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Dear ladies and gentlemen, 

 
After greeting,,, 

 

Throughout history, Istanbul has been a political, intellectual, 

economic and scientific center, and the establishment of the House of 

Arts in 1453 AD was the best evidence of its scientific standing, as 

well as the many museums and libraries that contain most of the 

manuscripts of the Islamic world. After the establishment of the 
Republic of Turkey at the beginning of the twentieth century, Turkish 

scientific activity continued, and the (House of Arts) turned into the 

first official university in modern Turkey, which is (University of 

Istanbul). 
 

With the beginning of the twenty-first century, modern Turkey has 

achieved great development in all political, economic and scientific 

fields, the outcome of which was the establishment of a government 

university in every city, in addition to the presence of more than one 
university in major cities such as Istanbul, Ankara, Izmir, Adana and 

Antalya, Malatya, Gaziantep and others. 
 

After Turkey's success in developing the scientific field, especially the 
university field, which culminated in its universities obtaining an 

advanced position in the ranking of universities at the international 

level, this success and academic scientific development formed an 

attraction factor for foreign students of different nationalities, 

including Arabs, and encouraged them to study in Turkish 
universities, especially after the government provides educational 

grants for the undergraduate level in all its specializations, as well as 

for the postgraduate level (master's and doctorate), in addition to the 

existence of private universities (endowment) recognized by the 

Ministry of Education, and its certificate is completely equivalent to 

the certificates issued by Turkish public universities. 
 

After the practical and personal experience of the consulting team at 

Rimar Academy, in studying and working in Turkish and international 
universities, the idea of establishing an office was set to help students 

reach the realization of their dreams, in registering in universities in 

general and Turkish (governmental and endowment) in particular, and 

completing the registration process by available legal means. 
 

This book will be the foreigner student's guide who plans to study in 

Turkey, or who wishes to get significant information about the 

Educational system in Turkey. The book will come up with more 

advantages and further details to those who seek difference and 

prominence. 
Amir Kaplan 

Director of Rimar Academy 
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Tarih boyunca İstanbul; siyasi, fikri, iktisadi ve bilimsel bir merkez 

idi. 1453 yılında İstanbul’da Darülfünun kurulması buranın bilimsel 

bir yer olmasının en güzel kanıtıdır. Ek olarak içerisinde müzeler ve 

İslam dünyasının eserlerinin en çok bulunduğu kütüphaneler yer 

almaktadır.  

 
XX. Yüzyılın başlarında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından 

sonra Türkiye’de ilmi çalışmalar devam etti ve beraberinde 

Darülfünun modern Türkiye’nin ilk resmi üniversitesi olarak İstanbul 

Üniversitesi’ne dönüştü.  

  
XXI. Yüzyılın başlamasıyla Türkiye siyasi, iktisadi ve ilmi yönden çok 

büyük bir gelişme kaydetti. Bu gelişmenin sonucunda Türkiye’nin 

bütün illerinde devlet üniversiteleri kuruldu. Bunun yanı sıra 

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep gibi büyük 

şehirlerde birden fazla üniversite de bulunmaktadır.  

  
Türkiye genel olarak bilimsel, özel olarak da üniversite alanında 

gelişimini başarılı bir şekilde yürüterek uluslararası arenada önemli 

bir derece kazandı. Bu başarı sayesinde Türkiye yabancı uyruklu 

öğrencilerin ekseriyetle de Arap kökenli öğrenciler için bir çekim 

merkezi haline geldi. Özellikle Türkiye’nin lisansüstü (yüksek lisans, 
doktora) seviyede tüm bölümlerde burs sağlaması öğrencileri 

Türkiye’de okumaya teşvik etti. Bunun yanı sıra Türkiye’deki özel ve 

vakıf üniversitelerin diplomaları, devlet üniversitelerinden çıkan 

diplomalarla eş değerdedir.  

  

Rimar Academy ekibi Türkiye’deki üniversitelerin eğitim alanındaki 
işleyişi, yöntemi ve kayıt işlemleriyle ilgili yeterli deneyimi kazandıktan 

sonra bu akademinin içerisinde konuya ilişkin olarak bir ofis açma 

fikri doğdu. Bu ofis, yabancı öğrencilere üniversite kayıt işlemlerinde 

ve genel olarak fikir danışmanlığında yardımcı olmayı hedeflemektedir  

  
Bu kitap, Arapça okur-yazar öğrencilerin Türkiye’deki eğitim sistemi 

ve üniversiteler hakkında ön bilgi almada ve tanıtmada danışman 

olacaktır. Saygıyla ve muhabbetle…  

 

 

 
Amir Kaplan 

Rimar Academy 
Müdür 
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 األفاضل:السيدات الفضليات والسادة 

 
 :وبعد ،طيبةتحية 

 

، وعلايىىا   ،واقتصىىاديا   ،ا  ي ىىوف ت  ،سياسىىيا   ،ل ات ىى ا  إسىىط بو علىىم اىىدات التىىاتي   ا ىىت 
  خيىىىىت دليىىىىل علىىىىم ا ا ت ىىىىا العلايىىىىة، 1453و ىىىىاس ت سىىىىيل ندات الف ىىىىوس  عىىىىا  

والا تبات ال ثيتة التي تحوي أ ثت اخطوطات العال   ،الاتاحفذلك وُيضاف إلم 
 .اإلسالاي

 

ال رىىاط العلاىىي  الجا وتيىىة التت يىىة فىىي بدايىىة الرىىتس العرىىتيس، اسىىتات  بعىىد ت سىىيل 
وهىىي  ،التت ىىي، وتحولىىت ندات الف ىىوس  إلىىم أول جااعىىة تسىىاية فىىي تت يىىا الحديثىىة

  . بولطسإنجااعة 
 

فىىىي  ىىىل   بيىىىتا   اىىىد بدايىىىة الرىىىتس الواحىىىد والعرىىىتيس حررىىىت تت يىىىا الحديثىىىة تطىىىوتا  و 
التىىىي  ا ىىىت حصىىىيلت ا إ رىىىا  جااعىىىة  ةعلاي ىىىوااقتصىىىادية وال ،الاجىىىاات السياسىىىية

ت ية ح واية في  ل ادي ة تت ية، فضال  عس وجود أ ثت اس جااعة في الادس الت
االطيىىىىا، وع تىىىىا  و  ايىىىىت، وأضىىىى ا، وأ طاليىىىىا، ا  ، و اال بىىىىتل اثىىىىل: اسىىىىت بول، وأ رىىىىت 

 .وغيتها
 

ج وخاصة الايىداس الجىااعي، الىذي تىو   ،بعد  جاح تت يا في تطويت الاجال العلاي
بحصىىىىول جااعات ىىىىا علىىىىم ا ا ىىىىة اترداىىىىة فىىىىي تتتيىىىى  الجااعىىىىات علىىىىم الاسىىىىتول 

جىىىىذ  للطىىىىال   عااىىىىل   والتطىىىىوت العلاىىىىي الجىىىىااعي ،هىىىىذا ال جىىىىاحُ  لالىىىىدولي، رىىىى   
واىىى    العىىىت ، ورىىىجع   علىىىم الدتاسىىىة فىىىي  ،األجا ىىى  اىىىس الج سىىىيات الاختلفىىىة

تعلياية للاتحلة الجااعية ب ل  ا  ا حلتت ية، خاصة بعد تردي  الح واة الجااعات ا
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اختصاصات ا، واتحلة الدتاسات العليا نالااجسىتيت والىد توتا، ، فضىال  عىس وجىود 
 ،الجااعىىات التت يىىة الخاصىىة نالوقفيىىة  الاعتىىتف ب ىىا اىىس قبىىل و اتة التعلىىي  التت يىىة

 . ا توا ي تاااا  الر ادات الصادتة عس الجااعات الح واية التت يةتُ اور اد
 

أ اديايىىىة تياىىىات، فىىىي  لفتيىىىال ااسترىىىاتات فىىىيوالرخصىىىية  ،التجتبىىىة العاليىىىةبعىىىد 
باسىىى   دت ف ىىىتة إ رىىا  ا تىىى ل ىىى، وُ والدوليىىة الدتاسىىة والعاىىىل فىىي الجااعىىىات التت يىىىة

يسىىىاعد الطلبىىىة فىىىي الوصىىىول إلىىىم تحريىىىال أحالا ىىى ، فىىىي التسىىىجيل فىىىي  (بيلنووو  )
وا  جىىىىا   ،برىىىى ل خىىىىا   والوقفيىىىىة ،التت يىىىىة نالح وايىىىىةو  ،برىىىى ل عىىىىا  الجااعىىىىات

 .عتا دةاعاالة تسجيل   في ا بالوسائل الرا و ية الا
 

وأس يجىىىدوا  ،هىىذا وتتا ىىم أ اديايىىة تياىىىات التوفيىىال والسىىداد لطلبىىىة العلىى  والبىىاحثيس
 ابتغاه  فياا يتاوس الوصول إليه اس تحريال ألحالا   وأهداف  .

 

 ترديتالو  حتتا فائال اا لربو وتفضلوا ب
 اد عظي  ااات اس

 
 عاات  ابالس

 اديت أ ادياية تياات
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 أ ادياية تيااتى عتيف بالت  
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 :ةووميواديوون األكووع
 

ل بتصىىوتات فىىبحثيىىة تح ،تعليايىىة ،علايىىة ،أ اديايىىة تياىىات ا سسىىة تت يىىة
بىىىىىيس  يسوالت ااىىىىىل العلاي ىىىىى ،التىىىىىتابطل ترىىىىىو  علىىىىىم أسىىىىىا قىىىىىةخال   ،وتجىىىىىات  دوليىىىىىة

والتطبيريىىىىىة. وترىىىىىد  األ اديايىىىىىة اجاوعىىىىىة اتايىىىىى ة اىىىىىس  ،التخصصىىىىىات اإل سىىىىىا ية
لىىىدع  حت ىىىة البحىىىث العلاىىىي  ؛والعلاىىىا  ،والداتسىىىيس ،الخىىىداات الخاصىىىة بالبىىىاحثيس

 .وفال أعلم الاعاييت الاعاول ب ا دوليا  
 

 ،إلم تطويت الاعتفىة اإل سىا ية، وتفعيىل الدتاسىات أ ادياية تياات  دفوت
رى اليات علايىة اسىتحدثة ،لاعالجىة اسىائل ؛ والتاي   ،والبحوث ذات الجودة فىي  وا 

اجاات عديىدة ا  ىا: الريىادة، والتواصىل ااجتاىاعي الفعىال، والا ىاتات اإل سىا ية 
 .الاتبادلة، والتعاية الرخصية ألفتاد الاجتاد

 
وطاوحات ىا اىس خىالل ترىدي   وعيىة اىس التعلىي   ،أهىداف ااأل اديايىة  دع  ت
 وااجتااعيىىىىىىة ،وال رىىىىىىت العلاىىىىىىي التصىىىىىىيس فىىىىىىي الاجىىىىىىاات اإل سىىىىىىا ية ،اا ترىىىىىىائي
والبحىىث العلاىىي فىىي أعلىىم اعىىاييت الجىىودة  ،، واتابعىىة العاليىىة التعليايىىةوالتطبيريىىة

والباحثيس يخىد   ،العلاية الاتبعة عالايا ، وذلك اس أجل إعداد جيل اس الاتعلايس
 .اجتاع  ، ويس   في حل ار الته، والوصول إلم أهدافه
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 :مجاالت عمل أكاديمية  يما 
 

 :ت ت  أ ادياية تياات باجاات علاية ات وعة، تتو ع علم ثالثة اياديس أساسية

 
وتطىويت، عبىت  ،هىو الرسى  الىذي يتىولم ايىداس البحىث العلاىي :الميدان البحثي: أ الا 

 تاجىاا ةأتبعىالتابد لأل ادياية الذي يعاىل فىي  (ليما ك للد اسات المعاص ةم كز )
 :هي ،علاية

 

حصىىىل ات ىىى   :  تطبيقيوووة ، اجتماعيوووة ،إنسوووانيةن مجوووعت علميوووة محكموووة .1
 ،اح  اىة ،ليااتك للدتاسىات الاعاصىتة علىم تىتاخي  قا و يىة لاجىالت علايىة

  فىىىا توت أ ْاب ا ىىىتن تتىىى ثيبيا ىىىات دوليىىىة، وذات اعااىىىل اصىىى فة ضىىىاس قواعىىىد 
 .وتصا ة عالية

 

ترىىىي  األ اديايىىىىة عبىىىىت كات ىىى  لياىىىىاتك للدتاسىىىىات واألبحىىىىاث  موووواتم ات د ليووووة: .2
وتطبيريىة   ،وا  سا ية ،ا تاتات علاية تخصصية ناجتااعية الاعاصتةك س ويا  

 ،أو ت رت في  تا  جااعي ،الاح  اة ، ا في الاجالت العلايةت اختجاتُ تُ ر  
 .حس  الطتيرة التي يتاها الباحث ا اسبةبأو  تا  الا تات 
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فىي  لتىي تعاىل علىم  رىت ال تى  الات وعىةا "دا   يما  للنشو "هىي  دا  نش : .3
والرصىىىة  ،وااقتصىىىاد ،وعلىىى  ااجتاىىىاع ،والتىىىاتي  ،والسياسىىىة ،اجىىىاات الف ىىىت

والرىىعت، وغيتهىىا اىىس العلىىو  ااجتااعيىىة فضىىال  عىىس التخصصىىات التطبيريىىة، 
 .وال ت  الاتتجاة التي يتغ  اتتجاوها بال رت

 

 اىىس الايىىداس العلاىىي أساسىىيا   بعىىد أس أصىىبحت التتجاىىة جىى  ا   خوودمات الت جمووة: .4
يسعم ات   ليااتك للدتاسات الاعاصتة إلم ترىدي  خداىة علايىة اتر ىة، وهىي 

  لي يىة، والفت سىية األخىتل: اإل تتجاة األبحىاث اىس اللغىة العتبيىة إلىم اللغىات
والتت ية، وأيضا  إا ا ية التتجاة بىالع ل، وتىدخل ضىاس هىذ، الخداىة تتجاىة 

 .التسائل الجااعية الااجستيت والد توتا،
 

تسىىىعم أ اديايىىىة تياىىىات إلىىىم تفىىىد الىىىتاغبيس فىىىي تطىىىويت  :الميووودان التعليموووي :اثانياووو
 ااجتااعي ىىة، ا ىاتات   العلايىة اىس خىالل دبلواىىات تخصيصىية اختلفىة فىي العلىو 

ترىىدا ا األ اديايىىة بطتيرىىة  وهىىذ، الىىدبلواات الُاعتاىىدة . افىىة والتطبيريىىةواإل سىىا ية 
أ ادياييس دولييس  د ، بالتعاوس او يا  أو اس خالل التعلي  عس بعد نإل تت  ،في يائية

 .اختصيس ب ذا األات
 

 ية اد الا سسات الجااعية الدوليةاأل اديا وق عت اوبعد البتوتو الت العديدة التي 
ب ىالوتيول، ااجسىتيت، د تىوتا،  فىي ات  هىا طيد تردي  بتااج هذ، الجااعىات نتست

 .اس خالل التعلي  عس بعد إل تتو يا    اأو ترديا ،في يائيا  
 

 كلنو  يبك اسىاه تسىعم أ اديايىة تياىات اىس خىالل ا تى  :الميدان االستشا ي: اثالثا 
إلىىىم ترىىىدي  ااسترىىىاتات التعليايىىىة الخاصىىىة ببليىىىة تسىىىجيل الطىىىال  األجا ىىى  فىىىي 

نالح وايىة والخاصىة ، فضىال  عىس ترىدي  خىداات  داخل تت يىا وخاتج ىا الجااعات
تعليايىىة لاىىا بعىىد التسىىجيل ال  ىىائي، اىىس خىىالل اسىىاعدة الطىىال  الاربىىوليس أث ىىا  

والسىى س والتسىىجيل اإلل تتو ىىي للاىىواد  ،داتسىىت   ب ىىل اىىا يتعلىىال بالا ىىاهج الدتاسىىية
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 اساعدة الطال  التاغبيس فىي التسىجيل فىياسية في بداية  ل فصل دتاسي، و الدت 
ل ىىىىل الج سىىىىيات  عىىىىا  دتاسىىىىي الاىىىى ح التت يىىىىة التىىىىي تعل  ىىىىا الح واىىىىة التت يىىىىة  ىىىىل  

 ة.واألج بي ،العتبية
 

 ؟ يما أكاديمية لماذا 
 

 فىىىي اةو ىىة األخيىىتة، األاىىىتُ  ا  الحوظىى ا  يىىعلا ا  رىى دت الجا وتيىىة التت يىىة تطىىىوت 
والداتسىىىيس، وهىىىذا اىىىا  ،اىىىس قبىىىل البىىىاحثيس ا  واسىىىت دف ،ا  افتوحىىى ا  الىىىذي جعل ىىىا ات ىىى  

