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العام الدراسي 2018\2019 
جامعة اسطنبول آيدن

امتحان المنح للطلبة االجانب

معلومات اضافية بخصوص االمتحان
• ستتوفر•قوائم•الطالب•في•القاعات•االمتحانية.	

• ستتكون•قوائم•الطالب•من•رقم•الطالب،•االسم•و•الكنية.•حيث•تعنى•هذه•القوائم•بتوزيع•الطالب•	
حسب•القاعات•االمتحانية.

• الطلبة•الذين•لم•يقومو•بتقديم•الطلب•لحضور•االمتحان،•الطلبة•الذين•قامو•بتقديم•الطلب•ولم•يدفعو•	
رسوم•التقديم،•أو•الطلبة•الذين•ال•توجد•اسمائهم•في•قوائم•الطالب•المذكورة•اعاله•لن•يتم•قبول•

دخولهم•لالمتحان.

• يطلب•من•جميع•الطالب•الذين•سيحضرون•االمتحان•عدم•ادخال•اي•دفتر•امتحاني،•اوراق،•دفاتر•	
مالحظات،•محاضرات،•اي•اجهزة•الكترونية•او•ميكانيكية،•آالت•حاسبة•أو•نظارات•شمسية•الى•
االمتحان•و•سيقوم•المراقب•االمتحاني•بجمعها•من•الطالب•الذين•يحملونها•قبل•دخولهم•الى•القاعة•
االمتحانية.•الطلبة•الذين•لن•يقومو•بتسليمها•الى•المراقب•سوف•لن•يتم•قبول•دخولهم•الى•االمتحان•

نهائيا.

• يمكنكم•الحصول•على•تفاصيل•و•معلومات•اكثر•عن•االمتحان•من•موقعنا•على•االنترنت:	

معلومات االمتحان

قواعد االمتحان

وقت•بدء•االمتحان:10:00•

وقت•انتهاء•االمتحان:12:00•

مكان•االمتحان•و•عنوانه:••جامعة•اسطنبول•آيدن،•حرم•هاليت•آيدن•الجامعي•في•فلوريا

من•الضروري•التواجد•في•قاعة•االمتحان•على•االقل•قبل•ساعة•من•بدئه.

سيتم•غلق•ابواب•القاعات•االمتحانية•قبل•15•دقيقة•من•بدء•االمتحان،•و•لن•يقبل•دخول•الطالب•بعد•
الموعد•المذكور.

يمنع•مغادرة•االمتحان•خالل•اول•ساعة•من•بدئه.

اجراءات االمتحان

الوثائق المطلوبة لتقديم طلب دخول االمتحان

محتويات االمتحان

القانون
100%

الطب
100%

العمارة
100%

الترجمة•التحريرية•و•الشفويةعلم•النفس

الهندسة•الميكانيكية تعليم•اللغة•االنجليزية• العمارة•الداخلية

الهندسة•الغذائية

100%100%

100% 75% 75%

50%

28.02.2018

01.08.2018

28.03.2018

01.09.201802.08.2018

01.04.2018 01.05.2018

موعد•االمتحان موعد•اعالن•النتائج

موعد•اعالن•قائمة•
الفائزين•االحتياطية

آخر•موعد•
لتسجيل•الفائزين•

االحتياطيين•

آخر•موعد•للتقديم

اخر•موعد•لتسجيل•
الفائزين•الرئيسيين

سيتم•تفعيل•استمارة•التقديم•االلكترونية•اعتبارا•من•28•شباط•2018.

جميع•الطلبات•سيتم•استالمها•الكترونيا.

لن•يتم•قبول•أي•طلب•بعد•آخر•موعد•للتقديم.

• صورة•بايومترية•للطالب	

• جواز•سفر•الطالب•و•معلومات•الهوية•الشخصية	

• استمارة•التقديم	

• قسيمة•دفع•رسوم•التقديم	

Scholarshipexam.aydin.edu.tr•:عنوان•التقديم•االلكتروني

رسوم•التقديم:•50•ليرة•تركية•)•سيكون•باالمكان•الدفع•عن•طريق•البطاقة•االئتمانية•ايضا•(.

بعد•تقديم•الطلب،•سيتم•ارسال•تفاصيل•الحساب•البنكي•و•طرق•دفع•الرسوم•الى•بريدكم•االلكتروني.

سيتكون•االمتحان•من•80•سؤال•و•ستكون•مدته•120•دقيقة

سيحتوي•االمتحان•على•40•سؤال•في•اختبار•الذكاء•)IQ(،•35•سؤال•في•الرياضيات،•و•5•اسئلة•
في•علم•الهندسة.

