


تعريف بمكتب الخدمات الجامعية

بــدأت أكاديميــة إســطنبول برامجهــا منــذ ١٢عامــا .ونظــرا لإلقبــال 

الكبيــر للطــاب األجانــب ىلع الدراســة يف تركيــا وبعــد تزايد عدد 

ــوع  ــة والخض ــة التركي ــة اللغ ــاب ىلع دراس ــن الط ــن م املقبلي

لبرنامــج اليــوس بهــدف متابعــة دراســتهم يف الجامعــات 

الحكوميــة التركيــة ، تــم إنشــاء مكتــب الخدمــات الجامعيــة 

اســتقطاب  بهــدف  إســطنبول  أكاديميــة  يف  واليــوس 

الطــاب األجانــب، و تقديــم التســهيات لهــم للحصــول 

أســرع  يف  الجامعيــة  القبــوالت  ىلع 

وقــت وبأقــل تكلفــة .
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الخدمات

التي يوفرها 

مركزنا

التواصل مع الطالب وهو يف بلده إما مباشرًة أو عبر شركائنا 
االستراتيجيين أو عبر وسائل التواصل اإلجتماعي .

مساعدة الطالب يف اختيار الجامعة التي تتاءم مع التخصص 
الذي يريد االلتحاق به.

تأمين القبوالت الجامعية.

إصدار خطاب القبول لتسريع الحصول ىلع تأشيرة للطالب.

إرسال املعلومات الوافية عن كل متطلباتكم

متابعة امللف الجامعي للطالب.

ترجمة األوراق الازمة.

تأمين فرص إستكمال الدراسة يف تركيا.

تحضير الّطالب لخوض إمتحان التومر الحكومي.

تحضير الّطالب إلمتحان اليوس يف حال يريد التقدم 
للجامعات الحكومية.
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شركاءنا املحليون
دائمــًا جـــاهزون
لخدمتكـــم عبـر:

ــار ــتقبالكم يف املط اس

تأميــن ســكن مناســب

إســتخراج إقامــة الطالــب

إســتخراج الرقــم الضريبي

ــي ــن صح ــتخراج تأمي إس

بنكيــة فتــح حســابات 

تأميــن بطاقــات املواصالت

ــة  ــد واملنطق ــة البل ــرف ىلع ثقاف ــياحية للتع ــوالت س ج
ــتكم ــكان دراس ــة بم املحيط
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أجوبة

ألسألتكم

املتوقعة:
هل الجامعات التركية 

معترف بها؟

هــل دراســة اللغــة التركيــة شــرط 
لاللتحــاق بالجامعــات التركيــة؟

النهائيــة  املواعيــد  مــا 
لتقديــم امللــف الجامعــي؟

هــل أســتطيع الحصــول ىلع 
تأشــيرة بســهولة ؟

الجامعــات  القبــول يف  معاييــر  مــا 
التركيــة؟

ات التــي ســتواجهني لتأميــن الســكن 
واإلقامــة يف تركيــا؟

الشهادة املمنوحة من الجامعات التركية هي ذات إعتراف يف غالبية 
الدول العربية، أوربا واألميركيتين

ال ليس شرطا، فالجامعات الخاصة تقدم برامج تعليمية جامعية باللغة 
اإلنجليزية

لكل جامعة موعد خاص بها لكن يبدأ التسجيل عادًة بين نهاية شهر آذار 
ونهاية شهر حزيران 

شروط القبول سهلة يف الجامعات الخاصة فهي تعتمد ىلع عامات 
الثانوية العامة،أما بالنسبة للجامعات الحكومية فهي تشترط إمتحان اليوس

بعد أن نؤمن لكم مقعدًا يف احدى الجامعات التركية : نؤمن لكم رسالة 
قبول من الجامعة وهذه الرسالة تسهل لكم الحصول ىلع التأشيرة.