ألس ل ىل  ؛فسىيسيجعل  ل ا سسة تسعم اس أجل  س  الثرىة والتفىوال علىم الا ا
يرىىىتد احتيىىىاج  ت  ىىىاُفلوفىىىي ظىىىل هىىىذا ال .الوصىىىول إليىىىه فىىىي تطاىىىح ا  ا سسىىىة هىىىدف

وتعليايىىة فىىي تت يىىا  ،البىىاحثيس والداتسىىيس إلىىم البحىىث عىىس أفضىىل ا سسىىة بحثيىىة
ول ىذا تعىد تياىات  ؛وااسترىاتية ،والبحثيىة ،يىةتلبيىة اتطلبىات   الاعتف فىي ه ساعدتُ 

أل  ىىا تتايىى  برىىفافية التعااىىل، ووضىىوح الت يىىة، وجىىودة البىىتااج،  ؛األفضىىل الخيىىات
 .فضال  عس تتا اية الخبتة في اجاات عال ا

 
إلم تردي   اوذج فتيد للا صات البحثية والعلاية الات االىة فىي  تياات وت دف

اختلىىىف ضىىىتو  العلىىى  حىىىول العىىىال ، وفىىىي اجىىىاات  رىىىل الاعىىىاتف العلايىىىة علىىىم 
وهىىىذا بالت سىىىيال اىىىد رىىىتا ات اىىىس داخىىىل  .طىىىاال الاحلىىىي، واإلقلياىىىي، والعىىىالايال 

 . اوخاتج، الجا وتية التت ية
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 :لألكاديمية ست اتيجيةاألهداف اإل
 

 توالتطوي ،والبحث العلاي ،ي التعلي تع ي  الدوت الريادي لأل ادياية ف. 
 ي واأل ادياي عس طتيال ااعتااد الدولياتإظ ات التاي  الا سس. 
 والبحثيىىىة باىىىا يتوافىىىال اىىىد الجىىىودة ،ضىىىااس تىىىوفيت جايىىىد الخىىىداات التعليايىىىة، 

 .والرفافية ،وال فا ة
 ااودعاُ ، واابت ات ،تع ي  ثرافة اإلبداع . 
 وداعاة ،ابت تة ،إعداد الا هليس في بيئة تعلياية. 
 واإلبداعيىىىىىة للباحثيىىىىىس، وخاصىىىة اىىىس هىىى  فىىىي اتحلىىىىىة  ،تع يىىىىى  الريىىىىى  البحثيىىىىىة

 .الدتاسىىات العليىىا
 دتاسىىىة العلىىىو  فىىىي  إضفىىىىا  بصاىىىىة علايىىىىة ت  ىىىد اوا بت ىىىا للتصىىىوتات الحديثىىىة

 .اإل سا ية
 

 :األكاديميةقيم عمل 
 

 البيئة التتبوية اإليجابية. 
 البحث العلاي التصيس. 
 األخالال الا  ية. 
 الاس ولية الاد ية. 
 احتتا  الت وع. 
 الرفافية. 
 الريادة. 
  التاي. 
 التعاوس. 
 اابت ات. 
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 الفصل األول 
 

 التعليم في تركيا
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 اىىيىة في تت ىىدتاسىالالابحث األول: 
 

 :الجمه  ية الت كية. 1،1
 

بلة تتاتد تت يا بجوها التائد، وا اخ ا الاعتدل، وطبيعت ا التائعة، وهو اا جعل ا ق
ياحة الطبيعيىىة في ىىا برىى ل  بيىىت، إذ ا دهىىتت السىى ؛للسىىياح اىىس أ حىىا  العىىال   افىىة

حتىىىىم  طو تت ىىىىاو  ،الح واىىىىة التت يىىىىة الا رىىىىبت السىىىىياحية دعاىىىىتخاصىىىىة بعىىىىد أس و 
سىىىتتاتيجية الدولىىىة التت يىىىة فىىىي تحريىىىال إاىىىس  أصىىىبحت السىىىياحة في ىىىا ترىىى ل جىىى  ا  

 .التطوت ااقتصادي
 

اد بداية الرتس الواحد والعرتيس حدث ا فتاح  بيىت لتت يىا علىم العىال  اإلسىالاي و 
ويعىد الرطىاع التعلياىي اىس  .وتطوتت في الاجاات  افة ،تردات تت ياف والعتبي،

وصىىىلت اىىىس خاللىىىه الجااعىىىات التت يىىىة إلىىىم   بيىىىتا   الرطاعىىىات التىىىي حررىىىت تطىىىوتا  
 .التتتي  العالاي للجااعات

 

البلىىداس التىىي  أ حىىدالافعاىىة باألاىىل والحيىىاة، وهىىي  ،وهىىي الدولىىة الرىىابة ،تت يىىا ج ىىة
 ،والاعاهىىىد ،والجااعىىىات ،والعلىىى ؛ ف ا ىىىت اليئىىىة بالاىىىداتل ،وصىىىلت إلىىىم الحضىىىاتة

 ،واتاحلىىىىه ،وسىىىى رد  صىىىىوتة اىىىىوج ة لل ظىىىىا  التعلياىىىىي التت ىىىىي ،والاتا ىىىى  التعليايىىىىة
 .واي اته

 
فىىىىىي التسىىىىىجيل  علىىىىىم التىىىىىابد أل اديايىىىىىة تياىىىىىات ل ىىىىىوتيوا يرتصىىىىىت عاىىىىىل ا تىىىىى  ب
وآليىىة  ،اسىىاعدة الىىتاغبيس فىىي تىى ايس سىى     بىىل ي رىىالالجااعىىات التت يىىة فحسىى ، 

اللغة التت يىة فىي السى ة التحضىيتية، وتسىجيل الاىواد       وخاصة تعل  اتابعة دوتس 
 .في بداية  ل فصل دتاسي
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 :. التعليم ما قبل الجامعي2،1

 

و اتة التتبيىىة  اىىس والتت يىىة الاعتاىىدة ،الدوليىىةي ترىىت فىىي تت يىىا العديىىد اىىس الاىىداتل 
 :ا  ر ادات اربولة دولي، وبوالتعلي 

 
  الد ليةالمدا س: 
 

علىىىم الا ىىىاهج الدتاسىىىية  ا  غالبىىىتعتاىىىد و فىىىي تت يىىىا،  ا  يتسىىىاهىىىي اىىىداتل اتخصىىىة 
 :العتبية، وا  ا

 

 المدا س الع اقية. 
 المد سة الس دانية. 
 المدا س اليمينية. 
 اللبنانية المدا س. 
 المدا س الس  ية الماقتة. 
 المدا س األم يكية.  
 المد سة الليبية. 

 
 :  هىىو  ظىىا  للدتاسىىة عىىس بعىىد نالتعلىىي  اإلل تتو ىىي  فىىي تت يىىا  التعلوويم المفتوو

يخىىو ل هىىذا اااتحىىاس  .و اتة التتبيىىة التت يىىةاىىس قبىىل   1992فىىي عىىا   ُاْعُتاىىد  
أي طال  تت ىي  ه اثلُ ثلُ ا   ،الطال  للافاضلة علم الجااعات التت ية جايع ا

 ب ىاواعتىتف  ،اصدقة اس و اتة التتبية التت يىة الر ادةُ و ، افتوحا   دتل تعلياا  
تتىىىتاوح بىىىيس الرىىى ت األول  رىىىا  هىىىذا اااتحىىىاس ثىىىالث اىىىتات سىىى ويا  يُ و  .ا  يىىىعالا

 .]4] والسابد
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 :واألجا ىىى  الىىىتاغبيس باللغىىىة  ،يىىىدتل في ىىىا الطىىىال  األتىىىتاك المووودا س الت كيوووة
 :عد ة وتتاي  هذ، الاداتل ب اوت التت ية،

 

  ا  عالاير ادت ا اعتتف ب ا. 
 الدتاسة في ا فتصة إلتراس اللغة التت ية. 
 الدتاسة اجا ية. 
 الاداتل التت ية ا ترتة في جايد أتجا  الادس. 
 و ظاا ا دقيال ،جودة التعلي  عالية. 
  ىىىىا والربىىىىول علىىىىم الطالىىىى  اعتفىىىىة تتتيىىىى  الاىىىىداتل اىىىىس حيىىىىث قوتُ  يجىىىى 

 .الجااعي
 

 أن اع الثان يات الت كية:
 

 ،التىىىي تتبىىىد لىىىو اتة التتبيىىىة التت يىىىة، وهىىىي اىىىدتال اجا يىىىةهىىىي الاىىىداتل التسىىىاية 
اتاحىىىل  التت ىىىي اىىىس ثىىىالث ،ويتىىى لف ال ظىىىا  التعلياىىىي .إل اايىىىة للاىىىواط يس األتىىىتاك
وثا ويىة  واىدة الدتاسىة فىي  ىل اتحلىة أتبىد  ،واتوسىطة ،تعلياية أساسية نابتدائيىة

 .س وات دتاسية
 

 :الثان يات العلمية :أ الا 
 

 ،والفي يىىىىا  ،والعلىىىىو  ،علىىىىم الاىىىىواد العلايىىىىة اثىىىىل: التياضىىىىياتهىىىىي اىىىىداتل تت ىىىى  
 .س وات 4س وات الدتاسة في ا  وال يايا ، إضافة إلم اللغة اإل جلي ية، وعددُ 
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 :ثان يات العل م االجتماعية: اثانيا 
 

اىس هىذ،  هي الادتال التي ت تي في الاتتبة الثا ية بعد الاداتل العلاية، وال دفُ 
الاىىواد ااجتااعيىىة:  فىىيااجتاىىاعي للطىىال   ،الاىىداتل هىىو ت ايىىة الجا ىى  األدبىىي

 ...وغيتها ،والفلسفة ،والجغتافيا ،التاتي 
 

 :(ة  الخطباءالثان يات الش عية )األئم  : اثالثا 
 

هىىىي الاىىىداتل الدي يىىىة التىىىي تىىىدتل الاىىىواد العااىىىة، باإلضىىىافة الىىىم الاىىىواد الرىىىتعية 
وبىىىذلك يا ىىىس  .الثرافىىىة الدي يىىىة  ،األخىىىالال، اللغىىىة العتبيىىىة ،السىىىيتة ،نالرىىىتآس ال ىىىتي 

واىىس  .عىىس الب ىىيس صىىل الب ىىاتُ تُفف، اعتباتهىىا اىىداتل عااىىة، ول ىىس بصىىبغة رىىتعية
ل أب ا ها في هذ، الاداتل بسب  الاالحظ أس غال  األست العتبية في تت يا ُتدت  

 ىى  الاحافظىىة علىىم اللغىىة وال ظىىا  اإلسىىالاي الاتبىىد في ىىا بجا ،طبيعت ىىا الاحافظىىة
 .العتبية لدل الطال  العت 

 

 :ثان يات األناض ل: ا ابعا 
 

عىىدد الطىىال  فىىي الجااعىىات هىى    صىىفُ  هىىي الاىىداتل العتيرىىة فىىي تت يىىا، وترتيبىىا  
في  وفي اةو ة األخيتة ر دت هذ، الاداتل ا خفاضا   .هذ، الثا ويات اس ختيجي

 : سبة  جاح الطال  بسب  داج الاداتل العادية اع ا، ول ا أتبعة أقسا 
 

 .MFبى  اويطلال عليه اختصات   ،والعلو  ،يرال التياضياتو  ،علاي :القسم األ ل
 ،ااجتااعيىىىةوالاىىىواد  ،ويرىىىال اللغىىىة التت يىىىة ،يىىىوا ي الفىىىتع األدبىىىي :القسوووم الثووواني

 .TS ىىب له ويتا 
هىىو اىى يج بىىيس األدبىىي والعلاىىي للطىىال  الىىذيس لىى  يحىىددوا اختيىىاته   :القسووم الثالووث

 .TMى ويتا  له بى ،والتياضيات ،يرال اللغة التت يةو  ،تاااا  
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 .YDى بى اختصاتا   له ويتا  ،هو للغات األج بية :القسم ال ابع
 

ارىتت ة، وا تختلىف إا بااختصاصىات، وتسىام  اىا ت ىوس فغالبىا   ،المو ادعن أما 
 .اس الصف العارت لة، ويبدأ اختيات الاواد الاثرلة بد ا  اواد اثر  

 
 ة ثان يات األناض ل الفنية  المهنيا: خامسا 

 

هىىىىي الاىىىىداتل التىىىىي يسىىىىعم في ىىىىا الطىىىىال  ا تسىىىىا  ا  ىىىىة، ول ىىىىس  سىىىىبة الربىىىىول 
الجىىااعي ضىىعيفة؛ ألس الطىىال  في ىىا يخضىىعوس ااتحا ىىات األ اضىىول فىىي الفىىتع 

تت يىىا العلاىي، دوس أس ي و ىوا اى هليس ل ىىذ، اااتحا ىات، ول ىس اتو ىىة التعلىي  فىي 
ذا أتاد و  .تتىىىىيح خيىىىىاتات اتعىىىىددة للطالىىىى   - حالىىىىة هىىىىذ، الاىىىىداتل فىىىىي - الطالىىىى ا 

يستطيد االتحاال بالاعاهد الح واية، واس ث  اا ترال  ،دتاسته الجااعية است اال  
إلىىىم الجااعىىىة بعىىىد الخضىىىوع ااتحىىىاس، ول ىىىس بسىىىب  احدوديىىىة الاراعىىىد فىىىي هىىىذ، 

 .[5]، الاعاهد يستطيد الطال  الدخول إلم اعاهد الوقف الا جوتة
 
 

 :فيها. جامعات ت كيا  آلية التسجيل 3،1
 

للجااعىىات التت يىىة تتتيىى  اترىىد  علىىم اسىىتول الجااعىىات العالايىىة، واعتىىتف ب ىىا 
والخاصىىىىة نالوقفيىىىىة  تتبىىىىد لا سسىىىىة التعلىىىىي   ،التت يىىىىة العااىىىىة ، والجااعىىىىاتُ عالايىىىىا  

بلغىات اختلفىة، فضىال  عىس ، تدتل ا اهج دتاسية ذات استول عىال  العالي، وهي 
يساه  في تحريال  وهذاتات الو اتية؛ للتغي  أ  ا تتاي  باسترالليت ا، وعد  خضوع ا 

 .والاسا لة بر ل استات ،والاحاسبة ،الرفافية، والوضوح، والاتابعة الدقيرة
 

واألاتي ية، ويعد رتط  ،تتاي  الجااعات التت ية برتا ت ا اد الجااعات األوتبيةو 
 إس جايىىدلىىذلك و الارىىات ة اىىس الرىىتوط اإلجباتيىىة ع ىىد إ رىىا  أي جااعىىة تت يىىة؛ 

 ،الجااعىىىىىات التت يىىىىىة دوس أي اسىىىىىتث ا  تتبط ىىىىىا رىىىىىتا ة اىىىىىد الجااعىىىىىات األوتبيىىىىىة
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 إذْ  ؛رافي ال بيىتباإلضافة إلم الت وع الث ، افة   واألاتي ية في اتاحل التعلي  العالي
 .والغتبية بطتيرة تائعة ،اإلسالاية تيستداج تت يا بيس الحضات 

 

التتحيىى  ال بيىىت اىىس  كاألج بىىيوي ى  الطالىى  كواىس أهىى  اىىاياي  الجااعىىات التت يىىة 
أ ىه اىس ُيعتف عس الرع  التت ي  ؛ إذْ واللبرة ،الرع  التت ي، والاعاالة الصادقة

 .اهتاااا    بيتا  ات، و  ي ت  ب ُ ف و  ،الرعو  الاضيافة
 

وهىي وج ىة  ،اس أقول الجااعات في العىال  -  اا هو اعلو  - الجااعات التت يةو 
واس ه ا  عتض علىم طالب ىا األعى ا  تفاصىيل دقيرىة  ،ال ثيت اس الطلبة األجا  
 ا.والتسجيل في  الُتت ي ة، ب ل اايتعلال بالجااعات

 
 

 :أ الا: كيفية التسجيل في الجامعة
 

اتحا ىات اىىىس أهىىى  اا (YÖS) اتحىىىاس اليىىىوا ُيعىد   عون ط يوا امتحوان اليو س: .1
ختبىات وهىذا اا .بتت يىا ىس أجىىل دخىىول الجااعىاتالتىىي يعتاد علي ىىا الطال  اى

 Yabancı ويسىىىام ،تجتيىىىه اعظىىى  الجااعىىىىىات التت يىىىىىة احلىىىي   ،تىىىىىت ي  
Öğrenci Sınavı  ،ك.اختبات الطلبىىة األجا  كفي اللغىىة التت يىىة  واع ىىا 

 

رىىىى ادة الثا ويىىىىة يسىىىىتطيعوس الترديىىىى  اختبىىات ال ىىل الطىىىال  الحاصلىىىىيس علىىىىم 
 .]6ك ]اعدات  بغىىض ال ظىىت عىىس  كاليىىولك

 

 ،ذ ا للى ف  اك  تاباس للتياضيات، و تابىاس، عدة اتحاس علم  ت ويعتاد هذا اا
هىىىذا   يرىىىالجااعىىىات تُ  أغلىىى ُ و و تىىى  أخىىىتل تحتىىىوي علىىىم أسىىىئلة لسىىى وات سىىىابرة، 

فىىىي جااعىىىات أخىىىتل وفىىىال تعاقىىىىد  تُريُاىىىىه اااتحىىىاس فىىىي الحىىىت  الجىىىااعي، وأحيا ىىىا  
 .أج بي ة دولة 65اتحاس في إسط بول التي تعرد هذا اا جااعةُ و  .الجااعات
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علم ق وات اليوتيو ،  وحد، اعتادا   لطال  األج بي دتاسة هذا الا  اجويستطيد ا
ودتاسىىىة  بيىىىتيس،  ،بىىىدوس اسىىىاعدة اعلىىى  أو اع ىىىد، ول ىىىس ذلىىىك يحتىىىاج إلىىىم ج ىىىد

ا  ىىىاج علاىىىي  فا  ىىىاج اليىىىول .فىىىتع أدبىىىي فىىىي خاصىىىة إذا  ىىىاس الطالىىى  اتختجىىىا  
تت يىا  : إس  وه ا  ستطيد أس  رول للطال  التاغبيس في التسىجيل الجااعىات .تبحْ 

ة، الُاتخ صة بالاعاهد  أيضا  اليئة   .ل ا  اج اليولدت  التي تُ الخاص 
 
 أفضل المعاهد: 

 واوجىود  ،وهو أقد  اع د لتىدتيل اليىول فىي تت يىا ،اع د الاتتوبول
 .في أغل  الادس التت ية

  فرط االاتتوبول في الرد  بادي ة أ رت  ي تي بعد اع د :البو ااع د. 
 