في•االمتحان،•لن•تؤثر•االجوبة•الخاطئة•على•االجوبة•الصحيحة•ابدا.

تاريخ•بدء•التقديم

(Beşyol Mahallesi, İnönü Cd. No:38, 34295 Küçükçekmece/İstanbul)

https://scholarshipexam.aydin.edu.tr

التصميم•الجرافيكي
100%

عناوين•االتصال



نسب المنح المقدمة عن طريق امتحان منح جامعة اسطنبول آيدن للطلبة االجانب

االختصاصات

الرسوم بعد المنحة اجمالي المنحة الرسوم االصلية نسبة المنحة عدد المقاعد لغة الدراسة الكلية\القسم

$0 $17.500 $17.500 100% 1 التركية الطب
$7.500 $7.500 $15.000 50% 1 التركية طب•االسنان

$0 $4,850 $4,850 100% 1

التركية القانون
$1,212 $3,638 $4,850 75% 3
$2,425 $2,425 $4,850 50% 3
$3,638 $1,212 $4,850 25% 7

$0 $4,000 $4,000 100% 1

التركية علم•النفس
$1,000 $3,000 $4,000 75% 2
$2,000 $2,000 $4,000 50% 5
$3,000 $1,000 $4,000 25% 6
$1,500 $4,500 $6,000 75% 2

التركية 3,000$العمارة•الداخلية $3,000 $6,000 50% 2
$4,500 $1,500 $6,000 25% 5

$0 $4,850 $4,850 100% 1

التركية ادارة•االعمال
$1,212 $3,638 $4,850 75% 2
$2,425 $2,425 $4,850 50% 3
$3,638 $1,212 $4,850 25% 4

$0 $4,850 $4,850 100% 1

التركية الهندسة•الميكانيكية
$1,212 $3,638 $4,850 75% 2
$2,425 $2,425 $4,850 50% 2
$3,638 $1,212 $4,850 25% 5

$0 $4,850 $4,850 100% 1

التركية االقتصاد•و•التمويل
$1,212 $3,638 $4,850 75% 2
$2,425 $2,425 $4,850 50% 2
$3,638 $1,212 $4,850 25% 5

$0 $4,850 $4,850 100% 1

التركية االستشارة•و•االرشاد•النفسي
$1,212 $3,638 $4,850 75% 2
$2,425 $2,425 $4,850 50% 2
$3,638 $1,212 $4,850 25% 5

$0 $6,000 $6,000 100% 1

التركية التصميم•الجرافيكي
$1,500 $4,500 $6,000 75% 2
$3,000 $3,000 $6,000 50% 2
$4,500 $1,500 $6,000 25% 5

$0 $6,000 $6,000 100% 1

التركية العمارة
$1,500 $4,500 $6,000 75% 2
$3,000 $3,000 $6,000 50% 2
$4,500 $1,500 $6,000 25% 5

$0 $4,000 $4,000 100% 1

االنجليزية  الترجمة•التحريرية•و•الشفوية
)تركي-انجليزي

$1,000 $3,000 $4,000 75% 2
$2,000 $2,000 $4,000 50% 2
$3,000 $1,000 $4,000 25% 5

$0 $4,000 $4,000 100% 1

الروسية  الترجمة•التحريرية•و•الشفوية
)تركي-روسي

$1,000 $3,000 $4,000 75% 2
$2,000 $2,000 $4,000 50% 2
$3,000 $1,000 $4,000 25% 5

$0 $6,000 $6,000 100% 1

التركية المحاسبة•و•االدارة•المالية
$1,500 $4,500 $6,000 75% 2
$3,000 $3,000 $6,000 50% 2
$4,500 $1,500 $6,000 25% 5

$0 $4,850 $4,850 100% 1

التركية الهندسة•المدنية
$1,212 $3,638 $4,850 75% 1
$2,425 $2,425 $4,850 50% 1
$3,638 $1,212 $4,850 25% 2
$1,125 $3,375 $4,500 75% 1

التركية 2,250$العالج•الطبيعي•و•اعادة•التأهيل $2,250 $4,500 50% 1
$3,375 $1,125 $4,500 25% 3
$1,000 $3,000 $4,000 75% 1

االنجليزية 2,000$تعليم•اللغة•االنجليزية $2,000 $4,000 50% 2
$3,000 $1,000 $4,000 25% 2
$1,125 $3,375 $4,500 75% 1

التركية 2,250$التمريض $2,250 $4,500 50% 1
$3,375 $1,125 $4,500 25% 3
$1,500 $4,500 $6,000 75% 1

