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ي تركيا
 
تركيا، بطبيعتها تعد . لديك العديد من األسباب للحصول عىل التعليم ف

ي جميع أنحاء العالم حيث
 
تتمتع الفريدة والروحية، مركز جذٍب للطالب ف

.المدن بخصائص مادية ومزايا التنقل

جرس يربط العالم بثقافته الغنية

ي تحلم بها
تدريب حسب الوظيفة الت 

التعليم الجامعي الشامل

1

2

3

لماذا تركيا ؟ 01



02 ي تركيا
 
للتعليم ف

ة أسباب عشر

ها تعد تركيا، بطبيعت. لديك أسباب عديدة للحصول على التعليم في تركيا

الفريدة والروحية، مركز جذب للطالب في جميع أنحاء العالم حيث تتمتع 

.المدن بخصائص مادية وخصائص التنقل



ي الحصول عىل التعليم العالي بنسبة 
ي العالم ف 

لذلك ، فإن الدبلوم . ٪94.2تحتل تركيا المرتبة الثانية ف 

ي جميع الدول األوروبية
ف به ف  ي تركيا معت 

الذي تحصل عليه من إحدى الجامعات ف 

02

1.فرص تعليم عالية الجودة

ي تركيا
 
للتعليم ف

ة أسباب عشر



ي يبلغ عدد سكانها 207هناك 
ي تركيا الت 

ي .مليون نسمة82جامعة ف 
،عدد الطالب الذين يدرسون ف 

ب من  ي مر . ماليي   8الجامعات يقت 
حلة التعليم حيث تعتتر تركيا هي أكتر دولة بها أكتر عدد من الطالب ف 

ي أوروبا
ي 58.092يوجد إجمالي  . العالي ف 

ا ف 
ً
وب  هذا التنوع، ستجد بالتأكيد .  جامعة207برنامًجا مختلف

.جامعة وبرنامًجا لك

02 ي تركيا
 
للتعليم ف

ة أسباب عشر

2 . UNIVERSITY AND PROGRAM DIVERSITY



ي أرضها، تقريبا تمثل تركيا 
!فسيفساء ثقافيةتعتتر تركيا موطن آلالف السني   من الحضارة المتجذرة ف 

مون لبعضهم ا ي هذا البلد الذي يستضيف حضارات ال حرص لها، الجميع متسامحون ومحت 
لبعض حيث ف 

صة مثالية يمكنك العثور عىل جزء من جذورك هنا وربما يمكن مقابلة أشخاص يتحدثون لغتك، فهي فر 

.للطالب الذين يتمتعون ببيئة آمنة وسلمية وصحية

02

3.الحياة متعددة الثقافات 

ي تركيا
 
للتعليم ف

ة أسباب عشر



يمكنك االستمتاع .تعيش تركيا أربعة مواسم مختلفة عىل مدار العام، وتشتهر بجمالها الطبيعي حول العالم

ي 
ي عدة مدن ف 

لج ف  كيا، ويمكنك الت   ي البحار المحيطة بت 
الجبال وركوب بالسباحة والرياضات المائية ف 

ة والشيقة ي النهر ويمكنك تجربة العديد من الرياضات المثت 
.القوارب والتجديف ف 

02 ي تركيا
 
للتعليم ف

ة أسباب عشر

4.الجمال الطبيعي 



ا ثقافيً 
ً
ي تركيا عدة آالف محمية باعتبارها تراث

، توجد ف 
ً
 طويال

ً
.  ا لليونسكو ومعالم ثقافيةتمتلك تركيا تاريخا

ا ً  كثت 
ً
ي قد تواجهها يوميا

ي تتبع اآلثار الت 
غب ف  ي أثناء حياتك اليومية، ست 

!فف 

02 ي تركيا
 
للتعليم ف

ة أسباب عشر

ي 
 
ي والثقاف

اث التاريخ  5.التر



كيا دولة صديقة للطالب تماًما ي كل مدينة فت 
ي تركيا ستجد جامعة واحدة عىل األقل ف 

تعمل النوادي !ف 

ي كل جامعة عىل جمع الطالب مًعا وتق
ريب المناطق االجتماعية والفرق الرياضية والفعاليات الثقافية ف 