 أفضل القن ات التي تد س على الي تي ب: 

  التت يق اة لألستاذ ŞENOL HOCA. 
 7]، ق اة فتيال أسل السوتييس[. 

 
اختبىات السىات هىو اختبىات قبىول دولىي للجااعىات،  متحوان السوات:اعن ط يا  .2

تت ية الاتايى ة ع ىد لجااعات الإلم ااختبات يساعد الطال  علم الدخول وهو 
والدتاسىىىات العليىىىا، أو اسىىىت اال الدتاسىىىة  ،لب ىىىالوتيولبالتحىىىاال تغبىىىت   فىىىم اا

 ،جتيىا  اختبىاتات فىم الرىتا ةاويعتاد اختبات السات علم  .بالجااعات التت ية
الاعلواىىات التىىم ي ىىوس لي يىىة، اعظا ىىا اىىس  والتياضىىيات باللغىىة اإل  ،وال تابىىة

 .]8[، الطال  قد ا تسب ا فم الاتحلة اإلعدادية والثا وية
 

ةالح واي ة،  التت ية وفياا يلي  ذ ت الجااعات حس  اللغة ب أبجديا   اتتبة والخاص 
 :التي ترد في ا والادس   ،التت ية
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 :أ الا: الجامعات الحك مية
 

 جااعة عبد اهلل  ول في ادي ة قيصتي. 
  الوجيا الح واية في ادي ة أض و للعلو  والت   اأض جااعة. 
 ااسجااعة أديااس في ادي ة أدي. 
 في ادي ة أفيوس هْ جااعة أفيوس  وجا تب. 
   في ادي ة أفيوسالصحية جااعة أفيوس  تاهيصات للعلو. 
  ْ في ادي ة أ طاليا   د  جااعة أ  . 
 جااعة أقصتاي في ادي ة أقصتاي. 
  ي وبات في ادي ة أ طالياجااعة أا يا عال  الديس . 
 ياصْ ايا في ادي ة أا  صجااعة أاا. 
   تي   جااعة األ اضول في ادي ة أس ي ر. 
  احجي بيت  ولي في ادي ة أ رت  اجااعة أ رت. 
  اوالف وس الجايلة في ادي ة أ رت  اللاوسير اجااعة أ رت. 
  اللعلو  ااجتااعية في ادي ة أ رت  اجااعة أ رت. 
  ابيا يد في ادي ة أ رت يلدت   ارت جااعة أ. 
  افي ادي ة أ رت  اجااعة أ رت. 
 اس اس في ادي ة أتض  ض  ت جااعة أ . 
  تتفيسأ   تتفيس تروتو، في ادي ةأ  جااعة. 
 ضتو ت جااعة أتاتوتك في ادي ة أ. 
  يدسأجااعة عد اس ا دتل في ادي ة. 
   س في ادي ة أغتيرجااعة أغتي إبتاهي  ر. 
 تيس  يبالسيت في ادي ة     يجااعة بال. 
 ي   سيتأيلول في ادي ة بال 17 جااعة با دتاا. 
  سط  س في ادي ة بات ط  جااعة بات. 
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   سا  ط  س في ادي ة ب  ا  طْ جااعة ب. 
  وتتبُ  وتت في ادي ة بايبُ باي جااعة. 
 جااعة بيلجيك ري  أديبالي في ادي ة بيلجيك. 
 جااعة بيل ول في ادي ة بي  ول. 
   لتل  ل إيتاس في ادي ة ب  تل  جااعة ب. 
 ل في ادي ة بولوص  بولو أبا ت ع ت باي جااعة. 
  في ادي ة إسط بول إجي جااعة بوغا. 
    وي في ادي ة بوتدوتصُ ف أت جااعة احاد عا. 
 ات  يك في ادي ة بوتص اجااعة بوتص. 
 اأولوداغ في ادي ة بوتص اجااعة بوتص. 
  ج  ال ق ْلع اآذات في ادي ة  18 ج   ال ق ْلع اجااعة. 
  اتاتيس را  تيجااعة را  تي . 
  ا وتوفا في ادي ة أض و ججااعة. 
 جااعة دجلة في ادي ة ديات ب ت. 
  إ ايتأيلول في ادي ة  9جااعة. 
  ُجا ْ جا في ادي ة دُ  ْ جااعة د. 
 جااعة إيجة في ادي ة إ ايت. 
   تيس  ل في ادي ة قيجااعة أتج. 
    جاس ْ الي يلدت  في ادي ة أت   جاس بي   جااعة أت. 
 ت  يك في ادي ة أتضتو  ضتو ت جااعة أ. 
   تر    ت عثااس غا ي في ادي ة أس ي   جااعة أس ي ر. 
 جااعة فتات في ادي ة إا يغ. 
  ل طاجااعة  .تاي في ادي ة إسط بولص غ 
  اجااعة غا ي في ادي ة أ رت. 
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  جااعة غا ي ع تا  للعلو  والت  لوجيا في ادي ة غا ي ع تا. 
  جااعة غا ي ع تا  في ادي ة غا ي ع تا. 
  وجا إل يجااعة  ب ة ت  يك في ادي ة ُ. 
  سصُ يت      في ادي ةس صُ يت     جااعة. 
  اها    ْش اُ  ُ في ادي ة  اها    ْش اُ  ُ جااعة. 
   افي ادي ة أ رت  اتب   يجااعة حج. 
    اتياتي في ادي ة ه   جااعة ه. 
 جااعة حتاس في ادي ة را لي أوتفا. 
   ط ايْ جااعة اصطفم  اال أتاتوتك في ه. 
  وتو ججااعة هيتت في ادي ة. 
  ْابتطإصْ للعلو  التطبيرية في ادي ة  اطتْ ب  إص. 
 جااعة أغدت في ادي ة ادي ة أغدت. 
 جااعة إ و و في ادي ة االطيا. 
  ايط  س  دتوس في ادي ة هإجااعة. 
   في ادي ة إسط بول تْ جااعة إسط بول اد ي. 
 جااعة إسط بول ت  يك في ادي ة إسط بول. 
 في ادي ة إسط بول جااعة إسط بول. 
  جتاح بارا في ادي ة إسط بول -جااعة إسط بول. 
  ايتإ ايت بتا تراي في ادي ة إجااعة . 
  ايتإ ايت الديارتاطية في ادي ة إجااعة . 
  لبي في ادي ة أ ايتج   ايت  ات  إجااعة. 
  ايتإلوجيا في ادي ة و  ايت اع د العالي للت  إجااعة . 
  في ادي ة قاتْ  ق ْفر ْ  جااعة  ْ. 
  اتعش سْ تا   ْ ق   عش في ادي ةتْ ا   سْ تا   ْ ق  جااعة استرالل. 
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 اتعش سْ تا   ْ ق  إاا  في ادي ة  ُجوتْ اتعش سُ  سْ تا   ْ ق   جااعة. 
  كْ بُ ات  ق  في ادي ة  كْ بُ ات  ق  جااعة. 
  ت  يك في ادي ة طتاب وس ق ت اد   ْ  جااعة. 
  ْ في ادي ة  تاااس يْ ب   تْ ا  جااعة  تاااس أوغلو ا. 
  ق ْسط ُاو وفي ادي ة  ق ْسط ُاو وجااعة. 
 جااعة قيصتي في ادي ة قيصتي. 
     ْل ل  في ادي ة     كْ تال  أ   7 ْل ل  جااعة. 
  ُقوجا إ ل يفي ادي ة  ُقوجا إ ل يجااعة. 
 جااعة قو يا ت  يك في ادي ة قو يا. 
  في ادي ة  وتاهيا  اْت و ب  لُ اْ ضُ جااعة  وتاهيا. 
  وتاهيا للعلو  الصحية في ادي ة  وتاهياجااعة . 
     ق ْلع ا كْ ت     في ادي ة  ق ْلع ا كْ ت  جااعة. 
 جااعة  ت التالي في ادي ة  ت التالي. 
     ت   ر  تْ    ت علي أوتاس في ادي ة    ر  تْ جااعة. 
 جااعة االطيا توتغوت أو ال في ادي ة االطيا. 
   اص  ي   ا  ا جالل بيات في ادي ة ص  ي   جااعة ا. 
 جااعة ااتديس أتت لو في ادي ة ااتديس. 
  في ادي ة إسط بول اجااعة اتات. 
 جااعة اتسيس في ادي ة اتسيس. 
 جااعة اعاات س اس للف وس الجايلة في ادي ة إسط بول. 
  في ادي ة اوغال سْ ا  جْ جااعة اوغال صدقي  و. 
 جااعة او  وت في ادي ة تو جالي. 
  الس في ادي ة اوشصْ تْ أ    ْ لْ أجااعة اوش. 
   اس في ادي ة قو ياجااعة  ج  الديس أتب . 
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     ْت    ر  فْ    والي في ادي ة  ْش ط   ْ حجي ب   ْت    ر  فْ جااعة. 
     دايادي ة     ت فيد ا  دا عات خالد يْ جااعة. 
  ْاُصسْ في ادي ة  ْ  ااي   19جااعة  .ص 
 جااعة أوتدو في ادي ة أوتدو. 
  اسط ت  يك في ادي ة أ رت جااعة الرتال األو. 
 جااعة العثاا ية  وت وت عطا في ادي ة العثاا ية. 
   د  ْ ل ي في ادي ة قْلع ا كْ اُ جااعة ب. 
 ا   ااعة تج  طي  أتدوغاس في ادي ة ت  ج. 
 جااعة العلو  الصحية في ادي ة إسط بول. 
 جااعة صراتيا للعلو  التطبيرية في ادي ة صراتيا. 
 جااعة صراتيا في ادي ة صراتيا. 
  ْاُصسْ جااعة ْاُصسْ في ادي ة  ص   .ص 
  ْلُجالْ جااعة  .في ادي ة قو يا س 
 جااعة سيتت في ادي ة سيتت. 
  جااعة سي و  في ادي و سي و. 
 جااعة سيوال للعلو  والت  ولوجيا في ادي ة سيوال. 
 جااعة سيوال جا وتيات في ادي ة سيوال. 
 في ادي ة إسبتطة لْ ت  ا  سليااس د   ةجااع. 
   الْ    تْ ر  في ادي ة  الْ    تْ جااعة ر. 
   في ادي ة اتسيس ُصْ  تْ جااعة ط. 
   تداغ   ت  تداغ  ااك  اال في ادي ة    جااعة ت. 
  ُطر تْ غا ي عثااس في ادي ة  ُطر تْ جااعة. 
  تاب وسطتاب وس في ادي ة طجااعة. 
  ْت  اا في ادي ة أد  ي   ْ ت  ط  جااعة. 
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  لاا ية في ادي ة إسط بولاأل -تت ية الالجااعة. 
  لوجيا في ادي ة إسط بولو يابا ية للعلو  والت  ال -تت ية الالجااعة. 
   لوجيا في ادي ة إسط بولو الجااعة العالاية اإلسالاية للعلو  والت. 
 جااعة أوراك في ادي ة أوراك. 
 جااعة واس يو  جويل في ادي ة واس. 
 جااعة يالوفا في ادي ة يالوفا. 
 جااعة يلد  ت  يك في ادي ة إسط بول. 
 في ادي ة يو  ات جااعة يو  ات بو وك. 
 ت أجاويت في ادي ة  و  ولداكااعة  و  ولداك بولج . 
 

 .. الجامعات الخاصة: اثانيا 
 

   احاد علي أيد الت في ادي ة إسط بولجااعة أجيباد  . 
 جااعة أا يا حاد اهلل أايس بارا في ادي ة أ طاليا. 
 باش في ادي ة إسط بول سْ ط  جااعة أل. 
 اللت  لوجيا في ادي ة أ رت  ة أ  اجااع. 
  ايبول في ادي ة أ رت د  رتة ا  جااعة أ. 
 جااعة أ طاليا ع اف في ادي ة أ طاليا. 
 جااعة أ طاليا للعلو  في ادي ة أ طاليا. 
  ل للعلو  الا  ية في ادي ة إسط بولو    ُ   ت أديطار  أجااعة. 
  اجااعة أطل  في ادي ة أ رت. 
   تاب وسطتاسيا في ادي ة وْ جااعة أ. 
 جااعة أوتبا للاعاهد الا  ية في ادي ة إسط بول. 
   ا ر  ْت جااعة ب  .في ادي ة إسط بول ْ ج 
  اجااعة العاصاة في ادي ة أ رت. 
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 جااعة باي  ت في ادي ة إسط بول. 
 جااعة با و  في ادي ة إسط بول. 
 جااعة ب اي عال  الوقف في ادي ة إسط بول. 
 جااعة بيتو ي في ادي ة إسط بول. 
  اغ في ادي ة اتسيسججااعة. 
  ْس قاياجااعة  .ا رت في ادي ة أ ج 
 جااعة دوغوش في ادي ة إسط بول. 
  اج للتصاي  الا  ي في ادي ة بوتصت  ص  جااعة فاتوال. 
 جااعة وقف السلطاس احاد فاتح في ادي ة إسط بول. 
   في ادي ة إسط بول اج   ْ ب     ْت جااعة ف. 
  في ادي ة إسط بول ه ل يجْ جااعة. 
  في ادي ة غا ي ع تا  ق ْلُيْ ُجوجااعة حسس. 
  ك في ادي ة إسط بولر  إ  جااعة. 
   افي ادي ة أ رت  تْ  ْ    لْ ب  جي اْ جااعة إحساس دوغت. 
  إسط بول.في ادي ة  ْ  ااي   29جااعة إسط بول 
  إسط بول.جااعة إسط بول أتال في ادي ة 
  في ادي ة إسط بول أ ْطل لجااعة إسط بول. 
  إسط بول.جااعة إسط بول أيدس في ادي ة 
  إسط بول.ادي ة  تاي فيص   أيواسجااعة إسط بول 
  إسط بول.جااعة إسط بول بلغي في ادي ة 
  إسط بول.جااعة إسط بول للعلو  في ادي ة 
 يوتت في ادي ة إسط بولجااعة إسط بول أس . 
     إسط بول.ديك في ادي ة جااعة إسط بول 
  في ادي ة إسط بولجااعة إسط بول للتطوت 
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  إسط بول.جااعة إسط بول ابس خلدوس في ادي ة 
     إسط بول.في ادي ة  تْ  ْ جااعة إسط بول 
  إسط بول.جااعة إسط بول للثرافة في ادي ة 
   إسط بول.ديبول في ادي ة جااعة إسط بول ا 
  ادي ة إسط بول أ اس فيجااعة إسط بول. 
  إسط بول.جااعة إسط بول أو اس في ادي ة 
  إسط بول.ادي ة  تواالي فيجااعة إسط بول 
 جااعة ال عي  صباح الديس في ادي ة إسط بول. 
   إسط بول.ت في ادي ة    جااعة إسط بول ر 
   إسط بول.ي للاداتل الا  ية في ادي ة ل  رْ جااعة ر 
  إسط بول.جااعة إسط بول للتجاتة في ادي ة 
 جااعة إسط بول ي ي يو يل في ادي ة إسط بول. 
  إسط بول.إستي يا في ادي ة جااعة 
  ايتإ ايت لالقتصاد في ادي ة إجااعة . 
  ايتإ ايت ت ا تبة في ادي ة إجااعة . 
  إسط بول.جااعة قادت هال في ادي ة 
     تر   فْ ا في ادي ة    ي   ْ دُ ب  جااعة. 
  سط بولإللاداتل الا  ية في ادي تي  ق ْوت  ْ جااعة  . ايت وا 
  إسط بول.جااعة  وش في ادي ة 
 جااعة قو يا لل تاعة والتغذية في ادي ة قو يا. 
 جااعة  وتو  تاتاي في ادي ة قو يا. 
   اأ رت  ي  في ادي ة   جااعة لرااس ه. 
  ْلت ب اجااعة  إسط بول.في ادي ة  ا 
   إسط بول.يف في ادي ة جااعة ا 
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  إسط بول.في ادي ة    ر ْس ط اريجااعة 
 جااعة  وح  اجي يا  اس في ادي ة قيصتي. 
 اااعة أوستي  ت  يك في ادي ة أ رت ج. 
  ُإسط بول.ياغيس في ادي ة  ْ جااعة أ 
   في ادي ة إسط بول ْل ي  جااعة بيتي ت. 
  إسط بول.جااعة صبا جي في ادي ة 
  جااعة صا  و في ادي ة غا ي ع تا. 
 جااعة سات ا د للعلو  والحضاتة في ادي ة إسط بول. 
 جااعة تاد في ادي ة أ رتة. 
 الوجيا في ادي ة أ رت و قتصاد والت  جااعة توب  لال. 
  وتول في ادي ة اتسيسطُ جااعة. 
 اة التت ية للطيتاس في ادي ة أ رت جااعة الا سس. 
  اك في ادي ة أ رت جااعة أوفو. 
  إسط بول.دات في ادي ة جااعة أوس و 
   ايتإات في ادي ة ر  جااعة ي . 
   إسط بول.في ادي ة  اتب   يد  جااعة ي 
  ُافي ادي ة أ رت ك اختصا  س   ْ جااعة ي. 
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 اتخاذ الرتات يفية ااختيات و الابحث الثا ي: 
 

