
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 إينونو لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 

 األساس

 

 ،الذين يدرسون في تركياب األجانب بشأن الطال 2922من القانون رقم  3بموجب المادة هذا التوجيه  اداعدتم  – 1المادة 

-B.30.0.EÖB. 000.00.01 27.01.2010ة رقم ادللم وفقا  ، 06.01.2010قرار مجلس التقييم بتاريخ باألخذ باالعتبار 

 العامة المؤسسةالخاصة بتحديد المبادئ الخاصة بقبول الطالب من الخارج في اجتماع   06-383-3269-384-3270

 .21/1/2010للتعليم العالي بتاريخ 

 

 الغرض والنطاق

 

امج برل لجامعة إينونو التقديم والتسجيل للطالب األجانبقبول هو تحديد شروط الغرض من هذا التوجيه،  – 2المادة 

 .وزارة التعليم العالي التركيةمن قبل  مقاعدهاد يتحد يتم ، والتيالبكالوريوس في جامعة إينونو

 

 الشروط العامة

 

أن يكون متخرجا  من مدرسة ثانوية معادلة لمدارس تركيا؛ أن ال يكون من مواطني الجمهورية التركية  – 3المادة 

وجمهورية شمال قبرص التركية؛ مزدوجوا الجنسية على أن ال تكون أحد جناسيهم من جنسية الجمهورية التركية 

 وجمهورية شمال قبرص التركية.

 

 التقديم

 

في التواريخ  يتم تقديم الطلبات ،على الموقع اإللكتروني لجامعتنا بالتقديمالمتعلقة  التفاصيليتم اإلعالن عن  – 4المادة 

 الطلبات عبر اإلنترنت.ال يتم قبول . ا  الجامعة عن طريق البريد أو شخصي شؤون الطلبة لمديريةمكتب  رئاسة إلى المحددة

 

 الوثائق المطلوبة للتسجيل

 

معاهد الكليات ولاألجانب. يتم مأل إستمارة واحدة حتى في حالة التقديم ألكثر من برنامج لإستمارة التقديم للطالب  (1

 )يمكن الوصول الى إستمارة التقديم عبر الموقع اإللكتروني للجامعة(.مختلفة ال

 صلية لشهادة التخرج منالتركية أو اإلنَكليزية ومصدقة من قبل كاتب العدل أو القناللغة نسخة مترجمة الى  (2

معادلة شهادة التخرج للمدارس التركية أثناء فترة تثبيت وثيقة تبين الثانوية. )سيتم طلب شهادة التخرج األصلية و

 التسجيل(.

والدرجات التي يبين الدروس  ،من قبل مديرية المدرسة الثانويةمصدق  رسميكشف درجات كشف الدرجات. ) (3

هاتين  ترجمتها الى أحد ، فيجبليزيةكَ ناإلتركية أو ال باللغة ن، إذا لم تكليها المرشح في المدرسة الثانويةحصل ع

 (عدل أو القنصلية.الكاتب  وتصديقها عن طريق اللغتين

عدل الكاتب نسخة من جواز السفر تبين معلومات الهوية، مترجمة الى اللغة التركية أو اإلنَكليزية ومصدقة من قبل  (4

 .أو القنصلية

 صورة معامالت شخصية واحدة. (5

أحد االمتحانات المبينة في الفقرة الرابعة من هذا التوجيه، مترجمة الى اللغة التركية أو  ةجنسخة من شهادة نتي (6

 .عدل أو القنصليةالكاتب اإلنَكليزية ومصدقة من قبل 



 

 مناسبة لقبول الطالبالتي تعد  األساس ونقاط االمتحانات

 

 أثناء قبول الطالب؛ التاليةيتم طلب االمتحانات والدرجات  – 5المادة 

 

 درجة في الرياضيات؛ 600منها ما ال يقل عن  ،SAT 1في امتحان  1100أن يأخذ المرشحون ما ال يقل عن  -1

له عالقة بالبرنامج  واحد منهممواضيع  3في  GCEفي امتحان  Aأن يأخذ المرشحون ما ال يقل عن مستوى  -2

 قدم له؛تالم

لرياضيات والعلوم )التفكير العلمي( والمجموع ل ACTدرجة في امتحان  21أن يأخذ المرشحون ما ال يقل عن  -3

 ؛)مركب(

فلسطين واألردن في الفرع العلمي المعمول في امتحان التوجيهي  في 90 معدل ما ال يقل عنأن يأخذ المرشحون  -4

 )النظام العلمي( لجميع االمتحانات المأخوذة؛

في امتحان البكالوريا في لبنان )البكالوريا اللبنانية(  100أصل  من 65أن يأخذ المرشحون ما ال يقل عن معدل  -5

 لشهادة امتحانات الفرع العلمي )النظام العلمي(؛

درجة للبرنامج المسجل عليه في امتحان دخول الجامعات  750من أصل  520أن يأخذ المرشحون ما ال يقل عن  -6

