
حول فرص المنح الدراسية
أهم خدمة المنح الدراسية للطالب الدوليين هي المنح الدراسية 

التركية)Türkiye Bursları(. في نطاق المنح الدراسية التركية، يتم منح 
ما يقرب من 5000 طالب دولي منحًا دراسية لك عام. ويستفيد حاليًا 15000 

طالبًا من برنامج المنح التركية ويستمرون في تعليمهم.

باإلضافة إلى ذلك كوننا وحدة العالقات الدولية بجامعة 19 مايو، فإننا 
نقوم بتنفيذ بعض المشاريع مثل سفراء الثقافة ونقدم منحًا دراسية 

فصلية للطالب األجانب.

ويتم تقديم العديد من الخدمات الصحية للطالب الدوليين داخل لكية 
الطب بجامعة 19 مايو.

+90 0362 312 19 19 / 1613 -1119
instagram.com/omuyostr

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi - YÖS Ofisi



عن السكن واإلقامة

يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي لمعرفة رسوم األقسام. 
https://yos.omu.edu.tr/pdf2

يمكنكم مشاهدة مقاطع الفيديو الترويجية للمدينة التي تقع فيها 
جامعتنا بشلك خاص ولتركيا بشلك عام من الرابط التالي. 

 https://yos.omu.edu.tr/en/publicity/ondokuz-mayis-university/ 

للمزيد من المعلومات المرئية التفصيلية حول جامعة 19 مايو، يمكنك االطالع 
على قناة جامعتنا على اليوتيوب  uniondokuzmayis@ كما ويمكنكم التحقق من قناة 

اليوتيوب omuinternationaloffice@ التابعة لوحدة العالقات الدولية للوصول إلى بعض مقاطع الفيديو 
حول جامعة 19 مايو بعيون طالبنا الدوليين.

- تقع معظم لكيات جامعة 19 مايو في حرم 
كوروبيليت. يقع حرم كوروبيليت في أتاكوم التي 

تعد منطقة مركزية في مدينة سامسون. أيضًا 
هناك لكيات تابعة لجامعة 19 مايو في مناطق أخرى 

من سامسون.

- بالنسبة للمساكن التي يمكنها استيعاب طالبنا 
الدوليين يمكنك مراجعة الرابط التالي.

 https://aday.omu.edu.tr/yurtlar.php مهاجع الدولة 
الواقعة حول الحرم الجامعي لجامعة مايو 19 مذكورة 

أدناه بقدراتها االستيعابية:

مساكن الطالب الذكور في منطقة أتاكوم: اكرادينيز 
يوردو )1728(، سكن علي فؤاد باشجيل للطالب 
)813(، سكن جمال صافي للطالب الذكور )تحت 

التعديل(.

مساكن اإلناث في منطقة أتاكوم: سكن تورغوت 
أوزال للطالبات )1468(، سكن سامسون للطالبات 

)1047(، سكن منّور أياشيلي للطالبات )2526(، سكن 
إلاكديم )849(، سكن أتاكوم )438(، سكن طالبات 

غول جمال خاتون )360(.

مساكن الطالب الذكور في مناطق أخرى: سكن بافرا 
اليانصيب الوطني )256(، سكن تشارشامبا )350(، 

سكن ترما )128(، سكن أوندوكوزمايس )213(، سكن 
أالتشام )60(، سكن قاواق )90(، سكن حوضة )132(، 

سكن وزيركوبري )90(.

مساكن اإلناث في المقاطعات األخرى: سكن بافرا 
الوطني لليانصيب )256(، سكن تشارشامبا )508(، 

سكن ترما )192(، سكن أوندوكوزمايس )213(، سكن 
أالتشام )80(، سكن قاواق )102(، سكن حوضة )426(، 

سكن وزيركوبري )321(.

يتم توفير خدمات األمن في مهاجع الدولة 
المذكورة أعاله طيلة أيام األسبوع وعلى مدار 24 

ساعة. وتتوفر خدمة التنظيف على مدار اليوم. كما 
ويتم تقديم وجبات الطعام في الصباح والمساء. 

تختلف الرسوم وفقا للهيلك المادي للسكن. 
المساعدة الغذائية المقدمة للطالب المقيم في 

السكن هي 60 ليرة تركية في اليوم و 1800 ليرة 
تركية في الشهر. يتم توفير خدمة اإلنترنت وخدمة 

المكتبة طيلة أيام األسبوع وعلى مدار 24 ساعة 
)مجانا(.