 :. اختيا  الجامعة  التخصص1،2
 

 الطالىى  إس اختيىىات التخصىى  الجىىااعي هىىو أحىىد الرىىتاتت الاصىىيتية التىىي تواجىىه
ىىىىس و فىىىىي اسىىىىيتته العلايىىىىة والحياتيىىىىة،  ختىىىىات أ يىىىىف  :هىىىىو األسىىىىئلة رىىىىيوعا   أ ثىىىىتا 

 ؟التخص  الا اس  لي
 

فىي اختيىات  ا اىا   تلعى  دوتا   التي اس ر   ا أس  راطال أه    اس ا  ه ا بعضو ذ ت  
 :التخص  الجااعي

 

 اعدل ال جاح في الثا وية العااة. 
 التخصصات الاتاحة في الجااعة الاتاد التسجيل في ا. 
  اإلا ا ىىىىىىىات الااديىىىىىىىة التىىىىىىىي تسىىىىىىىاح أو ا تسىىىىىىىاح بالدتاسىىىىىىىة فىىىىىىىي بعىىىىىىىض

 .الجااعات
 ت ية األهل. 
   وحلاهتغبة الطال. 
  قدتات الطال. 
 تجتبة الطال  الخاصة. 

 

فاىثال  الطالى   .عتبىاتصا  يج  أخذ هذ، العوااىل بعىيس ااع د اختيات أي اخت
ا فىىىي تخصىىى  الىىىذي لديىىىه ع ايىىىة خاصىىىة بىىىالاواد األدبيىىىة سىىىي وس  جاحىىىه ضىىىعيف  

وعالقت ىا  ،وت ثيتات ىا ،الط ؛ ألس هذا التخص  يحتاج إلم حفىظ أسىاا  األدويىة
 .بعض اد بعض ا
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 :لتي  ردا ا ل   في اختيات التخص واس ال صائح ا
 

 .لوا التخص  اس أجل إتضا  الاجتادا تدخ -
 .ابحثوا عس الاجاات التي ل ا فت  عال  ثيتة واتعددة 
وبالتضىا  ،ا تدخل التخصى  إس لى  ت ىس ترىعت بالرىغف تجىا، هىذا التخصى -

 . جاحك فياا تح  ت  س  ف   .التا 
 

عليىىىىك ثالثىىىىة أسىىىىئلة يجىىىى  أس يجيىىىى  الطالىىىى  علي ىىىىا ع ىىىىد اختيىىىىات  رتىىىىتح   لهووووذا،
 :التخص  الجااعي

 
 ؟اس أ ت .1

 

واختلفة عس اةختيس، فضال   ،هب  في هذ، الحياة له رخصية خاصة ف ل رخ
 . وع ىىا تايىى ، عىىس غيىىت، اىىس األفىىتاد فتيىىدة اىىس ا  عىىس أس ل ىىل إ سىىاس ا ايىىا وعيوبىى

 .يسوالعال الا اسب   ،في اختيات التخص  ا اا   فرخصية الطال  تلع  دوتا  
 

سىىىي وس  ،وقدتاتىىىه ،وايولىىىه ،فع ىىىد اختيىىىات التخصىىى  الا اسىىى  لرخصىىىية الطالىىى 
 . افة عتبات العواال األختلختيات أ ثت صحة اد األخذ بعيس اااا
 

 ؟إلم أيس أ ت ذاه  .2
 

اعتفىىىىىة  افىىىىىة الاعلواىىىىىات عىىىىىس هىىىىىذا  ت جىىىىى بىىىىىل التسىىىىىجيل فىىىىىي تخصىىىىى  اعىىىىىيس ق
الاىىواد التىىي و لغىىة التىىدتيل، و اىىدة الدتاسىىة، و التخصىى  اثىىل  يفيىىة الدتاسىىة فيىىه، 

 .هذا التخص  يجُ ت   ا خ  فيا س التي يعال الاجاات و التدتل فيه، إضافة إلم 
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 ؟اذا تعتف عس الحياة الجااعيةا .3
 

 اىىس دخولىىكفابتىىدا   .عىىس العىىال  الىىذي تعتفىىه الحيىىاة الجااعيىىة عىىال  اختلىىف تاااىىا  
اس األاوت، وستتعتف علم عىدد  بيىت اىس األصىدقا    بيتا   الجااعة ستتعل  عددا  

 .الاختلفيس ع ك
 

ىىىياال وفىىىي هىىىذ ل ىىىا  ،أس ه ىىىاك تخصصىىىات قويىىىة ا تصىىىدقوا أبىىىدا   : رىىىول ل ىىى ا الس 
استربل ارتال، وتخصصات ضىعيفة ل ىا اسىتربل اج ىول أو فارىل؛ فالتخصى  

 .التخص  الذي تستطيد أس تبدع فيه ، هوالروي
 

والالىىل ع ىىد  ،والتخصىى  الضىىعيف هىىو التخصىى  الىىذي ت تهىىه، وترىىعت بىىالبتود
وعلىىىىىم تايىىىىى ك  ،بال جاحىىىىىات يعتاىىىىىد عليىىىىىك  والاسىىىىىتربل الارىىىىىتال الالىىىىىي ،دتاسىىىىىته

 .و جاحاتك
 :الجااعةاختيات 

 

إس اختيات الجااعة ي تي بعد اختيات التخص  ابارتة، ويعتاد علم أسىئلة يجى  
 :أس تجي  علي ا ع د ااختيات

 

 ؟ااذا تتيد أس ت وس 
 ؟ااذا تتيد أس تحرال في حياتك 
 ؟ااهي أهدافك 
 ؟لااذا تتيد أس تذه  إلم جااعة اعي ة 

 

 ا  ا ح ألس ل اتتيد أس تذه  لجااعة اا اس أجل الحصول علم الج سية أو  :مثعا 
، ل، جااعة استول التعلي  في ا عال   ثيتة، جااعة ت وس في ا إا ا ية الدتاسة العا

 . ا أ  ا ... إل باأل ادياي، ر ادت ا اعتتف  اهااستو 
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 عند اختيا  الجامعة ..  
 وهي:، ب اه اك ثالثة أاوت يج  الاتوت 

 

هىىل أسىىتطيد أس أحرىىال أهىىدافي وطاوحىىاتي فىىي هىىذ، الجااعىىة أو هىىل  الخطووة: .1
 ؟ أستطيد أس أحرال حلاي في تت يا

 

 ت رس  إلم س اليس:  ال غبة: .2
 

يوجد في الجااعة التخص  الذي أتغ  بدتاسىته؟ وللتعىتف  هل :األ لالساال 
فىىي  بيل ىىوتجىى  العىىودة إلىىم اوقىىد الجااعىىة أو اىىس خىىالل ا تىى  ت   ذلىىك،علىىم 
 . تت يا

هل تلىك الادي ىة أو الدولىة ا اسىبة لىي ولوضىعي ااجتاىاعي أو  :الساال الثاني
 .الاادي

 

هىىىل ع ىىىدي اإلا ا يىىىات  ؟هىىىل أسىىىتطيد الت فىىىل بتسىىىو  الدتاسىىىية :هىىىي القووود ة: .3
 ؟الاادية

 
 :. إج اءات ماقبل القد م2،2

 

والجااعىىىة  الا اسىىى ، واختىىىات التخصىىى  ،ه ىىىا ي ىىىوس الطالىىى  أخىىىذ الرىىىتات السىىىلي 
 .ولحياة جديدة أيضا   ،ويج    فسه لخطوة جديدة ،الا اسبة في تت يا

 

فىىاس  .تتسىىت  إلىىم ذه ىىه اخىىاوف  ثيىىتةو يبىىدأ الطالىى  بىىالتف يت بىىاجتا ات السىىفت، 
 ةُ لىىس ت ىىوس أي ىىف ،وسىى ل ،والخطىىوات التىىي سىى ردا ا برىى ل تسلسىىلي ،اتبىىد الضىىوابط

 .عربات إس را  اهلل
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  هي:: للتسجيل في الجامعات الت كيةال ثائا المطل بة 
 صوتة رخصية. 
 جوا  سفت ساتي الافعول. 
 ختالف البلداتسو  تج ي  تختلف ب. 
 وت وس اس السفاتة ،استااتة طل  ت ريتة. 

 
واس الوثائىىال الاطلوبة للتسجيل في الجااعات التت يىة رىىى ادة الربىىىول اىىىس إحىىىدل 

اتا ىىىى  اللغىىىىة، ويا ىىىىس أحىىىىد  الربىىىىىىول األولىىىىم اىىىىسالجااعىىىىىىات التت يىىىىة، أو رىىىىىى ادة 
الحصول علي ا عس طتيال التواصل اىد اتا ى  اللغىة بعىد ت ديىة ثا  ىا عىس طتيىال 

 .الحسىىا  الب  ي للاتا  
 

وه ىىاك بعىىض الىىدول ُاعفىىاة اىىس الت رىيىىتة، ويا ىىىس للطالىىى  الرىدو  إلىم تت يىا دوس 
الاتا ى   أحىد الطالىى  علم رىى ادة الربول اىىس الت ريتة، واىىس األفضىىل أس يحصىىل

وتسىىجيله بالات ىى  أو الجااعىة يا  ىىىه أس يرىد   ،بعد وصول الطال . و قبىىل ذهابىىه
 .[9علم طلىى  اإلقااة ]
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 الفصل الثاني

 
 التسجيل في الجامعات

  



  

- 42 - 

 ريمار أكاديمية

 

 :تا يد
 

اىىس أ ثىىت األاىىوت التىىي ترىىغل بىىال الطىىال  هىىي طتيرىىة التسىىجيل فىىي الجااعىىىات 
يايىى  الجااعىىات التت يىىة هىىو عىىد  توحيىىد  فىى ه  اىىاالتت يىىة، وهىى  احرىىوس فىىي ذلىىك، 

؛ ألس  ىىىل جااعىىىىة اواعيىىىد التسىىىىجيل في ىىىا، واخىىىىتالف رىىىتوط الربىىىىول بي  ىىىا أيضىىىىا  
الطالىى  اتابعىىة اواقىىد  يفىىتض علىىموتتاتىىد باسىىتراللية رىىبه  االىىة، وهىىذا  ،اسىىترلة

ة اس تجتبت ا الرخصىي الجااعات اإلل تتو ية التي يتغ  بالتسجيل في ا، وا طالقا  
  بالتسجيل الابدئي في التخص  الذي تتغ  به لافي ا ت  بيل وت   صح الط

 .أس ال ظا  التعلياي التت ي ا يا د ذلك في أ ثت اس جااعة، خصوصا  
 

الجااعىىات  اعظىى ُ  ،ل ىىذاو ت يىىة هىىو  ظىىا  سىى وي؛  ظىىا  التسىىجيل فىىي الجااعىىات الت
الثىااس اىس  ىل و الخىاال  يسح أبواب ا للتردي  في أول العا  الدتاسىي بىيس الرى ت تفت

اس الجااعات تفتتح أبواب ىا للتسىجيل فىي الفصىل الدتاسىي الثىا ي، وأاىا  ة  ل  عا ، وق  
قبل الفصىل  ،ي وس اتتيسف ،التسجيل بال سبة للداتسات العليا نااجستيت ود توات، 

 .]10[ في أغل  الجااعات التت ية العااة والخاصة وقبل الفصل الثا ي ،األول
 

والاىى ح الح وايىىة السىى وية  ،والخاصىىة ،ل فىىي الجااعىىات التت يىىة الح وايىىةيللتسىىج
 :يا  ك اتباع اا يلي

 

وذو  ،باسىاعدة  ىادت اايى  وسىي وس .أ اديايىة تياىاتعىس طتيىال  الط يقة األ لوى:
عاليىة، وهىذا ي يىد اىس فىت  قبولىك فىي التخصى  الدتاسىي الىذي  ،خبتة رخصية

 .الدتاسة في ابتتغ  فيه، باإلضافة إلم الجااعة التي تتغ  
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 وبعىىُض  .أو بالبتيىىد ،أو اليىىدوي ،هىىي طتيرىىة الترىىدي  اإلل تتو ىىي الط يقووة الثانيووة:
الجااعىىات تربىىل ب ىىذ، الطىىتال الىىثالث، وبعىىض الجااعىىات تربىىل بطتيرىىة واحىىدة اىىس 

 .ل ل جااعةوهذ احدد علم الاوقد اإلل تتو ي ذ، الطتال، ه
 

 ،إل تتو يىا   هىاالجااعىة ا أْل  ، تطلى  اسىتااتة إل تتو يىةهو عبىاتة  التقديم اإللكت  ني:
 .ختلأُ وهي تختلف اس جااعة إلم 

 

و تسىله إلىم بتيىد الجااعىة  ،اسىتااتة طلى  التسىجيل، و طبعىه  اىأل التقديم بالب يود:
 .الاتاد التسجيل في ا

 

ي ىىوس فىىي ات ىى  رىىى وس و هىىو قليىىىل جىىدا  فىىي الجااعىىات التت يىىىة،  التقووديم اليوود ي:
 .و ال ها بالاطلو  ،استااتة اس الاوظف   ستل وه اك  .الطال 

 

افادهىىا أ ىىه تىىى  قبولىىه فىىي الجااعىىة نع ىىىد  ،الطالىىى  تسىىالة   إلىىم ع ىىد الربىىول تصىىل
 خىىذ ف الا تىى  ب  ىىه تىى  قبولىىك ،  يخبىىتكالتىىابد لتياىىات بيل ىىوت التسىىجيل فىىي ا تىى  

خطا  الربول، و ىذه  إلىم السىفاتة التت يىة أو الر صىلية التت يىة اىد األوتال التىي 
األوتاال بىىىىف عىىىىت  وتُ  ،وتختلىىىىف اىىىىس دولىىىىة ألخىىىىتل ،يجىىىى  علىىىىم الطالىىىى  إحضىىىىاتها

 .بدولتكالخاصة 
 

وتطلىى   ،الافاضىىالت اىى جوتة ت ىىوس-قلىىة قليلىىة  وهىىي-بعىىض الجااعىىات  معحظووة:
 .دوات 25يرات   وهي اا ،األجتة ع د التسجيل
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 طتيرة التسجيل في الجااعاتالابحث األول: 
 

 :. األ  اا المطل بة عند التسجيل1،1
 

 (البكال  ي س) الم حلة الجامعية: 
 

 لي يىة أو التت يىة أو الثالىث الثىا وي ناتتجاىة ل   صوتة عس ر ادة الثا وية ، 
 .اسجلة ع د  ات  العدلو 
 ال  الثالىىىىىث الثىىىىىا وي جىىىىى أو، العالاىىىىىات ن  ْرىىىىىف الىىىىىد تجات  صىىىىىوتة عىىىىىس بيىىىىىاس

 .واسجلة ع د  ات  العدل، لي ية أو التت ية  ناتتجاة ل  
 صوتة عس جوا  السفت الخا  بالطال  ساتي الافعول. 
  للطال  الاترد  للتسجيلصوتة واحدة حديثة. 
 ليست و  ت،صوتة عس ر ادات دولية اثل اليول أو السات أو توفل نإس وجد

  .إل ااية
 ليست إل اايةو  ت،صوتة عس ر ادة اللغة التت ية كتواتك نإس وجد.  
 