 عندم. الجغرافية البعيدة
ً
 وثقافيا

ً
ا اجتماعيا

ً
ا تأتون إل تركيا سوف نحن عىل يقي   من أن الطالب األكتر نشاط

ي غاية الروعة
!يفهمون ذلك ويعرفون أن هناك أماكن للتواصل االجتماعي ف 

02 ي تركيا
 
للتعليم ف

ة أسباب عشر

6.صديق الطالب 



ي جميع أنحاء العالم
كي أسطوري ف 

بذل الناس كطالب ، إذا طلبت المساعدة، فسوف ي! إن كرم الشعب الت 

حب بك األتراك كضيف وسيقدمون لك العديد من الهدايا لت. قصارى جهدهم بكل إخالص .       نال رضاهمست 

ي بلدك األم
لك ف  ي تركيا لن تشتاق إل مت  

تأكد من أنك هنا ف 

02 ي تركيا
 
للتعليم ف

ة أسباب عشر

كي المضياف 
7.الشعب التر



ي ستلتحق بها ، فستعيش حياة جامعية حديثة ومريحة ومجهزة بأحدث207أًيا كانت الجامعات ال 
الت 

.التقنيات

02 ي تركيا
 
للتعليم ف

ة أسباب عشر

8.الجامعات التكنولوجية الحديثة 



 بكثت  من معظم البلدان الجاورة
ي تركيا ميسورة التكلفة أكتر

حتياجاتك مثل اإلقامة يمكنك تلبية ا. الحياة ف 

فيه بأسعار معقولة وبات والت  ي . والطعام والمرسر
 دول آسيا الوسىط كما يسهل الوصول إل تركيا ألنها تقع ف 

ي تركيا العديد من مناطق الجذب السياحية والتعليمية، حيث يمكنك ال
وصول إل المكان والقارة األوروبية ف 