يمكنكم مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة ببعض 
مساكن الطالب من الروابط أدناه. سكن تورغوت أوزال 

للطالبات في سامسون:
https://www.youtube.com/watch?v=3wJrs0xlcBs&t=23s.

سكن منّور أياشيلي للطالبات في سامسون:
https://www.youtube.com/watch?v=iNqEmeVWXvQ

تكون الرسوم في مهاجع الدولة مختلفة اعتمادًا 
على الهيلك المادي وحالة اإلقامة. في عام 2022 

تراوحت هذه الرسوم بين 250 ليرة تركية و 450 ليرة 
تركية. يمكنكم العثور على معلومات مفصلة من 

هذا الرابط.
https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2436/2389/yurt-

ucreti-ve-guvence-bedeli-islemleri.aspx.

- هناك العديد من المساكن الطالبية الخاصة حول 
حرم جامعة 19 مايو. قد تختلف أسعار المساكن 
الخاصة حسب الخدمة والموقع وجودة السكن.

- في أتاكوم حيث يقع الحرم الجامعي المركزي وفي 
مناطق أخرى هناك العديد من المنازل التي يمكنكم 

استئجارها بشلك خاص ومناسبة لسكن الطالب. 
يمكن أن تتراوح إيجارات المنازل بين 1000 ليرة تركية و 

5000 ليرة تركية. يمكنكم استئجار المنازل من خالل 
. sahibinden.com ولكاء العقارات والموقع اإللكتروني

https://yos.omu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/01/2023-omu-yos-odemeler-ondokuzmayis-universitesi.pdf
https://yos.omu.edu.tr/en/publicity/ondokuz-mayis-university/
https://www.youtube.com/@uniondokuzmayis
https://www.youtube.com/@omuinternationaloffice
https://aday.omu.edu.tr/yurtlar.php
https://www.youtube.com/watch?v=3wJrs0xlcBs&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=iNqEmeVWXvQ
https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2436/2389/yurt-ucreti-ve-guvence-bedeli-islemleri.aspx
https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2436/2389/yurt-ucreti-ve-guvence-bedeli-islemleri.aspx
https://www.sahibinden.com/
https://yos.omu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/01/2023-omu-yos-odemeler-ondokuzmayis-universitesi.pdf
https://yos.omu.edu.tr/en/publicity/ondokuz-mayis-university/


- يمكن لألجانب الذين هم في السنة األخيرة من المدرسة الثانوية أو من تخرجوا منها 
التقديم للدخول إلى االمتحان.

- يمكن لالشخاص للذين حصلوا فيما بعد على الجنسية التركية بينما هم مواطنون أجانب ومزدوجو 
الجنسية في هذه الحالة التقديم للدخول إلى االمتحان. 

- يمكن لطالب الجمهورية التركية الذين يواصلون تعليمهم الثانوي في الخارج والطالب الذين أكملوا 
السنوات الثالث األخيرة من تعليمهم الثانوي )المدرسة الثانوية( في بلد أجنبي. كما ويمكن ألولئك 

الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بالاكمل )المدرسة الثانوية( في المدارس التركية التي التابعة لوزارة 
التعليم الوطني في بلد أجنبي التقدم لالمتحان.

- الطالب الذين حصلوا أو سيحصلون على نتائج امتحان GCE AL عن طريق التسجيل والدراسة في 
 اللكيات والمدارس الثانوية في البلدان األخرى بين 2010-2005يمكنهم

 التقديم أيضًا.

)YÖS-OMÜ( معلومات عن امتحان يوس جامعة 19 مايو

امتحان YÖS هو امتحان تنظمه جامعة 19 مايو للطالب الدوليين.امتحان يوس جامعة 19 مايو لعام 
2023 سيقام وجهًا لوجه باللغات التركية واإلنجليزية والفرنسية والروسية والعربية. تكون اسئلة 

االمتحان عبارة عن مهارات التعلم األساسية وأسئلة الرياضيات. كما وسيتم إعداد أسئلة مهارات 
التعلم األساسية لقياس قوة التفكير المجرد والمعرفة والمهارات األساسية للمتقدم. يتكون اختبار 

الرياضيات من أسئلة الرياضيات بما في ذلك الجبر والتحليل والهندسة، بهدف قياس التفكير 
الرياضي لدى المتقدمين وقدراتهم على حل المعادالت.

االمتحان يكون على الشلك التالي: سيتم طرح ما مجموعه 80 سؤااًل على المتنقدمين. 40 من هذه 
األسئلة سوف تكون من مهارات التعلم األساسية و 40 منها ستكون أسئلة رياضيات. وسيحصل 

المتقدمون على 120 دقيقة )2 ساعة( لحل األسئلة.