ا تحتىىىاج إلىىىم  لي يىىىة اعىىىا   التىىىي ت ىىىوس ا توبىىىة بالعتبيىىىة واإل الرىىى ادات  معحظوووة:
 .تتجاة أبدا  

 
  (م حلة الماجستي ) الجامعيةالم حلة: 

 

 صوتة عس اإلجا ة أو ر ادة التختج الجااعية. 
 صوتة عس  رف العالاات للس وات الجااعية  االة. 
 صوتة عس جوا  السفت الخا  بالطال  ساتي الافعول. 
 صوتة واحدة حديثة للطال  الاترد  للتسجيل. 
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  تلي ية كتوفلك نإس وجد صوتة عس ر ادة اللغة اإل.  
 تصوتة عس ر ادة اللغة التت ية كتواتك نإس وجد.  
 

 (م حلة الدكت  اة) الم حلة الجامعية: 
 

 صوتة عس اإلجا ة أو ر ادة التختج الجااعية. 
 صوتة عس بياس العالاات للس وات الجااعية  االة. 
 صوتة عس ر ادة اتحلة الااجستيت. 
  األولمصوتة عس بياس دتجات اتحلة الااجستيت نالس ة الدتاسية.  
  ل.صوتة عس جوا  السفت الخا  بالطال  ساتي الافعو 
 صوتة واحدة حديثة للطال  الاترد  للتسجيل. 
  تلي ية كتوفلك نإس وجد صوتة عس ر ادة اللغة اإل.  
 تصوتة عس ر ادة اللغة التت ية كتواتك نإس وجد.  
 

ووثىىىىائال  رىىىىف الىىىىدتجات يجىىىى  أس ت ىىىىوس اتتجاىىىىة  ،جايىىىىد الرىىىى ادات معحظووووة:
 .واصدقة اس الدوائت التساية ،لي ية أو التت ية ل  
 

 اةتي بعض الجااعات تطل  ول س: 
 

يوضىىح في ىىا عىىس سىىب  اختيىىات، ل ىىذ، و هىىي تسىىالة ي تب ىىا الطالىى ،  فع:ا سووالة الوود
التخىىىتج ، وأهدافىىىه الاسىىىتربلية بعىىىد فيىىىه ول ىىىذا التخصىىى  الىىىذي سيسىىىجل ،الجااعىىىة

وهااىىىة تحىىىدد قبىىىول الطالىىى  فىىىي الاىىى ح الح وايىىىة  ،وغيتهىىىا، وهىىىي تسىىىالة أساسىىىية
 . والد توتا، ،وخصوصا  في اتحلة الدتاسات العليا نالااجستيت ،التت ية

 

أو د تىىوت الجااعىىة  ،هىىي تسىىالة أ اديايىىة يا ح ىىا األسىىتاذ (:)تزكيووة سووالة ت صووية 
أو اف ت اعتوف  ،أو باحث ،أو اديت ا سسة تعلياية ،أو اديت الادتسة ،لطالبه
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 إلىىم العلاىىي للطالىى ، إضىىافة في ىىا ااسىىتعدادفىىي حرىىل تخصصىىه العلاىىي، يىىذ ت 
وع ىواس بتيىد،  ،وا اتاته التي احظ ا فيه، ويتفال اع ىا تقى  هاتفىه ،ه العلايليت ه

بوصىول ا  يةالت وصى والا سسة التعليايىة التىابد ل ىا، وُيبلىغ ُاتسىل هىذ، ،اإلل تتو ي
 .إلم دائتة الا ح التت ية وا يبلغ طال  الا ح بذلك

 

 ،وا اس اإلقااة ،في ا يرد  الطال  الاعلواات الرخصية اس ااس  السي ة الذاتية:
والىىدوتات العلايىىة  ،وتقىى  ال ىىاتف، باإلضىىافة إلىىم الاتاحىىل الدتاسىىية  ل ىىا ،واإليايىىل

وتعىىد السىىيتة الذاتيىىة أساسىىية  .وغيتهىىا ،أو دتوات الحاسىىو  ،واللغىىات التىىي يتر  ىىا
 .الد توات،  والا ح التت ية الح واية، نالااجستيتالعليا في اتحلة الدتاسات 

 
 :. التسهيعت التي تقدمها الجامعة2،1

 

ال ثيىىت اىىس الجااعىىات التت يىىة تربىىل برىى ادة الثا ويىىة فرىىط، وتاىى ح رىى ادة جااعيىىة 
يىوفت علىم الطىال  ال ثيىت اىس الج ىد  وهىذافي غالبية الدول العتبية،  ب ااعتتف 
 .والع ا 

 

والرىىىىىى ادت، ف ىىىىىىي ت تفىىىىىىي  ،الجااعىىىىىىات التت يىىىىىىة ا تطلىىىىىى  ال ثيىىىىىىت اىىىىىىس األوتاالو 
 .وتساية ،بالر ادات األساسية التي تثبت أس هذ، الوثائال صحيحة

 

فل ىل  .ا  اعظ  الجااعات التت يىة لىدي ا إا ا يىة تىوفيت السى س الجىااعي الجيىد جىد  و 
تابد ل ا، وتوفت، لجايد طالب ا ب سعات تا ية، فضال  عس أس ال ثيىت  جااعة س س

لىىىىىذلك تفضىىىىىل التسىىىىىجيل و  .اىىىىىس الجااعىىىىىات تتيىىىىىد جىىىىىذ  الطىىىىىال  فىىىىىي أي ا ىىىىىاس
اإلل تتو ىي؛ ليسىىتطيد أي طالى  فىىي أي ا ىاس فىىي العىال  التسىىجيل علىم الجااعىىة 

 3أو 2أس جايىىىىىىد الافاضىىىىىىالت التت يىىىىىىة اجا يىىىىىىة إا إلىىىىىىم الاطلوبىىىىىىة، باإلضىىىىىىافة 
 .تا ية ا جوتة ب سعاتجااعات ت وس افاضالت ا 

 



 

- 47 - 

 تركيا في الدراسة دليل: التعليمي المستشار

 :. ال س م الد اسية3،1
 

تختلىىىىىىىف التسىىىىىىىو  الدتاسىىىىىىىية اىىىىىىىس جااعىىىىىىىة ألخىىىىىىىتل، واىىىىىىىس اختصىىىىىىىا  ةخىىىىىىىت، 
إس ، س التخصصىىىىات العلايىىىىة، وبرىىىى ل عىىىىا والتخصصىىىىات األدبيىىىىة أقىىىىل ت لفىىىىة اىىىى

 دوات فىىىي السىىى ة الدتاسىىىية 1000دوات إلىىىم  250التسىىىو  الدتاسىىىية تتىىىتاوح بىىىيس 
 .الواحدة

 
 :الد اسية المنح. 4،1

 

وجد في تت يا ا ح دتاسية اتعددة تردا ا ج ات ح واية اختلفىة، واألرى ت ا  ىا تُ 
 ، ل الج سيات العتبيةت رال ، و ا سسة الا ح التت ية التي تردا ا الح واة س ويا  

 ،فىىي الجااعىىات، والسىى س والعالايىىة فىىي العىىال ، وترىىد  في ىىا فتصىىة الدتاسىىة اجا ىىا  
 .حسى  الاتحلىة الدتاسىيةبيختلىف  رى تيا   السىفت، وتاتبىا   الصحي، وتىذا توالت ايس 

 ،تيلوتيول  وللدتاسىىات العليىىا نالااجتسىىاة نالب ىىيىىوهىىي ا حىىة ترىىد  للاتحلىىة الجااع
 .اا بعد الد توات،والد توتا،  ول  

 
 :. أن اع المنح الت كية5،1

 

 ت كيا ب  صع ي: 
 

وتسىترط  الطىال  الىتاغبيس فىي التسىجيل باحىدل هي الا حىة األرى ت فىي تت يىا، 
الجااعىىات التت يىىة، واواصىىلة اسىىيتت   التعليايىىة فىىي اجىىال العلىىو  والت  ولوجيىىا، 

في ىا  ط التسىجيلُ رىتت  ، وي   افىة   دول العال  في وهي اتاحة لجايد الطال  األجا  
  .https://www.ytb.gov.tr/enن الاوقد التساي. %80 اعدل  

 
 
 

https://www.ytb.gov.tr/en
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 منح ابن خلد ن: 
 

هىىىذ، الاىىى ح الدتاسىىىات ااجتااعيىىىة، وهىىىي خاصىىىة بطىىىال  الدتاسىىىات العليىىىا  رىىىالت
الىتاغبيس فىي التسىىجيل باحىدل الجااعىات التت يىىة التىي ترىت ت بسىىاعة اتاوقىة فىىي 

ترىىد   ف ،  ىىت اجىىال العلىىو  ااجتااعيىىة، اثىىل جااعىىة إسىىط بول بل ىىي، جااعىىة بيىىل
وااقتصىىىىاد،  ،األعاىىىىالإداتة هىىىىذ، الجااعىىىىات دتجىىىىة الااجسىىىىتيت فىىىىي تخصصىىىىات 

 %80ايرىل عىس  والعلىو  السياسىية، وترىتتط اعىدا   ،الرىا وسو العالقىات الدوليىة، و 
في الب الوتيول، وهي ا حة دتاسية ااولة بال اال تغط ي جايد ت اليف الدتاسة، 

السى س، وتىذا ت و رى تي، التاتى  الالت ايس الصىحي، و ت اليف دتاسة اللغة التت ية، 
ل ،السفت اس بلد اإلقااة  .يهوا 

 
 منحة ابن سينا لد اسة الطب: 

 

هىىذ، الا حىىىة اخصصىىىة لطىىىال  الب ىىىالوتيول، والدتاسىىىات العليىىىا الىىىتاغبيس بدتاسىىىة 
.. . الطى  البيطىتيو  ،الصىيدلةو التاىتيض، و طى  األسى اس،  :التخصصات الطبيىة

علىىىم طىىىال  الدتاسىىىات العليىىىا أس يرىىىداوا رىىى ادة اىىىس بلىىىده  تىىىوا ي رىىى ادة  وي جىىى 
 واىس الجااعىىاتكألىيلك، وهىي الرىى ادة التت يىة للربىىول فىي بىىتااج الدتاسىات العليىىا، 

ي ت ب ا،الاراولة با حة ابس سي ا للعلو  الطبية، جااعة   .ُقْوجْ وجااعة  حج 
 

  َصَبْنِجيمنح جامعة: 
 

ىىىب ْ ج يجااعىىىة  ُتع ىىىد   واحىىىدة اىىىس أفضىىىل الجااعىىىات التت يىىىة، التىىىي ت ىىىت  باابت ىىىات  ص 
ترىىىىىد  ا حىىىىىا  لطىىىىىال  ، وهىىىىىي والبحىىىىىث، وهىىىىىي خاصىىىىىة بطىىىىىال  الدتاسىىىىىات العليىىىىىا

 ا  رىىى تي وتاتبىىىا   السىى س،و والىىىد توتا،، وتغطىىي الا حىىىة ت ىىاليف الدتاسىىىة،  ،الااجسىىتيت
 .لاد ة عرتة أر ت ا  ليتة تت ية ر تي 1050يبلغ 
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بالىىىذ ت ه ىىىا أس األوتاال الاطلوبىىىة للتسىىىجيل فىىىي الجااعىىىات التت يىىىة هىىىي  الجىىىديتُ و 
 .[12]الاجا ية.  فل األوتاال الاطلوبة في التسجيل علم الا ح التت ية  ترتيبا  

 

 :نظام التنقيط  . الد اسة في الجامعة 6،1
اىىىىس أهىىىى  األاىىىىوت التىىىىي يجىىىى  علىىىىم الطالىىىى  اعتفىىىىىىت ا بعىىىىد التسىىىىجيل فىىىىي إحىىىىدل 

ىط في الجااعة التىي يىىىدتل و ظا  الت ريى ،التت ية هو  ظىىا  اااتحا ىىاتالجااعات 
 .حتم يسىىتطيد أس ياي  بيىىس الاىىواد وأهايت ىىا في ا

 

 نظام التنقيط في الجامعات: 
 فسىىىه أاىا   ظىا  جىااعي اختلىىىف  يجىد الطالى بعد الربول في الجااعة الاتغوبة، 

إذ تخصىىىى  الجااعىىىىة ل ىىىىل طالىىىى  لىىىىدي ا صىىىىفحة إل تتو يىىىىة  ؛عىىىىىىس دولتىىىىه ا  تاىىىىىىاا
يرىىىو  الطالىىى  في ىىىا ب ىىىل اىىىا يلىىى   اىىىد الجااعىىىة، وا  ىىىا اختيىىىىىات الطالىىى  و خاصىىىة، 
تات الد تاسىىىي ة  ه ىىىىىاك بعىىىىىض الىىىىىدتول أسإلىىىم  باإلضىىىافةلىىىىىدتوسه،  التىىىي  نالُارىىىت 

تات ااختياتي ىىىة  كseçmeli dersك تسىىىام في ىىىا ي ىىىوس عىىىدد الطىىىال  و  نالُارىىىت 
ىىيُ  وهىىذا ا ،احىىدود   علىىم الطالىىىى  اختيىىات الىىدتول فىىي أول سىىىىاعات التسىىىىجيل وج 

 .حتىىم يحصل علم ارعد اىىس أجىىل الدتل الىىذي يتيىىد أس يختات،
 

و سىىبة ال جاح  ،اتحا ىىات ل ل دتلاعتفة عدد اا علم الطالىى بعىىد ذلك، ي بغي 
والاعدل وفال  ،ي وس حسا  ال راطإذ  ؛حتم يعتف الطال  أهاية  ل ااتحاس فيه

 :اةتي
 

  ىىاس : إذافاىىثال   .بعىىض الجااعىىات تعتاىىد علىىم اتوسىىط دتجىىات الطىىال 
، وا  اىىىا BB للىىىس تعىىىاد   75فىىىاس  رطىىىة  ،اتوسىىىط دتجىىىات الطىىىال  اتتفعىىىا  

ذا  ىىىىاس اتوسىىىىط دتجىىىىات الطىىىىال  ا خفضىىىىا فىىىىاس CC تعىىىىادل ا  40، وا 
  .]11[، للدتاسة في تت ياالدليل الراال . نBB ، وا  ااDC تعادل
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  ظا  الجااعاتالابحث الثا ي: 
 

 :نظام التعليم العالي الت كي. 1،2
 

والخىا ،  ،التعلىي  الجىااعي الح ىواي   في تت يا، وخصوصا   تطوت التعلي  عاواا  
 .ح واية في ادي ة صغيتة أو  بيتة الح واة جااعة   اْفتتحت  و 
 

والوقفيىىىىة نالخاصىىىىة ، إضىىىىافة إلىىىىم  ،تت يىىىىا بىىىىيس الح وايىىىىة الجااعىىىىات فىىىىيوتت ىىىىوع 
ل تتو ي ىىى ا الجااعىىىات ذ ت ىىىا سىىىابر  و  .ا الجااعىىىات التىىىي تىىىدتل عىىىس بعىىىد نافتوحىىىة وا 

 :واةس  ذ ت أفضل الجااعات التت ية ،واوقع ا ،التت ية  افة
 

 أفضل الجامعات الت كية: 
 

 جااعة الرتال األوسط التر ية. 
  اتب   حج يجااعة. 
  إسط بولجااعة. 
  اجااعة أ رت. 
 ت  يك   ْب  ا جااعة. 
 جااعة غا ي. 
 جااعة إسط بول ت  يك. 
  جةأ  جااعة. 
 جااعة أتاتوتك. 
 جااعة أتجيل. 
  يإ جي جااعة بوغا. 
  ُالجااعة سلج. 
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 ااعة اتاتةج. 
  أيلول 9جااعة. 
 جااعة يلد  ت  يك. 
  و وتوفاجُ جااعة. 
  ايت للاعاهد العالية التر يةإجااعة . 
   ت  يك   جااعة  تا د  . 
 جااعة الفتات. 
  ااي   19جااعة . 
 لْ ت  ا  ليااس د  جااعة س. 
   ألة ْت ت دا     جااعة أس ي ر. 
 جااعة أولو داغ. 
 جااعة دجلة. 
   جااعة أ د     ْ. 
 جااعة صراتيا. 
 جااعة إ و و. 
  جااعة غا ي ع تا. 
 جااعة يو و جو يل. 
  ااتت 18 اقلع ج   الْ جااعة. 
  لوجااعة أ اضو. 
 جااعة  وجا علي. 
   اك قلعاُ جااعة ب. 
 لص  ة أبا ت ع ت بايعجاا. 
 جااعة غا ي عثااس بارا. 
 جااعة جالل بايات. 
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 جااعة اتسيس. 
  ا ت ب ا.جااعة أفيوس  ُقوج 
     اقلع كْ ت  جااعة. 
 ل.جااعة اصطفم  اا 
  ُات   ب   ولُ اْ جااعة ض. 
  سْ ا  جْ جااعة اوغال صدقي  و. 
   است  جااعة ح. 
  ُاج   ْ جااعة د. 
 دتيلجااعة عد اس ا . 
 تس      يجااعة بال. 
   تْ جااعة جا وتي. 
   و إاا جُ تاتعش سُ  سْ جااعة   تا. 
 تا ياط  ااعة ج. 
 جااعة تج  طي  أتدوغاس. 
   تيْ و  جااعة بول ت أج. 
 داجااعة  ي. 
     اال كْ اُ جااعة . 
 تايقص  جااعة أ. 
 جااعة بو وك. 
  ْل ق ْفر  جااعة. 
  جااعة سي و. 
  ل طاجااعة  .ايت  ص   غ 
 جااعة  ج  الديس أتب اس. 
   اسا  جااعة أدي. 
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   يتت  يْ جااعة ه. 
  ُكجااعة  تاب. 
 جااعة عثاا ية  وت وت عطا. 
 سْتط  عة ب  جاا. 
   لْ وْ  ُ  ْ جااعة ب. 
  ُ  اها  ْش اُ جااعة. 
  تي  تا ت يس ْ ج  جااعة . 
   يْ ب   تْ اْ  ْ جااعة  تاااس أوغلو ا. 
  والي ْش ط  ي ب ْ ج  ح     ْفر  ْت جااعة. 
  أوتاسجااعة أهي. 
    اسج   ْ جااعة أت. 
   او  لُ جااعة ي. 
   سْ ا  طْ جااعة ب. 
 جااعة أوتدو. 
 جااعة بايبوتت. 
  يْ صُ أت  ع ا فجااعة ا ات. 
 جااعة بيتلل أتاس. 
 يل  ج   ْ طُ اعة جا. 
 ق ْصط ُاُ و جااعة. 
   الْ ت   جااعة ر. 
     سْ صُ ت جااعة. 
   اي  صْ جااعة أا. 
  ُالسص  ت أ ل أش و جااعة ا. 
  ُكْ ر  جااعة أ. 
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   تْ تْ جااعة س. 
   اس للف وس الجايلةياات سجااعة ا . 
  آتاليك 7جااعة  لل. 
 ،جااعة أتتفيس روتو. 
  ق ْلع اجااعة  تك. 
  غدتإجااعة. 
 جااعة أتض هاس. 
 اتي   جااعة ه. 
 جيك ري  أدبالييل  جااعة ب. 
 جااعة ااتديس. 
   14[، سْ ر  جااعة أغتي إبتاهي  ر[. 