الصعوبات تتاشى مع أكاديمية إسطنبول، فشركاؤنا املوثوقون مستعدين 
دائمًا لخدمتكم وتأمين جميع احتياجاتكم الخدماتية
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إســطنبولعبــر أكاديميــة ملــاذا التســجيل 

كونها مؤسسة تعليمية مرخصة من الدولة. 	
خبرة يف مجال التعليم ألكثر من ٠	 سنوات. 	
ــت إدارة . 	 ــا تح ــة يف تركي ــمعتها الخاص ــا س ــطنبول له ــة اس أكاديمي

وإشــراف البروفســور الدكتــور أحمــد أغيــر أقجــة رئيــس جامعــة ماردين 
الحكوميــة . و هــي األكثــر كفــاءة يف ســوق الخدمــات التعليميــة.

هــي مؤسســة تعليميــة تركيــة لذلــك فهــي تعــرف أكثــر مــن غيرهــا . 	
- مــن مكاتــب الخدمــات الجامعيــة- كل التدابيــر املتعلقــة بالتعليــم 

يف تركيــا.
لــن تقــدم أكاديميــة اســطنبول خدمــات الحصــول ىلع القبــول . 	

ــا  ــل ســتوفر أيًض ــة فحســب ، ب للدراســة يف إحــدى الجامعــات التركي
دورات اللغــة التركيــة و YÖS عنــد الحاجــة،  فيلتــزم الطالــب بمــكان 

ــط. ــد فق واح
الدقة يف العمل واملتابعة . 	
الكادر الفعال يف تلبية رغباتكم. 	
ــة . 	 ــفافية املصداقي ــي الش ــة أال وه ــا األكاديمي ــي تتبعه ــادئ الت املب

العمــل االحتــرايف الدقيــق والبيئــة اآلمنــة. 



   الجامعات التي نعمل معها

أكاديميــة إســطنبول لهــا إتفاقيــات مــع عــدة جامعــات 
لهــا شــهرتها يف تركيــا والعالــم مــن أبرزهــا:

Acıbadem Üniversitesi                                
  Beykent Üniversitesi
  Bilgi Üniversitesi
  Esenyurt Üniversitesi
  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  Gelişim Üniversitesi
  Işık Üniversitesi
  Kent Üniversitesi
  Medipol Üniversitesi
  Nişantaşı Üniversitesi
  Okan Üniversitesi
  Üsküdar Üniversitesi
  Rumeli Üniversitesi
  Biruni Üniversitesi

و مــا نــزال نســعى لعقــد إتفاقيــات مــع جامعــات 
طموحاتكــم. جميــع  لتحقيــق  مختلفــة 

   ملاذا الدراسة يف تركيا

ــن  ــت الحضارتي ــي جمع ــدان الت ــن البل ــي م ــا ه تركي
الشــرقية والغربيــة تحــت ســماء واحــدة وذلــك بكونهــا 

بيئــة امنــة حاضنــة لــكل الحضــارات. 
تتميــز الدراســة يف تركيــا أوال بأجورهــا الزهيــدة 
ــة قطــاع التربيــة والتعليــم  ــك بســبب دعــم الدول وذل

ــات. ــن يف الجامع ــبة املجازي ــع نس ــدف رف به
ــة   ــات الجامعي ــز املؤسس ــك تتمي ــى ذل ــة إل باإلضاف
التركيــة بالجــودة التعليميــة التــي تقدمهــا واملعاييــر 

الدوليــة التــي تتبعهــا. 
مــن  املمنوحــة  الشــهادة  إن  ذلــك  ىلع  عــاوًة 
ــي. ــي دول ــراف محل ــي ذات إعت ــا ه ــات التركي الجامع
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+90 212 521 41 16  |  +90 553 406 99 97
Akşemsettin Mah. Akdeniz Cad. No: 99-101 Fatih İSTANBUL

أکادیمیة إسطنبول للخدمات الجامعیة والیوس 