يمكنكم الحصول على معلومات من مركز التعليم عن بعد التابع لجامعة 91 مايو حول كيفية 
.YouTubeعلى موقع @uzem التقديم عبر عبر قناة

إذا اكن لديكم أي أسئلة حول االمتحان، يرجى التواصل معنا بتعبئة النموذج الموجود 
/https://yos.omu.edu.tr/en/contact  ستتم اإلجابة على اسئلتكم في  على الرابط التالي.  

أقرب وقت ممكن.

في جامعة 19 مايو يتم تقديم التعليم باللغتين التركية واإلنجليزية. أقسامنا التي توفر التعليم 
باللغة اإلنجليزية هي قسم االقتصاد، وقسم الطب، وقسم هندسة المعادن والمواد. أما برامج 

الباكلوريويوس والمعاهد العليا فيكون التعليم فيها باللغة التركية.

يتم تقديم دورة اللغة التركية للطالب المسجلين في برامج اللغة التركية داخل مركز تعليم اللغة 
C1 كما ويتوجب على الطالب الحصول على شهادة مستوى OMÜ-TÖMER التركية لجامعة 19 مايو

في اللغة التركية للبدء بدراسة البرنامج الذي قبلوا فيه.

يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي للحصول على معلومات مفصلة حول اللكيات الموجودة في 
https://yos.omu.edu.tr/en/our-university/ جامعة 19 مايو وحول أماكن هذه اللكيات: 

يمكنكم الدخول إلى الرابط أدناه لمعرفة األقسام التي يمكنكم التقديم عليها 
وفقًا لنتيجة اختبار YÖS 2023 وعدد المقاعد المخصصة والشروط الخاصة بلك قسم. 

https://yos.omu.edu.tr/.pdf

من يمكنه التقدم المتحان يوس جامعة 19 مايو

)OMÜ(نبذة عن جامعة 19 مايو

https://yos.omu.edu.tr/en/contact/
https://yos.omu.edu.tr/en/our-university/
https://yos.omu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/01/2023-omu-yos-kontenjanlari-ondokuzmayis-universitesi.pdf
https://yos.omu.edu.tr/en/contact/
https://yos.omu.edu.tr/wp-content/uploads/2023/01/2023-omu-yos-kontenjanlari-ondokuzmayis-universitesi.pdf
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)YÖS-OMÜ( معلومات عن امتحان يوس جامعة 19 مايو

دليل امتحان يوس جامعة 19 
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امتحان قبول الطالب الدوليين )YÖS-OMÜ( هو امتحان يجب أن يدخله الطالب األجانب 
الذين يرغبون بالدراسة في جامعات في تركيا على مستوى الباكلوريوس او المعاهد 

العليا.

سيقام امتحان اليوس في 21 مايو 2023 الساعة 13:00 بتوقيت تركيا.

يمكن تقديم طلبات الدخول لالمتحان من 2 يناير وحتى 16 
 أبريل 2023. ويمكنكم مشاهدة كيفية التقديم

 من الرابط التالي. 

تكون نتائج امتحان يوس جامعة 19 مايو لعام 2023 صالحة 
لمدة عامين.

سيتم تقديم طلبات امتحان يوس جامعة 19 مايو لعام 2023 بالاكمل عبر اإلنترنت 
باللغتين التركية واإلنجليزية.

بناء على درجة امتحان اليوس. يمكنك اختيار التخصص من المقاعد المخصصة للطالب 
 الدوليين من قبل جامعة 19 مايو في تركيا بالدخول إلى

https://yos.omu.edu.tr/en/   :الرابط التالي 

 يمكنكم العثور على معلومات حول الجامعات التي يمكنك االلتحاق بها والبرامج 
 التي يمكنكم دراستها في هذه الجامعات من

https://yos.omu.edu.tr/en/choice/  :الرابط التالي 

إن امتحان يوس جامعة 19 مايو هو امتحان مقبول من 
قبل معظم الجامعات الحكومية والخاصة في تركيا. 

يمكنكم التحقق واالطالع على البلدان والمدن التي 
سيعقد فيها االمتحان ورسوم االمتحان من الرابط 

التالي. 

؟ةعجارملا لعف فيك

حفصت رقن

حفصت رقن

https://yos.omu.edu.tr/en/
https://yos.omu.edu.tr/en/choice/
https://www.youtube.com/watch?v=GsG0b_28RMA&t=182s
https://yos.omu.edu.tr/en/exam-centres-and-fees/