 
 )الجامعات الخاصة )ال قفية: 

 

   تْ  ْ     لْ جااعة ب. 
  ُْش جااعة دوغ. 
   ي   لْ جااعة إسط بول ب. 
 ْت تُ لْ  ُ  جااعة إسط بول. 
 جااعة إسط بول آيدس. 
  ُ داتجااعة أوس. 
  ب ْ جا ر   ْت جااعة. 
 جااعة أو اس. 
 جااعة قادت هال. 
 س باشط  جااعة أل. 
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 الجامعات التي ُتد س عن بعد: 
 

 جااعة الرتال األوسط التر ية. 
 جااعة ي ي يو يل. 
  إسط بولجااعة. 
  اجااعة أ رت. 
 جااعة أ اضول. 
 جااعة غا ي. 
  أيلول 9جااعة. 
 جااعة اتاتة. 
  و توفاجُ جااعة. 
 جااعة أتاتوتك. 
  ُالجااعة سلج. 
 التر ية ْ     جااعة  تاد. 
  جااعة غا ي ع تا. 
  ر اْتي اجااعة  .ص 
  أْ د    جااعة . 
  للت  ولوجيا وااقتصاد  ْ طُ جااعة. 
 لْ ت  ااس دا  جااعة سلي. 
  اياق سْ ج  جااعة. 
 جااعة اتسيس. 
 جااعة يو  جويل. 
 جااعة إسط بول الاعلوااتية. 
 جااعة  وجه الي. 
  ج   اْل ق ْلع اآذات  18جااعة. 
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 اجااعة يدي تب. 
 جااعة بار  ت. 
  جااعة أتيلي. 
 جااعة آيدس إسط بول. 
 جااعة إ و و. 
 تر  اجااعة ب ج. 
 جااعة دجلة. 
  ْدقيجااعة اوغال  .سا  جْ  و  ص 
  تا ياط  جااعة. 
   و إاا جُ تس اتعش سُ جااعة   تا. 
   سْ جااعة أت  ج. 
 جااعة اقتصاد إ ايت. 
     ت ْك ق ْلع اجااعة. 
 جااعة اعاات س اس للف وس الجايلة. 
  ُكجااعة  تاب. 
  كْ ر  إجااعة. 
   اب  ت  الْ جااعة ا. 
   ولغُ  ْ جااعة ب. 
 جااعة إسط بول اتيل. 
 تل جااعة ب  . 
 جااعة تجاتة إسط بول. 
 جااعة إسط بول ايدي بول. 
     اال كْ اُ جااعة . 
 جااعة جالل بيات. 
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  جااعة غدي. 
   تْ جااعة إسط بول اد ي. 
   جااعة اجي باد . 
  ياأا صْ جااعة. 
   او  لُ جااعة ي. 
   سْ ط  ت اجااعة ب. 
 جااعة الفاتح. 
  ْاللوجستي الا  ي العالي ْ  وْ  ُ  اع د بي. 
  س يوتت إسط بولأجااعة. 
     الا  ي العالي اي   ْ دُ ب  اع د. 
   سْ ت  أ   ْل ل  تْ جااعة ب. 

 
 :. لغة الد اسة2،2

 

ىىا  ا ىىىت أس ت ىىىوس لغىىىات الدتاسىىىة   ىىىاس  ط بيعي ىىىا   ،تت يىىىا وج ىىىة للطىىىال  األجا ىى  لا 
 وهذ، اللغاُت هي:، جااعات ااتعددة في 

 

 .ت يا، وفي  ل جااعات ا الح وايةواألساسية في ت ،هي اللغة األ  اللغة الت كية:
 

جااعىىة ف ،د اسووة األساسووية اللغووة اإلنجليزيووةالجامعووات التووي تكوو ن فيهووا لغووة الأمووا 
 .جااعة الرتال األوسط التر يةو إسط بول جتاح بارا، 

 

اتسيس،  لي ية في آس واحد جااعةُ  واإل  باللغة التت يةالجااعات التي تدتل اس و 
 .وجااعة اتاتة
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 اختلفىىة باللغىىة العتبيىىة، جااعىىة غىىا ي عي تىىا ، ويوجىىد تخصصىىات اللغووة الع بيووة:
 واألد  العتبي. ،ا  ا تخص  ال  دسة الاد ية

 

وجااعىىة اىىاتديس، وفي ىىا تخصصىىات اختلفىىة باللغىىة العتبيىىة ا  ىىا تخصىى  العلىىو  
 واألد  العتبي. ،وعل  ااجتااع ،وااقتصاد ،واإلداتة ،والتاتي  ،السياسية

ي ىىىىىىىة فىىىىىىىي قسىىىىىىى  اللغىىىىىىىات وجااعىىىىىىىُة   ل ىىىىىىىْل التىىىىىىىي ت ْسىىىىىىىتخدُ  الت ىىىىىىىدتيل باللغىىىىىىىة العتب
 الر تقي ة/تخص   اللغة العتبي ة وآداب ا/ وفي  لي ة اإلل ي ات.

 

العلىىىو  اإلسىىىالاية باللغىىىة و  ،علىىىو  اللغىىىة العتبيىىىة وأغلىىى  الجااعىىىات التت يىىىة تىىىدتل
 العتبية.

 

ىطىىىا غل  تات ىى  برىىى ل خىىىا  بجااعىة ت :اللغووة الف نسووية تاي،  اىا توجىد بعىىىض ص 
 .ل في جااعىىات أختل باللغة الفت سىىيةدت  التىىي تُ التخصصىىات 

 
 :ع المت ف ة  . الف  3،2

 

جايىىىد التخصصىىىات الدتاسىىىية التىىىي تىىىدتل فىىىي العىىىال  أجاىىىد اوجىىىودة فىىىي تت يىىىا، 
 :وأغلب ا اتاحة لألجا  ، وعلم تأل هذ، التخصصات الاتاحة

 

 س وات 6ادة الدتاسة  ،الط  البرتي. 
 س وات 5ادة دتاست ا  ،ط  األس اس. 
 س وات 4ادة الدتاسة  ،الصيدلة. 
 ي يىىىة، ال  تبائيىىىة، ال يايائيىىىة، ا يال  دسىىىة الاد يىىىة، الاعااتيىىىة، ال تاعيىىىة، الا 

 .س وات 4ادة الدتاسة  ،الحاسو 
 س وات 4 ال  دسة الطبية ادة الدتاسة. 
 س وات 4 ادة الدتاسة ،التاتيض. 
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 واتس  4 ادة الدتاسة ،التجاتة الدولية. 
 س وات 4 ادة الدتاسة ،ااقتصاد. 
 س وات 4 ادة الدتاسة ،عل  الاواد وه دسة ال ا و. 
 س وات 4ادة الدتاسة  ،التاويل الدولي. 
 س وات 4ادة الدتاسة  ،العالج الطبيعي. 
 س وات 4 ادة الدتاسة ،الصحافة. 
 س وات 4 ادة الدتاسة ،تياض األطفال. 
 س وات 4 ادة الدتاسة ،التاضيات. 
  س وات 4 ادة الدتاسة ،التاتي. 
  س وات 4 ادة الدتاسة ،الفي يا. 
  س وات 4 ادة الدتاسة ،عل  األحيا. 
  س وات 4 ادة الدتاسة ،ال ايا. 
 س وات 4 ادة الدتاسة ،العلو  اإلسالاية. 
 س وات 4 ادة الدتاسة ،عل  اةثات. 
 س وات 4 ادة الدتاسة ،إداتة الطيتاس الاد ي. 
 4 الدتاسىىىىىة ،  واحىىىىىد رىىىىىاالصىىىىىفي يىىىىىا ،  ايىىىىىا   تخنتياضىىىىىيات،  ت.ف.ك 

 .س وات
 س وات 4 ادة الدتاسة ،سياحة. 
 س وات 4 ادة الدتاسة ،عل  ال فل. 
 س وات 4 ادة الدتاسة ،اللغة ،أصول الديس. 
 س وات 4 اللغة اإل جلي ية ادة الدتاسة. 
 س وات 4 ادة الدتاسة ،اللغة العتبية وآداب ا. 
 س وات 4ادة الدتاسة  ،اللغة التت ية وآداب ا. 
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 الفصل الثالث

 
 الحياة الجامعية في تركيا
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 الحياة الجااعيةالابحث األول: 
 

حتىم ، ة اىس  ىل أ حىا  العىال تت يا واحدة اس أ ثت الىدول الجذابىة للسىياح، والطلبى
توجىد قىد و لىدول العتبيىة، ا الاعيرىة فىي ترىات  والاعيرةُ  .للتاغبيس باإلقااة الدائاة

 .بعض ااختالفات، ول س ا يا س أس تر ل أي عائال في طتيال طال  العل 
 

 :. السكن1،1
 :وهي، ا  ا أ واع للس س يا س للطال  ااستفادة ةُ ه اك ثالث

 

وترىىىىتف الدولىىىىة علىىىىم  ،هىىىىو تىىىىابد للدولىىىىة :الجووووامعيسووووكن النوووو ع األ ل: ال
ويوجىىىىد سىىىىى س خىىىىا  بالب ىىىىىات، وسىىىى س خىىىىىا   ،واحتياجاتىىىىىه ،فهياصىىىىات 

ىىأ   4إلىىم  3تضىى  الغتفىىة اىىس و بىىالب يس،  ، وترىىد  للطلبىىة وجبتىىيس يوايىىا   ،ةت  س 
 .ر  تي ا   ليتة تت ية 280إلم  250اس  ت  لفُته وس تو 
 

ت  لفُته أ ث ىت   وس تو تابد لج ات خاصة،  هو :خاصالسكن الن ع الثاني: ال
ىى ا  ، ويضىى  سىى  وجبتىىيس يوايىىا   ، ويرىىد رىى تي ا   ةليىىتة تت يىى 500 اىىس  ا  خاص 

 .ةت  أس   4أو  3، وترال الغتفة للذ وتآخت  ا  وس   ،بالب ات
 

ا ىىىىس الارىىىىات ة اىىىىد بعىىىىض الطىىىىال  األتىىىىتاك أو تُ  :ةق  الش ووووالنوووو ع الثالووووث: 
علاىا   رى تي ا ، ليىتة تت يىة 350اىس ت  لفُت ا أ  ث ىت   وغالب  اا ت وس ،األجا  

 .الا اسجات يختلف باختالف اةب س 
 

 :. التنقل2،1
يىىىىة ه ىىىىاك الحىىىىافالت األهليىىىىة، والحىىىىافالت التابعىىىىة للبلدبال سىىىىىبة لل رىىىىل فىىىىي تت يىىىىا، 

إس الحىافالت التابعىة للبلديىة أتخى  اىس الحىافالت الخاصة بالاحافظة، وبالت  يىد 
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ليىىتات   قصىىم حىىد،  5ليىىتة تت يىىة إلىىم  1األهليىىة، وتبىىدأ األجىىتة برىى ل عىىا  اىىس 
 .واس الجديت بالذ ت أس للطال  أجتة خاصة أقل اس األرخا  اةختيس

 
 :التأمين. 3،1

تبىىىىدأ ف ،لتىىي تعىىىىتض خىىداات ا عىلىىىم الطلبىىةتوجىىىىد  ثىيىىىت اىىس الىىىىرت ات الخاصىىة ا
أس هىىذا ال ىىىىوع اىىس التىى ايس ا يوفىىىىت ا  علاىىى ،ترتيبىىىىا   ليىىتة تت يىىة 150 اىىساألسىىىىعات 

سىىىىىىىىتفادة اىىىىىىس الخىىىىىىداات الصحيىىىىىىىىة إذ ا يا  ىىىىىىه اا ؛ة للطالىىىىىى خداىىىىىىىىات صحيىىىىىىىى
العاوايىىىىىىىىة، بىىىىىىىىل ااسىىىىىىىىتفادة فرىىىىىىىىط اىىىىىىىىس الخداىىىىىىىىات الصحيىىىىىىىىة الخاصىىىىىىىىة لىىىىىىبعض 
الاسترىىفيات اد ت دية  سىىبة اس التسىىو  تختلىف اىس رىت ة ألخىتل، وفىي الغالىىى  

 .%60-%40بىىيس  ىىتتاوح ال سىىبة الادفوعىىةت
 

، وهىو SGKوالاعىىىتوف بىىىى  ،عتىىااد الت اىىيس الاوفىىىت اىىىس الدولىىىةاب وي صح الطلبىىة
، وا يختلىىف بىىاختالف ترتيبىىا   ليىىتة تت يىىة 850 بحىىدود وت ىىوس ت  لفتُىىهتىى ايس جيىىد، 

ات صحية  ثيتة، فيسىىتطيد الطال  ااسىىىتفادة ا  دْ أ ىىه يوفىىت خ   عات الطال ، علىىاا  
 برىىتط، إضىىافة إلىىم الاسترىىىىفيات الخاصىىىىة استرىىىىفيات الدولىىىىة اجا ىىا  اىىىىس جايىىد 

اىىس  فرىىط %20ت ديىىة الفىىتال الاحىىدد اىىىىس طىىىىتف الاسترىىىىفم،  ىاىىىا يدفىىىىد الطالىىىى  
 .[15]الدوا  سعت 

 
 :. اإلقامة4،1

اإلقااة هىي بطاقىة رخصىية تاى ح للطالى  األج بىي الىذي يىدتل فىي تت يىا نسىوا  
ااجسىىىىىتيت أو د تىىىىىوتا،  وتعطيىىىىىه إذس اإلقااىىىىىة علىىىىىم   لوتيول أا ىىىىىاس يىىىىىدتل ب ىىىىى

ة وي ىىىىأتاضىىىي ا طيلىىىة دتاسىىىته، وهىىىىي اعلواىىىات رخصىىىية عىىىىس حاال ىىىا، واإلقااىىىة هُ 
رخصية ا يحال ألي أحد اس العائلة الحصول علم اإلقااة اد الطال ، وي بغي 

 .أر ت اس قدواه إلم تت يا 3للطال  الحصول علي ا خالل أول 
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  المطل بةاأل  اا: 
 

 .وت رخصيةص 4عدد  .1
 .ويت  الحصول علي ا اس الجااعة أو الاع د ،وثيرة الطال  .2
 .جوا  سفت ساتي الافعول .3
  .أو ررة ا  جااعي   ا  وثيرة ع وا ك في تت يا نإس  اس س   .4
 .ت ايس صحي .5
 .اوعد اس دائتة ال جتة لتردي  األوتاال والحصول علم اإلقااة .6

 