.الذي ترديه برسعة وبطريقة مريحة

02 ي تركيا
 
للتعليم ف

ة أسباب عشر

9.ظروف معيشية سهلة 



ا تعلم اللغة ا
ً
ية ولكن يمكنك أيض ي الجامعات باللغة اإلنجلت  

امج ف  ي تركيا بعض التر
كية، فهي اللغة ف  لت 

ي العالم
ي الد!  الخامسة األكتر استخداًما ف 

ي يمكنك الحصول عىل فرصة لتعلم لغة جديدة ف 
كية الت  ورات الت 

.تقدمها جامعتك وتكوين صداقات مع أشخاص من ثقافات مختلفة

02 ي تركيا
 
للتعليم ف

ة أسباب عشر

كية  10.فرصة لتعلم اللغة التر



03
كيف تحصل
ي تركيا؟

 
عىل التعليم ف

ي تركيا ، لديك الفرصة للحصول
ة ف  عىل جامعات متمت  

.التعليم الجامعي بطرق مختلفة



ي تركيا؟03
 
كيف تحصل عىل التعليم ف

ي تركيا ، لديك الفرصة للحصول عىل التعليم الجامعي بطرق مختلفة
 
ة ف .جامعات متمت  

>>

االختيار األول

شهادة الثانوية 

أو

مد االمتحان الدولي المعت
من بلدك

ي 
االختيار الثان 

امتحان ال  يوس المنعقد 
ي بلدك

ف 

االختيار الثالث

امتحان ال  يوس المنعقد 
ي تركيا

ف 



ي تركيا؟03
 
كيف تحصل عىل التعليم ف

ي تركيا ، لديك الفرصة للحصول عىل التعليم الجامعي بطرق مختلفة
 
ة ف .جامعات متمت  

ي السنة األخت  
ة من إذا كنت ف 

جت المدرسة الثانوية أو تخر 
؛

حلة الثانوية ،- متوسط   درجاتك بالت 

االمتحانات الوطنية/ الدبلومات -

ف بها دوليً / برامج - ي امتحانات دبلوم معت 
ا تف 

مبالحد األدن  من الدرجة المطلوبة للتقدي

كية من خال .ليمكنك التقديم للجامعات الت 

االختيار األول ي 
االختيار الثان 

يمكنك التقديم للجامعات 
كية عن طريق دخول   الت 

.YÖSي بلدك
ف 

 باللغتي   YÖSيتم إعداد اختبار 
ً
عادة

كية ية والت  ي الوقت نفسه. اإلنجلت  
 
، يتم ف

إجراء هذا االختبار من قبل الجامعات 
باللغات العربية والروسية والفرنسية 

.واأللمانية 

االختيار الثالث

YÖSيمكنك التقديم عىل 
ي 
 
كية ف لدخول الجامعة الت 

تركي 

يمكنك الوصول إل أحالمك من خالل دورة 
ي تقدمها ثينك تركيا

.التحضت  لليوس الت 
كية أثناء  ا أخذ دورات اللغة الت 

ً
يمكنك أيض

.YÖSحضور دورة 



ي تركيا؟03
 
كيف تحصل عىل التعليم ف

ي اليوس
 
.بشكل عام ف

الرياضيات الهندسة
اختبار القدرة 

العامة 
IQ+ +

 35= الهندسة + الرياضيات 
ً
سؤاال

سؤاال45( = معدل الذكاء)القدرة العامة 

YÖSكية .هو امتحان القبول للطالب األجانب لدخول الجامعات الت 

ي سيسمح لك هذا االختبار بااللتحاف بكليات الطب وطب األسنان واالقتصاد والقانون والصيدلة والهندسة وعلم الن
 
فس ، والدراسة ف

.قسم الهندسة المعمارية بالجامعة وغت  ذلك الكثت  

YÖSما هو امتحان الطالب األجنب؟



04 ي تركيا
 
صور من بعض الجامعات الموجودة ف

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY

ISTANBUL, TURKEY



04 ي تركيا
 
صور من بعض الجامعات الموجودة ف

MIDDLE EAST

TECHNICAL UNIVERSITY

ANKARA, TURKEY



04 ي تركيا
 
صور من بعض الجامعات الموجودة ف

SELÇUK UNIVERSITY

KONYA, TURKEY



04 ي تركيا
 
صور من بعض الجامعات الموجودة ف

YTISREVINU LUBNATSİ

YEKRUT ,LUBNATSİ



04 ي تركيا
 
صور من بعض الجامعات الموجودة ف

BİLKENT UNIVERSITY

ANKARA, TURKEY



04 ي تركيا
 
صور من بعض الجامعات الموجودة ف

MERSİN UNIVERSITY

MERSİN, TURKEY



04 ي تركيا
 
صور من بعض الجامعات الموجودة ف

FIRAT UNIVERSITY

ELAZIĞ, TURKEY



04 ي تركيا بي   األعوام 
 
-2001عدد الطالب األجانب ف

2019

ي 
 
عدد الطالب األجانب ف

تركيا بي   األعوام
2001-2019



05 عرضنا وتكليفنا

.نصيحة مهنية لمستقبلك
.أفضل أماكن اإلقامة



05 خدماتنا

1

2

3

6

7

4

5

8

9

10

إجراءات 
ة التأشت 

ية  دورة تحضت 
YÖSالمتحان 

التأمي   
الصخي 

مواصالت 
المطار

اإلقامة

YÖSكتب 

امتحانات 
YÖS ةالتجريبي

تطبيق 
جامعي 

دورة اللغة 
كية التر

برامج 
التوجية



05 عرضنا وتكليفنا
أكتر من مجرد سكن: السليمانية

SULEYMANIYE CENTRES

YEKRUT ,LUBNATSİ



05 عرضنا وتكليفنا
أكتر من مجرد سكن: السليمانية

SULEYMANIYE CENTRES

ANKARA, TURKEY



05 عرضنا وتكليفنا
أكتر من مجرد سكن: السليمانية

SULEYMANIYE CENTRES

YEKRUT ,LUBNATSİ



05 عرضنا وتكليفنا
أكتر من مجرد سكن: السليمانية

SULEYMANIYE CENTRES

ESKİŞEHİR, TURKEY



05 عرضنا وتكليفنا
أكتر من مجرد سكن: السليمانية

SULEYMANIYE CENTRES

KONYA, TURKEY



05 عرضنا وتكليفنا
أكتر من مجرد سكن: السليمانية

SULEYMANIYE CENTRES

TRABZON, TURKEY



05 عرضنا وتكليفنا
أكتر من مجرد سكن: السليمانية

SULEYMANIYE CENTRES

ANKARA, TURKEY



05 عرضنا وتكليفنا
أكتر من مجرد سكن: السليمانية

SULEYMANIYE CENTRES

ANKARA, TURKEY



05 عرضنا وتكليفنا
أكتر من مجرد سكن: السليمانية

SULEYMANIYE CENTRES

ANKARA, TURKEY



06 أسئلة وأجوبة

ي طرح األسئلة
دد ف  .ال تت 



 لك
ً
شكرا

www.thinkturkey.org


