
رابط التقویم
ت ااضغط ھنا تقویم المفاضالتإ 

اضغط ھنا

قناتنا على التلغرام
اضغط ھنا

إذا الحظت وجود خطأ
أو نقص ما

یرجى منك تنبیھنا
عبر الرابط التالي

اضغط ھنا
تقویم الیوس آخر تحدیث بتاریخ

(24.02.2021)

للتواصل واالستفسار: اضغط ھناتصمیم وتدقیق: یحیى أوسي

أجرة االمتحانمراكز االمتحانصدور النتائجالساعةموعد االمتحانینتھي التسجیلیبدأ التسجیلاسم الجامعة
تحذف إجابة

صحیحة مقابل
أربع غلط

التفاصیل ورابط التسجیلصالحیة الشھادة

كابادوكیا 11
غازي عینتاب, شانلي أورفا, لم تعلن01/02/202128/02/202106/03/202111:00جامعة خاصة

اضغط ھناسنة واحدةال تحذف15 دوالرمرسین, ھاتاي 

15/02/202115/03/202125/03/202111:0002/04/2021ماردین أرتوكلو 21

ماردین، شانلي أورفا، 
غازي عینتاب، كھرمان مرعش، 

ھاتاي، مرسین، إسطنبول، 
أنقرة، ازمیر، سامسون، 

بورصة، قیصري

في ماردین 150
في سوریا 150

باقي المراكز 250
لیرة تركیة

اضغط ھناسنتینال تحذف

29/01/202114/03/202127/03/202114:0009/04/2021حران 31

 شانلي أورفا, اسطنبول, مرسین, 
ھاتاي, أنقرة, غازي عنتاب, 

قیصري, فان, كھرمان مرعش,
 كیلیس

اضغط ھناسنتینال تحذف150 لیرة

كابادوكیا 42
اضغط ھناسنة واحدةال تحذف15 دوالرنیف شھیر, إسطنبوللم تعلن15/03/202103/04/202110/04/202111:00جامعة خاصة

25/01/202116/04/202122/05/202113:0011/06/2021سامسون 19 مایس5

داخل تركیا
,Hatay, İstanbul, Van
Gaziantep, Samsun 

Ankara, İzmir
توجد مراكز خارج تركیا

اضغط على رابط التفاصیل

تختلف حسب
الدولة

اضغط على رابط
التفاصیل

اضغط ھناسنتینال تحذف

04/04/202117/05/202127/05/202111:0004/06/2021ماردین أرتوكلو 62

ماردین، شانلي أورفا، 
غازي عینتاب، كھرمان مرعش، 

ھاتاي، مرسین، إسطنبول، 
أنقرة، ازمیر، سامسون، 

بورصة، قیصري

في ماردین 150
في سوریا 150

باقي المراكز 250
لیرة تركیة

اضغط ھناسنتینال تحذف

اضغط ھناسنة واحدةال تحذفلم تعلنلم تعلن01/03/202107/05/202130/05/202110:0014/06/2021ارزوزوم تكنیك7

كابادوكیا 83
اضغط ھناسنة واحدةال تحذف15 دوالرنیف شھیر, إسطنبوللم تعلن03/05/202129/05/202105/06/202111:00جامعة خاصة

أولوداغ9
اضغط ھناسنتینال تحذف600 لیرةأونالین15/02/202118/05/202105/06/202114:0023/06/2021(خارج تركیا)

أولوداغ10
بورصة, إسطنبول, أنقرة,15/02/202118/05/202112/06/202110:0023/06/2021(داخل تركیا)