 ؛(Gaokao) لجمهورية الصين الشعبية

 ؛ABİTURدرجات في امتحان  4ال يقل عن أن يأخذ المرشحون ما  -7

المدالية الذهبية والفضية والبرونزية في األولمبيات العلمية الدولية المعترف ومشارك بها من  أن يأخذ المرشحون -8

 قبل توبيتاك؛

 درجة 240في سوريا من أصل  ايطلب في امتحان الشهادة الثانوية )البكالوريا( المعمول به -9

 درجة للفرع العلمي )النظام العلمي( من أجل كلية الطب، 190ما ال يقل عن  ( أ

 درجة للفرع العلمي )النظام العلمي( من أجل كلية الهندسة، 180ما ال يقل عن  ( ب

 درجة للنظام األدبي من أجل كلية العلوم االقتصادية والبشرية، 165ما ال يقل عن  ( ت

أجل فرعي الرياضيات واألحياء لكلية اآلداب درجة للفرع العلمي )النظام العلمي( من  160ما ال يقل عن  ( ث

 والعلوم،

 درجة للفرع العلمي )النظام العلمي( من أجل فرع التمريض لكلية العلوم الصحية. 150ما ال يقل عن  ( ج

  



  



 إينونوجامعة 

 المطلوبة للتقديم والوثائقالمؤهالت 

 

 األوراق المطلوبة لتثبيت التسجيل

 

من الثانوية أو شهادة التخرج المؤقتة مع ترجمتها للغة التركية وتصديقها من قبل النسخة األصلية لشهادة التخرج  .1

 كاتب العدل أو السفارات التركية في الخارج،

معادلة شهادة التخرج األصلية مأخوذة من وزارة التربية الوطنية التركية أو مديرية التربية الوطنية للمحافظات أو  .2

 السفارات التركية في الخارج،

الوثيقة المدرسية التي تبين تاريخ دخول المدرسة الثانوية وتاريخ التخرج )يتم سحبها من المدرسة التي تخرج  .3

 منها(،

قاموا بالتنسيب على حسب الدرجات )يتم وثيقة توضح درجة التخرج من المدرسة الثانوية للمرشحين الذين  .4

 المعارف(،توقيعها من قبل اإلداريين في حالة المدارس التابعة لوقف 

قاموا بالتنسيب على للمرشحين الذين  100 ال على أساس نظام وثيقة توضح درجة التخرج من المدرسة الثانوية .5

 حسب الدرجات )يتم توقيعها من قبل اإلداريين في حالة المدارس التابعة لوقف المعارف(،

( للمرشحين األتراك e-devlet )تأخذ من مديرية األمن العامة أو عن طريق ال الى الدولة وثيقة دخول وخروج .6

الجنسية )من ضمنهم أصحاب البطاقة الزرقاء( وقاموا بدراسة المدرسة الثانوية في الخارج )من ضمنها ثانويات 

 ،التعليم المفتوح(

العدل أو السفارات التركية مع نسخة مترجمة الى اللغة التركية ومصدقة من قبل كاتب  (GCE AL)وثيقة  .7

مواطني جمهورية شمال قبرص التركية المقيمين فيها والذين أتموا تعليمهم الثانوي فيها أيضا  والحاصلين على ل

سيحصلون على نتائج هذه الشهادة بعد أن سجلوا في حصلو أو ( أو الذين GCE ALالشهادة العامة للتعليم )

 ،2010-2005بلدان أخرى وحصلوا على التعليم فيها بين عامي الكليات أو المدارس الثانوية في 

 ،2021وثيقة نتيجة امتحان يوس جامعة إينونو لعام  .8

 خطاب القبول، .9

، مترجمة الى اللغة التركية وتاريخ صالحيته جواز السفرلمعلومات الهوية  التي تبين صفحةالتأشيرة الدخول مع  .10

 التركية،ومصدقة من قبل كاتب العدل أو السفارات 

 وثيقة اقامة )يجب تسليمها من تاريخ تثبيت التسجيل وخالل فترة شهر الى مكتب الطالب للقسم المختص(، .11

سم )يجب أن تكون خالل آخر ستة أشهر لواجه المرشح بحيث يمكن  6,0×4,5أربع صور معامالت بقياس  .12

 التعرف على المرشح بسهولة(،

 ى البنك )من أجل الطالب الملزمين باجور دراسية(،وصل بنكي يوضح اجور التعليم المدفوعة ال .13

 بيان ضمان بالدخل موقع. .14

 

أثناء عملية التقديم  غير صحيحةاقصة أو مزورة أو ن أو مزيفة ال يتم القيام بتثبيت التسجيل لمن يقوم بتقديم وثائق

 تم اتخاذ اإلجراءات القانونية.وسيوالتسيجل، حتى وإن تم تثبيت تسجيله سيتم إبطال اإلجراءات المعمول بها والتنسيب 

 