علىىىم الطالىىى  الحصىىىول علىىىم اوعىىىد اىىىس دائىىىتة وفىىىي حىىىال تجديىىىد اإلقااىىىة ي بغىىىي 
 هإلىىم ع وا ىى هأو أقىىل لتصىىل ا  ال جىىتة، وترىىدي  األوتاال الاطلوبىىة، ثىى  اا تظىىات رىى ت 

 .عس طتيال خداات البتيد
 

 :. إمكانية العمل فيها5،1
 

يسىىتطيد الطالىى  األج بىىي الارىىي  علىىم  20130411 تقىى  حسىى  الرىىا وس التت ىىيب
 :أها ا عدة، رتوطبول س  ،األتاضي التت ية العال في ا

 

 يرىىل عاىىت،  وأالوتيول فىىي السىى ة الثا يىىة فىىي الجااعىىة، اأس ي ىىوس طالىى  الب ىى
 .ا  ا  لي ا  ، إضافة إلم أس ي وس الدوا  ج ئيا  عاا 18عس 

 

 والىىىىد توتا، يسىىىىتطيد العاىىىىل ابتىىىىدا  اىىىىس السىىىى ة  ،بال سىىىىبة لطىىىىال  الااجسىىىىتيت
 .ا  أو  لي   ا  ا ار لة في الدوا  إس  اس ج ئيو  ،األولم

 

 ختاجه الج ة الاتاد في ا العال  يد بالت  .إس إذس العال ترو  باعداد، وا 
 

فىي  ، ول ىس قىد يرىف عائرىا  واس الجديت بالذ ت أس إذس العال ا يلغي اإلقااة أبىدا  
 .لذلك   صح باختاج إقااة طويلة األاد نطيلة س وات الدتاسة و  ،تجديدها
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 رابعالفصل ال

 
 حول الجامعات التركية إحصائيات
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 الابحث األول: إحصائيات الطال 
 

أس عىىىىىدد الطىىىىال  الىىىىىذيس يدتسىىىىىوس فىىىىىي  2019-2018ُتظ ىىىىت إحصىىىىىائيات عىىىىىا  
لوتيول ا، وطىىىىىىال  الب ىىىىىىطالبىىىىىىا  وطالبىىىىىىة   2829430 إلىىىىىىم الاعاهىىىىىىد قىىىىىىد وصىىىىىىل

 394174 إلىىىموطىىىال  الااجسىىىتيت وصىىىل عىىىدده   ،وطالبىىىة  طالبىىىا   4420699
البيىا ي  سى ُ والت   ،وطالبة  طالبا   96199ف ا وا  ،أاا طال  الد توتا، ،وطالبة  طالبا  

 :التالي يوضح ذلك
 

 
 

الجااعىىىات التت يىىىة إلتاىىىا  الدتاسىىىة  فىىىي ا  الطىىىال  الىىىذيس سىىىجلوا إل تتو يىىىأاىىىا عىىىس 
البيىا ي يوضىح  التسى ُ و  ،وطالبىة ا  طالبى 16748 يأ ،%74.9 سبت   ف ،الجااعية

 :ذلك
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، ااتحىاس الثا ويىة لألتىتاك ، وهىوYKSعدد الطال  الذيس سىجلوا عبىت رى ادة أاا 
 البيا ي يوضح ذلك: والتس ُ  وطالبة ،طالبا   504278 أ يْ ، %77.9 ف سبُتُ  

 

 
 

، YKS EKالطال  الذيس سجلوا فىي الجااعىات التت يىة عىس طتيىال رى ادة  عددُ و 
الذيس ترداوا للافاضىلة أو الىذيس وهي الر ادة الثا وية الت ايلية الخاصة بالطال  

أي  %37.1ت  سىىىىبُت  وا بعىىىىد، ولىىىى  يحصىىىىلوا علىىىىم الربىىىىول، قىىىىد وصىىىىللىىىى  يترىىىىدا
 :يوضح ذلك البيا ي التالي والتس ُ  وطالبة ،طالبا   26892
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 ، وهىىو DGSعىىدد الطىىال  الىىذيس سىىجلوا فىىي الجااعىىات التت يىىة عبىىت ااتحىىاس نو 
دتسىىوا فىىي الاعاهىىد أو فىىي التعلىىي  الافتىىوح ااتحىىاس ال رىىل، وي ىىوس للطىىال  الىىذيس 

إلىىىىىم   سىىىىىبُت   تقىىىىىد وصىىىىىلبىىىىىوس فىىىىىي إ اىىىىىال الدتاسىىىىىة الجااعيىىىىىة، الجىىىىىااعي، ويتغ
 :البيا ي يوضح ذلك والتس ُ  ،وطالبة  طالبا   10022، أي 58.6%

 

 
 

 :إحصائيات الطعب المنضمين لمش  ع التبادل الطعبي. 1،1
 

الطىال     لعىدد2019فىي عىا   التعلىي  العىالي اجلىُل قىا  ب ىا  في آخت إحصىائية
واألجا ىى   ،الىىذي  ىىاس بىىيس الطىىال  األتىىتاك ا ضىىايس لارىىتوع التبىىادل الطالبىىيال

 تبي س اةتي:
، وعىدد طالبىا   787عدد الطال  الذ وت الذيس ذهبوا في بت ىااج الفىاتابي  ىاس  - 

طالبىىا   2036والاجاىوع ال لىىي للطىىال  الىذاهبيس  ىىاس  طالبىىة، 1249بلىىغ اإل ىاث 
  وطالبة .

، وعىىدد طالبىىا  1297 بلىىغعىىدد الطىىال  الىىذ وت الرىىادايس اىىس بت ىىااج الفىىاتابي  - 
 بلىغوالعدد ال لي للطال  الرادايس اس بت ااج الفىاتابي  طالبة ، 1882بلغ اإل اث 
 .طالبا  وطالبة   3179
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 ، وعىدد اإل ىىاثا  طالبى 39 بلىغالىذاهبيس فىي بت ىىااج اوا ىا  الطىال  الىذ وتعىدد  -
 طالبا  وطالبة . 110لي وس الاجاوع العا   ؛طالبة 71 بلغ
وعىىدد طالبىىا ، 108 اوا ىىا  ىىاسعىىدد الطىىال  الىىذ وت الرىىادايس اىىس بت ىىااج  أاىىا -

 330 بلىىىغلىىىذ وت واإل ىىىاث الرىىىادايس لال لىىىي  والاجاىىىوعُ طالبىىىة ،  222اإل ىىىاث  ىىىاس 
 .وطالبة ا  طالب
، وعىىدد ا  طالبىى 2836 بلىىغ بيس فىىي بت ىىااج أتاسىىاولعىىدد الطىىال  الىىذ وت الىىذاه -

 طالبىىىىا   5714ليصىىىىل عىىىىدد الطىىىىال  الىىىىذاهبيس إلىىىىم  ؛طالبىىىىة 2878 بلىىىىغ اإل ىىىىاث
 وطالبة.

بلىغ عىدُد و  ،ا  طالبى 1246 بلىغ الذ وت الرادايس اس بت ااج أتاساول الطال  عددُ 
وي ىىوس العىىدد ال لىىي للىىذ وت واإل ىىاث الرىىادايس اىىس بت ىىااج  ،طالبىىة 1778اإل ىىاث 

 .طالبا  وطالبة   3024أتاساول 
 6313 بلىىىغ ا ضىىىايس لارىىىتوع التبىىىادلإس عىىىدد الطىىىال  الىىىذ وت الوبرىىى ل عىىىا ، 

طالبىىة؛ ليصىىل العىىدد ال لىىي للطىىال  الا ضىىايس  8080اإل ىىاث بلىىغ عىىدُد ، و ا  طالبىى
  2،1ن سس التاليىىىىىاوالجىىىىىدوا .وطالبىىىىىة ا  طالبىىىىى14393ارىىىىىتوع التبىىىىىادل الطالبىىىىىي ل

 :ذلك اسيوضح

 

 -1-جد ل  قم 
 
 

 -2-جد ل  قم 

 الفارابي جامعة إلى الفارابي برنامج من موالنا برنامج إلى موالنا برنامج من

 الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

330 222 108 110 71 39 3179 1882 1297 2036 1249 787 

عام بشكل المنضمين الطالب أراسموس جامعة من  أراسموس جامعة إلى   

الكلي المجوع  الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث 

14393 8080 6313 3024 1778 1246 5714 2878 2836 
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 :إحصائيات الطعب حسب المناطا. 2،1
 

وهىىي:  ،حسىى  ال ثافىىة السىى ا يةبتُرسىى  تت يىىا إلىىم سىىبد ا ىىاطال جغتافيىىة، ارسىىاة 
ا طرىة األ اضىول الىىداخلي، ا طرىة اتاىىتة، ا طرىة رىتال األ اضىىول، ا طرىة إجىىة، 

 .ا طرة الرتال األوسط، ا طرة البحت األبيض، وا طرة ج و  رتال األ اضول
 

ل الىداخلي األ اضىو تختلف  ثافة الطال  في تت يىا اىس ا طرىة ألخىتل، فا طرىة و 
طالبىىا   1468963 علىىم وا طرىىة اتاىىتة ،وطالبىىة  طالبىىا   4128965تحتىىوي علىىم

 إجىىة وا طرىىة ،وطالبىىة  طالبىىا   616288 علىىم وا طرىىة رىىتال األ اضىىول ،وطالبىىة  
طالبىىىا   481813 علىىىم وا طرىىىة البحىىىت األسىىىود ،وطالبىىىة  طالبىىىا   485034 علىىىم

ج ىىو   وا طرىىة ،وطالبىىة  طالبىىا   381556 علىىم البحىىت األبىىيض وا طرىىة ،وطالبىىة  
ليصىىىىل العىىىدد ال لىىىىي للطىىىىال   ؛وطالبىىىىة  طالبىىىا   177883 علىىىىم رىىىتال األ اضىىىىول

والجىدول التىالي  طالبا  وطالبىة . 7740502إلم  2019 الجااعييس في تت يا لعا 
 :يوضح ذلك

 
 

ب المنطقة الجغرافّية الُتركّية  عدد الطُّّلا
 4128965 الداخلي األناضول منطقة

 1468963 منطقة مرمرة

 616288 الشرقي األناضول منطقة

 485034 إجة منطقة

 481813 األسود البحر منطقة

 381556 األبيض البحر منطقة

 177883 األناضول شرق جنوب منطقة

 7740502 المجموع
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 :حسب الجنسياتبإحصائيات الطعب . 3،1
أس عىدد  ا  العالي في تت يا اى خت ئة التعلي  أظ تت اإلحصائيات التي قاات ب ا هي

عىوا اىا تو   و ، طالبا  وطالبة   154446تت يا قد بلغ  األجا   فيس يطال  الجااعي
 . اف ة   طالبة قداوا إلم تت يا اس أ حا  العال  54268، وطالبا   100178بيس 

 

، قياسىىيا   وأرىىاتت اإلحصىىائيات إلىىم أس اتتفىىاع عىىدد الطىىال  ب ىىذا الرىى ل يعىىد أاىىتا  
لفة، واس بيس الىدول دولة اخت 240قد  الطال  األجا   إلم تت يا اس أ ثت  فرد

، يو ىىىىىاسالتبيجىىىىىاس، و ذ  والعىىىىىتاال، وأ للطىىىىىال  إلىىىىىم تت يىىىىىا، سىىىىىوتيا، األ ثىىىىىت إتسىىىىىاا  
 .وُتْت ا ستاس

 

ل ال ثيت اس الطال  األجا   ت اد ا إلم اإلحصائية الاذ وتةواس خالل العىا  ، فض 
 أسىىى يو ، تلي ىىىا أ رىىىتافىىىي ادي ىىىة إسىىىط بول  الدتاسىىىة   ، 2019 –  2018الدتاسىىىي 

ىىىى طالبىىىىا   10049 ا، وأ رىىىىت طالبىىىىا  وطالبىىىىة   24147 إسىىىىط بولرىىىىد اسىىىىتربلت ف .ت   ر 
 .وطالبة ا  طالب 8310تر    وأس ي ،وطالبة  

 
 :إحصائيات الطعب المعاقين. 4،1

العديىىد ذت خىىالل السىى وات األخيىىتة فىىي تت يىىا، تىى  ت فيىىذ فىىي ظىىل التطىىوتات التىىي ُ ف ىى
وذوي ااحتياجىىىىات  ،اىىىىس اإلجىىىىتا ات الا اىىىىة اىىىىس أجىىىىل تطىىىىويت حرىىىىوال الاعىىىىاقيس

 .الخاصة
 

الاتحىىدة لحرىىوال الاعىىىاقيسك، تىى  التصىىديال علىىىم كاتفاقيىىة األاىى    2008وفىىي عىىا  
برىىىى ل  ااىىىىل،   افىىىىة   هوحتياتىىىى، حرىىىىوال اإل سىىىىاسوتىىىى   علىىىىم حصىىىىول الاعىىىىاقيس 

اسىى ولية إ الىىة أي  ىىوع اىىس أ ىىواع الع صىىتية ضىىد الاعىىاقيس،  وتتحاىىل الدولىىة أيضىىا  
 .والعال علم تفد استواه  الاعيري
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رىد ف ،التت يىة علم الجااعىاتإقبال الطال  الاعاقيس  التطوتات  ادوفي إطات هذ، 
 ،وطالبىىىة طالبىىىا   47751الم اىىى 2019وصىىىل عىىىدد الطىىىال  الاعىىىاقيس فىىىي عىىىا  

 .طالبة14807و ،ا  طالب 32944تو عوا بيس ف
 

 :إحصائيات لعدد المحاض ين. 1،2
أس إجاالي عدد   2020في عا   الت ت ي   التعلي  العالي اجللإحصائية ل تأظ ت 

 ،احاضىتا ، وُاحاضىتة174494وصىل إلىم قىد الاحاضتيس في الجااعات التت ية 
تة 78687و ،ا  احاضت  95807يتو عوس بيس و   ُييي س ذلك: . والجدولُ احاض 

 

 :حسب الجامعاتبإحصائيات المحاض ين . 2،2
 مساعدأ.  مشارك .أ دكتور .أ  الجامعة نوع

 اإلناث الذكور 
العدد 
 الكلي

 الذكور اإلناث
العدد 
 الكلي

 اإلناث الذكور
العدد 
 الكلي

 حكومية
1644

0 
7746 24186 8935 5762 14697 18913 13995 32908 

 8739 4441 4298 2065 939 1126 4654 1487 3167 (خاصة) وقفية

 مهنية معاهد
 (خاصة)

5 1 6 0 0 0 6 13 19 

 المجموع
1961

2 
9234 28846 10061 6701 16762 23217 18449 41666 

 -1-جد ل  قم 
 

مساعد .أ مشارك .أ  دكتور .أ   

 الذكور اإلناث العدد الكلي الذكور اإلناث العدد الكلي الذكور اإلناث العدد الكلي

40998 18106 22892 16664 6668 9996 28514 9107 19407 

عام بشكل المجموع  معيد باحث 

 الذكور اإلناث العدد الكلي الذكور اإلناث العدد الكلي الذكور اإلناث العدد الكلي

174494 78687 95807 50667 25847 24820 37651 18959 18692 
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 -2-جد ل  قم 
 

 اةتي: 2،1يتبيس ل ا اس الجدوليس  استنتاج:
 

   قىىىىد وصىىىىل إلىىىىم  2019عىىىىدد الاحاضىىىىتيس فىىىىي الجااعىىىىات التت يىىىىة فىىىىي عىىىىا
احاضىتة فىىي  79804، وااحاضىت   96762تو عىوا بىىيس  احاضىتا   176566

 .والخاصة ،الجااعات الح واية
 

  ا ،احاضىىت  149004عىىدد الاحاضىىتيس فىىي الجااعىىات الح وايىىة وصىىل إلىىم 
تة   .ُاحاضتا   83745، وُاحاضتة 65259 بيستو عوا واحاض 

 

  27295عىىىىدد الاحاضىىىىتيس فىىىىي الجااعىىىىات الوقفيىىىىة نالخاصىىىىة  وصىىىىل إلىىىىم 
 .ُاحاضتا   12917و ،ُاحاضتة14378 تو عوا بيس ، وُاحاضتةاحاضتا  

 

 وُاحاضىىتةاحاضىىتا   267الا  يىىة وصىىل إلىىم  عىىدد الاحاضىىتيس فىىي الاعاهىىد ، 
 .ُاحاضتة 100و ،ُاحاضتة 167بيس  اتو عو 

س عىىىىىدد الجااعىىىىىات التت يىىىىىة وصىىىىىل إلىىىىىم أ  جىىىىىد :بىىىىىال ظت إلىىىىىم الجىىىىىدول اةتىىىىىيو 
 ليىىة، وعىىدد  1903، وعىىدد ال ليىىات فىىي هىىذ، الجااعىىات وصىىل إلىىم 207جااعىىة

