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ملحة عن إمتحان اليوس الخاص 
بالجامعات التركية وأهم الجامعات 

التي تعتمده:

كلمة (YÖS) هي اختصار لجملة

 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

أي  االجانــب  الطــاب  امتحــان  وتعنــي 

ــة  ــيات دول ــون جنس ــن يحمل ــاب الذي الط

ثانيــة غير التركية والحاصلين ىلع شــهاده 

 التعليــم الثانــوي داخــل أو خــارج تركيــا

التركيــة  الجامعــات  أكثــر  وتشــترط   

الحكوميــه ىلع الطالــب أن يكــون حاصــًا 

ىلع شــهاده امتحــان اليــوس كــي يســتطيع التســجيل يف كلياتهــا وُيشــار 

التركيــة  الجامعــات  يف  اليــوس  امتحــان  ىلع  التســجيل  مواعيــد  بــأن 

ــباط  ــهري ش ــن ش ــادة بي ــون ع ــرى وتك ــة وأخ ــن جامع ــف بي ــة تختل الحكومي

التقديــم ىلع االمتحانــات فيكــون يف شــهري نيســان وأيــار. وآذار أمــا 

أهــم الجامعــات التــي تقــوم باجــراء هــذا االمتحــان هــي جامعــة اســطنبول 

ــن  ــر م ــين وأكث ــز ومرس ــس وأكديني ــوس ماي ــك واون دوك ــدز تكني ــره ويل وأنق

٩٠% مــن الجامعــات.

بعــض الجامعــات ال تعتــرف إال باالمتحــان الــذي تقــوم بإجرائــه وبعــض 

ــوم  ــات التق ــض الجامع ــرى وبع ــات أخ ــات جامع ــرف بامتحان ــات تعت الجامع

بإجرائــه ولكنهــا تشــترط وجــوده مــن أي جامعــة أخــرى مــن أجــل التســجيل.
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مما يتألف االمتحان:

يتألف اإلمتحان من أربعه أقسام رئيسية:

1( الرياضيات )قسم الجبر(.

2( الرياضيات )قسم الهندسة(.

3( الرياضيات )قسم املسائل الكامية وحل املشكات(.

.IQ 4( قسم الذكاء وأسئلة الـ

)الكتب املستخدمة يف التدريس(
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ملحة عن الدورات من أجل التحضير لهذا اإلمتحان:

املنهــاج املقــّدم: املنهاج املســتخدم هــو منهــاج الـــ Metropol باإلضافة 

  Tasarı ــل منهــاج ــة املوجــودة يف املناهــج األخــرى مث ــى األفــكار الخارجي إل

/ Çağdaş / Puza كمــا يلــي:

ــاب  ــكل كت ــرح، ل ــن للش ــم ىلع كتابي ــر(: يقس ــم الجب ــات )قس 1( الرياضي

ــن ــب وحــل التماري ــك أســئلة مــن أجــل التدري بن

2019 YÖS Matematik 1 ve 2 Konu Açıklamalı Örnek Çözümlü

2019 YÖS Matematik 1 ve 2 Soru Bankası 

2( الرياضيات )قسم الهندسة(: يتم إعطائه من كتاب 

2019 YÖS Geometri Konu Anlatımlı

3( الرياضيات )قسم املسائل الكالمية وحل املشكالت(:

Matematik Problemleri Anlatımlı Örnek Çözümlü 2019 YÖS 

:IQ 4( قسم الذكاء وأسئلة الـ

Genel Yetenek IQ 1 ve 2 Soru Bankası 2019 YÖS

إضافــة لشــرح أفــكار إضافيــه ليســت موجــودة يف الكتــب تأتــي بهــا 

الجامعــات.
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كادرنا ومدرسينا:

لدينــا كادر متخصــص يف تدريــس الرياضيــات )خريجــي كليــة العلــوم – 

ــات( ــم الرياضي قس

خبــرة يف تدريــس اليــوس ملــدة تزيــد عــن 5 ســنوات يقــوم بشــرح 

املنهــاج وحــل جميــع التيســتات الغيــر محلولــة واإلجابــة ىلع أي تمريــن مــن 

أي كتــاب كان باإلضافــة إلــى إرشــاد الطــاب ىلع كيفيــة الدراســة واملراجعــة 

وحــل كتــب إضافيــة مــن مناهــج أخــرى واإلشــراف عليهــم حتــى آخــر امتحــان 

يقومــون بإجرائــه.

اإلختبارات:

1. اختبار يف نهاية كل درس يف أي قسم من األقسام األربعة.

2. اختبارات شامله لكل ثاث وحدات يتم االنتهاء منها.

3. اختبــارات شــامله يف عــدد مــن الوحــدات تشــمل االقســام األربعــة 

جميعهــا.

4. اختبــارات شــامله للمنهــاج كامــًا بعــد اإلنتهــاء منــه شــبيهة بامتحانــات 

الجامعات.
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عدد الحصص:

تقويــة يف  تشــمل ىلع  )مجانيــة(  دراســية  ســاعة   6٠ الــى   4٠ مــن 

الرياضيــات مــن أجــل تأســيس الطــاب الضعــاف وتدريبهــم ىلع إجــراء 

ــة البســيطة. ــم الرياضي ــات الحســابية بطــرق ســريعة وشــرح املفاهي العملي

مــن 36٠ الــى 38٠ ســاعة دراســية تغطــي أفــكار املنهــاج كاملــة باإلضافــة 

إلــى االختبــارات.

ساعات دراسية مجانية من أجل إجراء االختبارات الشاملة.

املكان والتجهيزات:

1. صفــوف مجهــزه بشاشــات ذكيــة مــن أجــل شــرح وعــرض أفضــل وخاصــة 

لألشــكال الهندســية وأســئله الــذكاء البصــري.

2. صفــوف مجهــزة بمقاعــد خشــبية مريحــة وأجهــزة تكيــف تناســب جميــع 

فصــول الســنة.

ــرب  ــح بالق ــة الفات ــة يف منطق ــطنبول األوربي ــز يف إس ــا املتمي 3. موقعن

مــن محطــة أمنيــات الفاتــح واملرخــص مــن قبــل مديريــة التربيــة والتعليــم 

التركيــة.
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األوقات:

نهاية اإلسبوع )أيام العطل(:

12 ساعة دراسية اسبوعيًاالسبت واألحد 14:00 - 09:00الفترة األولى 

12 ساعة دراسية اسبوعيًاالسبت واألحد19:15 - 14:15الفترة الثانية

داخل اإلسبوع:

11:30 - 09:00الفترة األولى 
اإلثنين ـ الثاثاء 
األربعاء ـ الخميس

12 ساعة دراسية 
أسبوعيًا

 14:15 - 11:45الفترة الثانية
اإلثنين ـ الثاثاء 
األربعاء ـ الخميس

12 ساعة دراسية 
أسبوعيًا

17:00 - 14:30الفترة الثالثة 
اإلثنين ـ الثاثاء 
األربعاء ـ الخميس

12 ساعة دراسية 
أسبوعيًا

19:45 - 17:15الفترة الرابعة 
اإلثنين ـ الثاثاء 
األربعاء ـ الخميس

12 ساعة دراسية 
أسبوعيًا
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