اضغط ھناسنتینال تحذف400 لیرةانطالیا, ازمیر, غازي عینتاب

15/05/202112/06/202115:0021/06/2021لم تعلنسكاریا11
سكاریا, اسطنبول, انقرة, مرسین

توجد مراكز خارج تركیا
اضغط على رابط التفاصیل

400 لیرة
خارج تركیا تختلف 

حسب الدولة
ادخل رابط التفاصیل

اضغط ھناسنة واحدةتحذف

قریبالم تعلنلم تعلنلم تعلنلم تعلنلم تعلن19/06/202113:00لم تعلنلم تعلنایجھ12

19/04/202106/06/202119/06/202114:0002/07/2021حران 132

داخل تركیا
شانلي أورفا, اسطنبول, مرسین,

ھاتاي, أنقرة, غازي عنتاب,
قیصري, فان, كھرمان مرعش,

 كیلیس
توجد مراكز خارج تركیا

اضغط على رابط التفاصیل

اضغط ھناسنتینال تحذف150 لیرة

https://www.evaa-yos.com/2021/01/yos.html
https://www.evaa-yos.com/2021/01/yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/05/takvim-1.html
https://www.evaa-yos.com/2020/05/takvim-1.html
https://t.me/evaa_yos
https://t.me/evaa_yos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGW9pTq6TkvHgHl8lIWBSuCHg-cMG5N8zYKdg4kV9_cf6xTQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGW9pTq6TkvHgHl8lIWBSuCHg-cMG5N8zYKdg4kV9_cf6xTQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGW9pTq6TkvHgHl8lIWBSuCHg-cMG5N8zYKdg4kV9_cf6xTQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGW9pTq6TkvHgHl8lIWBSuCHg-cMG5N8zYKdg4kV9_cf6xTQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGW9pTq6TkvHgHl8lIWBSuCHg-cMG5N8zYKdg4kV9_cf6xTQ/viewform?usp=sf_link
https://api.whatsapp.com/send?phone=905454068190
https://www.evaa-yos.com/2020/04/Kapadokya-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/07/mardin-universitesi.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/harran-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/Kapadokya-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/samsun-19-mayis-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/07/mardin-universitesi.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/erzurum-teknik-universitesi-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/Kapadokya-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/uludag-universitesi-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/uludag-universitesi-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/08/sakarya-universitesi.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/harran-yos.html


قیصري, أنقرة, اسطنبول01/02/202106/06/202119/06/202114:3030/06/2021أرجیس14
اضغط ھناسنة واحدةال تحذف375 لیرةالمانیا

اضغط ھناسنة واحدةتحذف100 لیرةفقط في الجامعة نفسھا01/03/202101/06/202122/06/202110:3028/06/2021ھاتاي مصطفى كمال15

كابادوكیا 164
اضغط ھناسنة واحدةال تحذف15 دوالرنیف شھیر, إسطنبوللم تعلن07/06/202126/06/202103/07/202111:00جامعة خاصة

01/02/202104/06/202103/07/202114:0010/07/2021غازي عینتاب17
توجد العدید من المراكز

داخل وخارج تركیا
اضغط على رابط التفاصیل

تختلف حسب
الدولة

اضغط على رابط
التفاصیل

اضغط ھناسنة واحدةتحذف

01/03/202104/06/202103/07/202115:0016/07/2021اسطنبول جراح باشا18
إسطنبول, أنقرة, ازمیر, أدرنھ

غازي عینتاب, قیصري, أرزوروم
خارج تركیا: ألمانیا

اضغط ھناسنة واحدةتحذف500 لیرة

01/02/202111/06/202107/07/202114:0020/07/2021كارادنیز تكنیك19
توجد العدید من المراكز

داخل وخارج تركیا
اضغط على رابط التفاصیل

اضغط ھناسنتینال تحذف400 لیرة

07/06/202128/06/202108/07/202111:0016/07/2021ماردین أرتوكلو 203

ماردین، شانلي أورفا، 
غازي عینتاب، كھرمان مرعش، 

ھاتاي، مرسین، إسطنبول، 
أنقرة، ازمیر، سامسون، 

بورصة، قیصري

في ماردین 150
في سوریا 150

باقي المراكز 250
لیرة تركیة

اضغط ھناسنتینال تحذف

01/03/202110/06/202110/07/202115:0004/08/2021اسطنبول21
توجد العدید من المراكز

داخل وخارج تركیا
اضغط على رابط التفاصیل

تختلف حسب
الدولة

اضغط على رابط
التفاصیل

اضغط ھناسنة واحدةتحذف

لم تعلن15/02/202130/05/202131/07/20219:30تشوكوروفا22
توجد العدید من المراكز

داخل وخارج تركیا
اضغط على رابط التفاصیل

اضغط ھناسنة واحدةتحذفلم تعلن

كابادوكیا 235
اضغط ھناسنة واحدةال تحذف15 دوالرنیف شھیر, إسطنبوللم تعلن05/07/202124/07/202107/08/202111:00جامعة خاصة

https://www.evaa-yos.com/2020/04/erciyes-universitesi-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/hatay-mustafa-kemal-universitesi-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/Kapadokya-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/gaziantep-universitesi-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/08/istanbul-universitesi-cerrahpasa.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/karedeniz-teknik-universitesi-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/07/mardin-universitesi.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/istanbul-universitesi-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/cukurova-universitesi-yos.html
https://www.evaa-yos.com/2020/04/Kapadokya-yos.html