 المجموع بشكل عام  باحث معيد  نوع الجامعة

 العدد الكلي اإلناث الذكور العدد الكلي اإلناث الذكور العدد الكلي اإلناث الذكور 

 149004 65259 83745 46855 23535 23320 30358 14221 16137 حكومية

 وقفية
 )خاصة(

2529 4659 7188 1797 2852 4649 12917 14378 27295 

 معاهد مهنية
 )خاصة(

 
89 

153 242 0 0 0 100 167 267 

 176566 79804 96762 51504 26387 25117 37788 19033 18755 المجموع
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، وعىدد الاعاهىد اع ىدا   408 إلىم ، وعدد الاعاهد العاليىةاع دا   408إلم الاعاهد 
، وعىىىدد اتا ىىى  األبحىىىاث ا  يىىىا   اع ىىىدا   1021 الا  يىىىة نخاصىىىة  في ىىىا وصىىىل إلىىىم

 بىىىىتااجال، وعىىىىدد قسىىىىاا   18788 إلىىىىم ا، وعىىىىدد األقسىىىىا ات ىىىى    3772وصىىىىل إلىىىىم 
لوجيىىا الطبيىىة  وصىىل و ، وعىىدد بي تىىوس دي  سىىوس نرىىت ة للت  بت ااجىىا   25696إلىىم
 إلىىىىىم ، والىىىىىد توتا،12843 إلىدتاسىىىىىة يترىىىىىت ة، ودتاسىىىىىات الااجسىىىىىت 7936 إلىىىىىم

 .دتاسة 143 إلم دتاسات الف وس ا  ، وأخيت دتاسة  5500
 

 المجموع (خاص)مهنية معاهد خاصة حكومية الجامعة نوع
 

 207 4 74 129 الجامعة

 1903 0 467 1436 الكلية

 408 0 104 304 العالي معهد

 مهنية معاهد
 خاصة

908 109 4 1021 

 630 0 172 458 المعهد

 أبحاث مراكز
 وتطبيقات

 
3046 724 2 3772 

 18788 69 3298 15421 أقسام

 25696 228 9644 15824 برامج

 بيكتون
 (B)ديكنسون

7333 603 0 7936 

 12843 0 2474 10369 ماجستير

 5500 0 523 4977 دكتوراه

 143 0 16 127 الفن
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 الاتداولةااستفساتات واألسئلة : ثا يالابحث ال
 

 :ااألسئلة األكث  شي عا . 1،1
 

 ؟في تت يا اا عدد الجااعات الح واية 
  تف ب ىا اىس تىجااعىة ح وايىة، وجايىد هىذ، الجااعىات اع 129في تت يىا

ْجلىىىل أي طالىىى  اىىىس أي دولىىىة فىىىي العىىىال  إس   التعلىىىي  العىىىالي، وبالتىىىالي ا 
 .يستطيد اعادلة ر ادته

 

  نالخاصة ؟ الجااعات الوقفيةاا عدد 
  جااعة وقفية نخاصىة ، وجاي ىا اعتىتف ب ىا، وهىي ا ترىتة  75في تت يا

 .في تت يا بر ل عا ، وفي إسط بول بر ل خا 
 ،العديد اس الجااعات الوقفية تص  ف ضىاس أفضىل الجااعىات فىي العىال 

ووسائل تىدتيل حديثىة، واتا ى   ،تر يات ا  وتاتلك أيضول ا تتتي  دولي، 
 .بحثية اج  ة

 

  في تت يا؟ صعبةالدتاسة هل 
 واسىتحيلة ،الدتاسة في تت يا علم ع ل ااعتراد الخىاط  ب   ىا صىعبة. 

اس س ة، واىس  وس لة، ويا س تعلا ا في أقل   ،فاللغة التت ية لغة بسيطة
 .واوا بت ا للتطوت ،دتاسة الا اهج الجااعية، الاعتوفة بروت ا    ث  

 

 هل الجااعات الح واية ا جوتة أ  اجا ية؟ 
 ل ىىىل وثابتىىىة  ،ات الح وايىىىة ليسىىىت اجا يىىىة، ول ىىىس تسىىىوا ا تا يىىىةالجااعىىى

 .العال   الطال  األجا   اس جايد أ حا
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  ؟الخاصة نالوقفية  تسو  الجااعاتااهي 
  وبالت  يىىدتدوا 8000دوات إلىىم  3000بىىيس تتىىتاوح التسىىو  الجااعيىىة ، 

 .في الفتوع الطبية ست وس تسوا ا أعلم
 

 اطلو  في  ل التخصصات؟ هل التوات 
 هىىىو رىىى ادة تاىىى ح بعىىىد ال جىىىاح فىىىي ااتحىىىاس اللغىىىة التت يىىىة، وهىىىو : التىىىوات

الجااعىىات  اىىس رىىتوط الربىىول ، وأغلىى ُ  ا  اطلىىو  بعىىد الربىىول نلىىيل رىىتط
 ب عىد ها وتاى ح  التت ية تدتل اللغة التت يىة لطالب ىا األجا ى  لاىدة سى ة، 

 .ر ادة التوات
 

 اطلو  في  ل الجااعات؟ هل اليول 
 اعىىات فىىي ال ثيىىت اىىس الجا ا  ا، لىيل فىىي  ىىل الجااعىىات، وهىىو لىيل إل ااي ىى

 .الربول الجااعي فتصة   التت ية، ول س وجود، ي يد
 

 هل  ل التخصصات تدتل باللغة التت ية؟ 
 يىىىىىت اىىىىىس ف  ىىىىىاك ال ث ،ا، ليسىىىىىت  ىىىىىل الجااعىىىىىات تىىىىىدتل باللغىىىىىة التت يىىىىىة

 .والعتبية ،لي ية الجااعات تدتل باللغة اإل 
 

 هل أستطيد ال رل اس جااعة إلم أختل؟ 
  برىتوط ول ىس  ،وااست اال اس أي جااعىة إلىم أخىتل ،ال رل يا  ك ، ع

 .ةدتحددها  ل جااعة علم ح   خاصة
 

 هل ااست اال ي وس ابارتة أ   عيد بعض الاواد؟ 
  حس  قوا يس الجااعةبيا س أس يعيد الطال  بعض الاواد. 
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  الجااعات التت ية الاعتتف ب ا؟ااهي 
  اعتىىىىتف ب ىىىا اىىىس اجلىىىىل  ،والوقفيىىىةجايىىىد الجااعىىىات التت يىىىىة الح وايىىىة

 .التعلي  العالي في تت يا
 

   فىىي التبىىادل الثرىىافي بىىيس بلىىدي اىىا الىىذي يجىى  علىىي  فعلىىه حتىىم أ ىىوس طالبىىا، 
 وتت يا؟

  بىىتااج التبىىادل الثرىىافي الطالبىىي اىىس و اتة التتبيىىة  ااستفسىىات عىىسيا  ىىك
 ىىىىىىذلك يا ىىىىىىس للطالىىىىىى  التواصىىىىىىل اىىىىىىد السىىىىىىفاتات و والتعلىىىىىىي  فىىىىىىي بلىىىىىىدك، 

 .والتسجيل في البتااج الاتوفتة ،والر صليات األج بية في بلد،
 

 ااهي ااي ات الطال  الذي يدتل في تت يا؟ 
 ويحصىىل، لي يىىةاإل  واللغىىة  ،يىتعل  العديىىد اىىس اللغىىات اثىىل: اللغىة التت يىىة 

ذس عاىىىل إس أتاد ذلىىىك،  اىىىا يحصىىىل ع ،علىىىم إقااىىىة طالىىى  لىىىم سىىىى س وا 
علىم بطاقىة للت رىل  ، ويحصلا  يوايطعا   طالبي بسعت تا ي اد وجبتي

بسعت أقل، ويحصل علم ر ادة اعتتف ب ىا فىي جايىد برىاع  ،خاصة به
 .األتض

 

 هل يا   ي العال بعد دوا  الجااعة؟ 
 برتط الحصول علم إذس العال  ع ، يا س للطال  العال. 

 

 يا؟ت والحياة اليواية في ت ،اا ت اليف الس س  
 فىىي تت يىىا عىىس الىىدول العتبيىىة والحيىىاة اليوايىىة  ،ا تختلىىف ت ىىاليف السىى س

 فىىىي ترتيبىىا   ا  دوات  500إلىىم  ا  دوات  250فىىاس الطالىى  يحتىىىاج اىىس  .ب ثيىىت
 .الر ت
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 هل الافاضالت ا جوتة؟ 
 ليىىىىتة  200اجا يىىىىة إا جىىىىااعتيس أو ثىىىىالث، واألجىىىىت  جايىىىىد الافاضىىىىالت

 .ليتة تت ية 300تت ية أو 
 

 اتم يفتح با  التسجيل علم الا ح التت ية؟ 
 اىىىىىس السىىىىىى ة  أو الثىىىىىا ي ،عىىىىىادة يفىىىىىتح بىىىىىا  التسىىىىىجيل فىىىىىىي الرىىىىى ت األول

 .الايالدية
 

 ااهي ادة الدتاسة في تت يا؟ 
  4التخصصىىات و  ،وبىىاقي الفىىتوع ،سىى وات 5سىى وات، الصىىيدلة  6 الطىى 

 .س وات
 

  للغة التت ية ع د التردي ؟ ا  هل يج  أس ي وس الطال  اتر 
   اس رتوط الربول ا، ليست اللغة رتطا. 

 

  هىىىل يسىىىىتطيد طىىىىال  الجااعىىىىات الخاصىىىة الترىىىىد  لالسىىىىت اال فىىىىي الجااعىىىىات
 الح واية؟

   و رىىف الىىدتجات باإلضىىافة  ،إحضىىات رىى ادة الثا ويىىة برىىتطيسىىتطيد  عىى
ب ىىىا تسىىىايا  فىىىي  ا  علىىىم أس ت ىىىوس الجااعىىىة اعتتفىىى إلىىىم األوتاال الرخصىىىية

 .تت يا
 

 هل يحتاج طال  ااست اال لر ادات دولية اثل اليول والسات؟ 
  ،يا ىىىس أس ت تفىىىىي الجااعىىىات بالرىىىى ادة الثا ويىىىة، و رىىىىف الىىىدتجات فرىىىىط

 .الربول الجااعيول س وجود إحدل الر ادات الدولية ي يد فتصة 
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  ؟ةلي ي اتحاس اللغة اإل هل يج  أس أخضد ا .لي ية أتيد الدتاسة باللغة اإل 
  ، لترىىد  ُ ا وبعىىد هالي يىىة لاىىدة سىى ة،  بعىىد الربىىول يجىى  دتاسىىة اللغىىة اإل  عىى 

 .لالاتحاس، أو دخول اااتحاس بعد الربول ابارتة إس تغ  الطال  بذلك
 

  الثا ويىىة، ف ىىل أسىىتطيد الترىىدي  علىىم دتجىىات الفصىىل علىىم ورىىك اا ت ىىا  اىىس
 األول؟

  عىى ، يا ىىىس التسىىىجيل علىىىم الجااعىىىات التت يىىىة بىىىدتجات الفصىىىل الدتاسىىىي 
 .األول

 

 ف ل أستطيد؟ ،أ ا طال  في جااعة عتبية، وأود الترد  إلم ا حة في تت يا 
 ع ، يا س ااست اال عس طتيال الا حة . 

 
 :الد اسة الجامعية حلةم   قبلين علىنصائح للطعب المُ . 2،1

 

 ىىا برىى ل صىىحيح، ولىىت س اتحلىىة اايىى ة فىىي بْ تت   .الحيىىاة الجااعيىىة حيىىاة جديىىدة 
إلىىم أجاىىل  ا  واألهىىل وذاهبىى ،الوالىىديس سىىتبدأ حيىىاة جديىىدة اودعىىا  أل  ىىك حياتىىك؛ 

 .الس يس الدتاسية
 

  ُ  ْسىل ت الطتيىال الصىحيح، فىاس الحيىاة الدتاسىية برى ل  إسْ  س ب  ىكعلم يرىي س
 .تلم حياتك ال ثيعا ، والجااعية بر ل خا  ستضيف إ

 

   وغيابىك  ،الحياة، وصبتا علم سفتك تحاال أعبا تضحية الوالديس اللذيس  ْت قد
 .ع    اس أجل إ اال دتاستك

 

 ذا تتيىد أس ت ىوس بعىد خاىل أو عرىتاىا :ع د اختيات التخص  اس ل  فسك 
 .لتت  د اس تغبتك بالتخص ؛ س يس
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   وااجت ىىىاد  ة،واىىىد الاثىىىابت  .تض  عىىىس التخصىىى  الىىىذي اختتتىىىه، واجت ىىىد فيىىىها
 .ستحرال ال جاح إس را  اهلل

 

   الت رل ،نالس سحياتك اليواية   ْ ع د البد  بالدتاسة الجااعية تت....  
 

   لك ا  وا اسب ا ،بسيط ا ،يواي   ا  بت ااج دْ ض  و وقتك بردت ااتستطد،   ْ  ظ. 
 

 أو الدتاسة ،اختت صحبة صالحة نصحبة الس س.  
 

 احذت أس ي ثت أي ري  علم تحصيلك األ ادياي. 
 

  ،بثالث وجبات يوايا   ا تفو احذت اس الطعا  ال ثيت. 
 

 وهادئ ،احت  علم  و  صحي. 
 

 راال  وا   ،ك اتاع تْ لليو  األول في الجااعة ا اا واج  ا   س اتحاس. 
 

 سترضىىي فىىي هىىذا الا ىاس واحىىدة اىىس أتوع فتىىتات  ؛ أل  ىك  تعىتف علىىم جااعتىىك
 .حياتك

 

  ،والا تاتات ،وترات العالو ق  بحضوت الجوات. 
 

 تعتف علم ا تبة الجااعة. 
 

  تعىىىتف علىىىم قىىىوا يس جااعتىىىك، وعليىىىك  يىىىاتة اوقع ىىىا اإلل تتو ىىىي بىىىيس الحىىىيس
 .واةخت

 

 ،أو ر تيا   لاصتوفك يوايا   ا، وضد خططا   س اوفت  و  تت  أاوتك الاادية. 
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 فتلىك فتصىة  .وحاول أس ت يد اس ا اتاتك ،، و د اس علاكفط ا   ا   س االحظ
 .ا  ا تتوفت دائا

 

   اس اليو  األول، فذلك يجعلك  جد  وابدأ بالاذا تة ب   ،والتلري ،للدتاسة  س جاه ا
 .والدتاسية ،اتتاحا  في حياته الرخصية

 

  ُ الاالحظات ي يد التغبة بالدتاسةدفاتت و ال ت ، و ا اس الدتاسة،  تتتي. 
 

   عليه ْت وس   ،عتف  اطك في التعل ا. 
 

 حاول إ را  عالقة جيدة بي ك وبيس الادتسيس. 
 

 وغيتها ،حاول أس تستفيد اس اصادت الجااعة التعلياية  الا تبة. 
 

  سىىىيبدو .ارىىىوات األلىىىف ايىىىل يبىىىدأ بخطىىىوة .لي يىىىة ارىىى لة الدتاسىىىة باللغىىىة اإل 
 .والاثابتة ستتخطم هذ، العربة ،والصبت ،اد ااجت اد ا، ول ساألات صعب  

 

  ُعىىتال  %99و ،اوهبىىة %1و اىىا يرىىول العىىال  أديسىىوس: العبرتيىىة  ا  ل ج ىىدذُ ْبىىا
 .جبيس

 

 س وتحس ىىىى ، اىىىت ،ذا تتىىىك، فالىىىذا تة ترىىىبه العضىىىىلة  لاىىىا  اد اسىىىتعاال ا ْت و  ط ىىى
 .ها ُ أدا

 

   أس اإل ساس العادي يستعال أقل  ْت ، وتذ   تص د أاجادا   ،ا  حاول أس ت وس ااي
 .اس قدتاته %10اس 

 
 

ا ت ْوف ير ي إ ا  ب الل ه  ﴿ ا  ل ْيه  و   ﴾ُأ  ي ُ  و ا  ل ْيه   ت و   ْلتُ  ع 
 ﴾88/أية هودسوتة ﴿
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 جزيل الشكر مع عظيم االمتنان



 



عزيزي القارئ ...

     بين يديك عزيزي طالب العلم دليٌل يعّرُفك بنظام التعليم في جمهورية
تركيا، ويبّين لك كل ما يتعّلق بالجامعات التركية من حيث أماكنها وعدد

طالبها فضالً عن طريقة التقديم إليها وما يلزمك من أوراٍق ثبوتية.

ْبِر، ويكشف َفر، ويوّضح لك غموض السَّ       بين يديك دليل يوّفر لك عناء السَّ
لك الّسْتر، ويقّرب لك البعيد، ويفّسُر لك كل ما يجول في خاطرك من أسئلة

حول التعلُّم والتعليم.

     بين يديك أول دليل أكاديمي يوّضح لك كيفية االختيار األمثل من بين
الجامعات التركية التي تناسبك وتناسب مقدرتك العلمية والمادية

     في رحاب أرض العلم والمعرفة، ربيع األنس والجمال، نتمنى لكم حسن
اإلقامة وطيب المكان.


