصصة المتحان مالحظة فيما يتعلق بالم

لم يتم االفصاح عن عدد المقاعد المخصصة لكل اختصاص الى االن ولكن يمكننا القول أن عدد المقاعد 
مقعد جامعي وذلك في  1000بلغ أكثر من  2016الممنوحة للطالب االجانب من قبل جامعتنا في عام 

 تصاد، طب االسنان، الهندسة(.مختلف التخصصات )الطب، الحقوق، االق

 مالحظة هامة:

الجراة من قبل جامعة سليمان دمرل يتم قبولها في   SDÜ YÖS – 2017إن شهادة اجتياز امتحان 
 التفدم للتسجيل في الجامعات الحكومية والخاصة المبينة في األسفل: 

 المدينة                                     الجامعات الحكومية                            

1 Abant İzzet Baysal University Bolu 

2 Adnan Menderes University Aydın 

3 Afyon Kocatepe University Afyonkarahisar 

4 Akdeniz University Antalya 

5 Anadolu University Eskişehir 



6 Ankara University Ankara 

7 Atatürk University Erzurum 

8 Balıkesir University Balıkesir 

9 Boğaziçi University İstanbul 

10 Bülent Ecevit University Zonguldak 

11 Celal Bayar University Manisa 

12 Cumhuriyet University Sivas 

13 Çanakkale Onsekiz Mart University Çanakkale 

14 Çukurova University Adana 

15 Dicle University Diyarbakır 

16 Dokuz Eylül University İzmir 

17 Dumlupınar University Kütahya 

18 Ege University İzmir 

19 Erciyes University Kayseri 

20 Eskişehir Osmangazi University Eskişehir 

21 Fırat University Elazığ 

22 Galatasaray University İstanbul 

23 Gazi University Ankara 

24 Gaziantep University Gaziantep 

25 Gaziosmanpaşa University Tokat 



26 Gebze Technical University Kocaeli 

27 Hacettepe University Ankara 

28 Harran University Şanlıurfa 

29 İnönü University Malatya 

30 İstanbul Technical University İstanbul 

31 İstanbul University İstanbul 

32 İzmir Institute of Technology İzmir 

33 Kafkas University Kars 

34 Kahramanmaraş Sütçü İmam University Kahramanmaraş 

35 Karadeniz Technical University Trabzon 

36 Kırıkkale University Kırıkkale 

37 Kocaeli University Kocaeli 

38 Marmara University İstanbul 

39 Mersin University Mersin 

40 Mimar Sinan Fine Arts University İstanbul 

41 Muğla Sıtkı Koçman University Muğla 

42 Mustafa Kemal University Hatay 

43 Ömer Halisdemir University Niğde 

44 Ondokuz Mayıs University Samsun 

45 Middle East Technical University Ankara 



46 Pamukkale University Denizli 

47 Sakarya University Sakarya 

48 Selçuk University Konya 

49 Süleyman Demirel University Isparta 

50 Trakya University Edirne 

51 Uludağ University Bursa 

52 Yıldız Technical University İstanbul 

53 Yüzüncü Yıl University Van 

      

 المدينة  الجامعات الخاصة     

1 Avrasya University Trabzon 

2 Bahçeşehir University İstanbul 

3 Başkent University Ankara 

4 Beykent University İstanbul 

5 Bezmiâlem Foundation University İstanbul 

6 Biruni University İstanbul 

7 Fatih Sultan Mehmet University İstanbul 

8 Hasan Kalyoncu University Gaziantep 

9 İstanbul Arel University İstanbul 

10 İstanbul Aydın University İstanbul 



11 İstanbul Gelişim University İstanbul 

12 İstanbul Medipol University İstanbul 

13 İstanbul Sabahattin Zaim University İstanbul 

14 Nuh Naci Yazgan University Kayseri 

15 Toros University Mersin 

16 
University of Turkish Aeronautical 
Asssociation 

Ankara 

17 Üsküdar University İstanbul 

 