االنجليزية  اللغة•االنجليزية•و•االدب
3,000$االنجليزي $3,000 $6,000 50% 1

$4,500 $1,500 $6,000 25% 3
$0 $6,000 $6,000 100% 1

التركية اللغة•التركية•و•ادبياتها
$1,500 $4,500 $6,000 75% 1
$3,000 $3,000 $6,000 50% 1
$4,500 $1,500 $6,000 25% 2

$0 $6,000 $6,000 100% 1

التركية تصميم•المنتجات•الصناعية
$1,500 $4,500 $6,000 75% 1
$3,000 $3,000 $6,000 50% 1
$4,500 $1,500 $6,000 25% 2
$1,500 $4,500 $6,000 75% 1

التركية 3,000$هندسة•النسيج $3,000 $6,000 50% 2
$4,500 $1,500 $6,000 25% 2
$1,000 $3,000 $4,000 75% 1

التركية 2,000$الصحافة $2,000 $4,000 50% 1
$3,000 $1,000 $4,000 25% 3

$0 $4,000 $4,000 100% 1

التركية االعالن
$1,000 $3,000 $4,000 75% 1
$2,000 $2,000 $4,000 50% 1
$3,000 $1,000 $4,000 25% 2
$1,125 $3,375 $4,500 75% 1

التركية 2,250$تنمية•الطفل $2,250 $4,500 50% 2
$3,375 $1,125 $4,500 25% 2
$3,000 $3,000 $6,000 50% 1

التركية الهندسة•الغذائية
$4,500 $1,500 $6,000 25% 1
$3,000 $3,000 $6,000 50% 1

االنجليزية هندسة•الحاسوب
$4,500 $1,500 $6,000 25% 1
$3,000 $3,000 $6,000 50% 1

االنجليزية هندسة•البرامجيات
$4,500 $1,500 $6,000 25% 1
$3,000 $3,000 $6,000 50% 1

االنجليزية هندسة•االلكترون•و•الكهرباء
$4,500 $1,500 $6,000 25% 1
$3,000 $3,000 $6,000 50% 1

االنجليزية ادارة•االعمال
$4,500 $1,500 $6,000 25% 1
$3,000 $3,000 $6,000 50% 1

االنجليزية  العلوم•السياسية•و•العالقات
4,500$الدولية $1,500 $6,000 25% 1

$3,000 $3,000 $6,000 50% 1
االنجليزية التجارة•الدولية

$4,500 $1,500 $6,000 25% 1
$3,000 $3,000 $6,000 50% 1

التركية التغذية•و•الحميات•الغذائية
$4,500 $1,500 $6,000 25% 1

برامج المعهد المهني )دبلوم متوسط

الرسوم بعد المنحة اجمالي المنحة الرسوم االصلية نسبة المنحة عدد المقاعد لغة الدراسة الكلية\القسم

$675 $2,025 $2,700 75% 1
االنجليزية التجارة•الدولية

$1,350 $1,350 $2,700 50% 2
$1,350 $1,350 $2,700 50% 1

االنجليزية ادارة•االعمال
$2,025 $675 $2,700 25% 4
$1,350 $1,350 $2,700 50% 1

االنجليزية برمجة•الحاسوب
$2,025 $675 $2,700 25% 2
$1,350 $1,350 $2,700 50% 1

االنجليزية االرشاد•السياحي
$2,025 $675 $2,700 25% 2
$675 $2,025 $2,700 75% 1

التركية 1,350$تقنيات•تركيب•االسنان $1,350 $2,700 50% 2
$2,025 $675 $2,700 25% 4
$675 $2,025 $2,700 75% 1

التركية 1,350$العالج•الطبيعي $1,350 $2,700 50% 2
$2,025 $675 $2,700 25% 4
$675 $2,025 $2,700 75% 1

التركية 1,350$خدمات•الطيران•المدني $1,350 $2,700 50% 2
$2,025 $675 $2,700 25% 4
$675 $2,025 $2,700 75% 1

التركية 1,350$السياحة•و•ادارة•الفنادق $1,350 $2,700 50% 2
$2,025 $675 $2,700 25% 4
$675 $2,025 $2,700 75% 1

التركية 1,350$البصريات $1,350 $2,700 50% 2
$2,025 $675 $2,700 25% 4
$675 $2,025 $2,700 75% 1

التركية  االطراف•الصناعية•و•تجبير
1,350$الكسور $1,350 $2,700 50% 2

$2,025 $675 $2,700 25% 4
$675 $2,025 $2,700 75% 1

التركية 1,350$السمعيات $1,350 $2,700 50% 2
$2,025 $675 $2,700 25% 4
$675 $2,025 $2,700 75% 1

التركية 1,350$العالج•االشعاعي $1,350 $2,700 50% 2
$2,025 $675 $2,700 25% 4
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