
ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة 

 إسطنبول توبكابي 

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية 

 

يتم تحديد المقاعد الدراسية للطالب المقبولين من الخارج لمرحلة البكالوريوس والدبلوم على شكل تعليم صباحي ومسائي  

وموافقة مجلس األمناء ويتم إبالغ    التشريعيمجلس  المن  وقرار    األقساماقتراح  بالمقاعد الدراسية  يتم تحديد  وتعليم عن بعد.  

التركية العالي  التعليم  اإلعالن عن    .YÖK  وزارة  الدراسية  يتم  التسجيل لالمقاعد  وعملية  والتقييم  التدريس  ولغة  لبرامج 

، كما يتم عرض التواريخ  اإللكترونيالتحضيري إن وجد وغيرها من المعلومات ذات الصلة على موقع الجامعة    والتعليم

الطالب األجانب إلى برامج   ها من قبلالتي لم يتم شغللبرامج  لالمقاعد الدراسية  يمكن تحويل    المهمة في التقويم األكاديمي.

 .YÖK وزارة التعليم العالي التركية لإلجراءات التي تحددها أخرى وفقا  

تتكون اللجنة من مساعد رئيس الجامعة   لهذا التوجيه.  ا  من قبل لجنة قبول الطالب الدوليين وفق  والبت بهايتم تقييم الطلبات  

ولية ورئيس وحدة شؤون الطلبة وتنسيقية الطالب الدوليين. مساعد رئيس الجامعة هو رئيس اللجنة.  ورئيس وحدة العالقات الد 

يتم قبول جميع المرشحين الذين يستوفون شروط التقديم    الطالب الدوليين.تنسيقية  يتم تنفيذ أعمال سكرتارية اللجنة من قبل  

المحددة من قبل الجامعة أو   المقاعد الدراسيةطالب المتقدمين ضمن إذا كان عدد ال ويتم اعتمادهم من قبل الهيئة في الجامعة

 .أقل

اإلجراءات والمبادئ المتعلقة    اللجنةتحدد    تقوم اللجنة بتقييم المتقدمين.س المحددة،    المقاعدأعلى من    المتقدمينإذا كان عدد  

عند االختيار بين األشخاص الحاصلين على درجات تقييم  المتقدمين من أعلى درجة تقييم إلى أدنى درجة.  ترتيبيتم    بالتقييم.

هؤالء األشخاص على أنهم   تنسيب، يتم  أيضا  إذا كان هناك مساواة في العمر    .األصغر سنا    للشخصمتساوية، تُعطى األولوية  

يتم إعالن النتائج على موقع الجامعة    تياط بقدر عدد المرشحين الرئيسيين.يتم تحديد المرشحين االح  .المقاعد الدراسيةأكثر من  

للطالب    قد يتم تسريع عملية التقييم والقبول في الجامعة  .قبول" إلى المرشحين إلكترونيا  الاإللكتروني ويتم إرسال "خطاب  

أو الذين ا على االنتهاء  إلخ في تركي...تصريح العمل    أوتأشيرة الطالب    أواإلقامة    كارت  تهم أوتصريح إقام  توشكالذين  

على فترات لهذا الغرض  قد تجتمع اللجنة  و  ظروفهم الخاصةب  وفي حالة التبليغيحتاجون بشكل عاجل إلى هذه المستندات  

الطالب وتسليمها    وثيقةفي حالة قبول هؤالء الطالب في الجامعة، يتم إصدار    قرار دون انتظار الموعد النهائي.  وتتخذمنتظمة  

 لهم على الفور.

في حاالت الطوارئ وبشكل مؤقت، وتحدد   اللجنةبموجب هذا التوجيه إلى رئيس  منقل الصالحيات الممنوحة له للجنةيجوز 

 اإلجراءات والمبادئ األخرى المتعلقة بعملية التقييم. اللجنة

والمسائل المالية األخرى للطالب المقبولين من الخارج من قبل   يتم تقديم الطلبات المتعلقة بالرسوم الدراسية والمنح الدراسية

 لإلجراءات والمبادئ المحددة في إطار التشريع ذي الصلة.  مجلس األمناء وفقا  

 

 

 

 

 

 



 

 جامعة إسطنبول توبكابي 

 شروط التقديم للطالب الدوليون )الطالب األجانب( 

 

 ق المطلوبة للتقديم هي؛ثائالو

التخرج أو شهادة التخرج المؤقتة من مدرسة ثانوية أو ما يعادلها وترجمتها الى اللغة التركية أو نسخة من شهادة   (１

 اإلنَكليزية.

 كشف درجات أو الشهادات المأخوذة من المدرسة خالل سنوات الدراسة وترجمتها الى اللغة التركية أو اإلنَكليزية. (２

 تبين معلومات الهوية. نسخة من صفحة جواز السفر أو وثيقة الهوية الرسمية  (３

 صورة معامالت واحدة.  (４

إذا تم النص على ذلك في اإلعالن    1نسخة من وثيقة نتيجة االمتحان الخاصة بأحد االمتحانات الموضحة في الملحق   (５

 وترجمتها الى اللغة التركية أو اإلنَكليزية.

 الوثائق األخرى المطلوبة في نص االعالن. (６

المعلومات   (７ تم ذكر  اللغة  إذا  إلى  للتقديم، فال يلزم ترجمتها  المطلوبة  الوثائق  أيضا  في  اإلنَكليزية  المطلوبة باللغة 

 التركية بشكل منفصل. 

 يتم تقديم المعلومات الالزمة للمتقدمين المقبولة طلباتهم إلكترونيا . 

 

 التسجيل 

 سجيل.يقوم األشخاص المقبولين شخصيا  أو عن طريق ممثليهم القانونيين بتثبيت الت

 الوثائق المطلوبة لتثبيت التسجيل هي كالتالي؛

نسخة مصدقة من شهادة التخرج أو شهادة التخرج المؤقتة من قبل كاتب العدل أو القنصلية أو المدرسة الصادرة   (１

 منها هذه الشهادة أو السفارة التركية في دولهم. 

تركية ونسخة أصلية أو مصدقة من قبل كاتب العدل معادلة الشهادة المعطاة لشهادة التخرج من قبل وزارة التربية ال (２

 أو السفارة التركية في بلدهم لشهادة المعادلة الصادرة من وزارة التربية التركية أو السفارة التركية في بلدهم.

 نسخة من كشف الدرجات مصدق من قبل كاتب العدل أو القنصلية أو المدرسة.  (３

أو القنصلية أو الجهة المعنية عن نتيجة االمتحانات الوطنية أو الدولية  نسخة أصلية أو مصدقة من قبل كاتب العدل  (４

 التي قام بها المرشح. 

"تأشيرة الدراسة في تركيا" المأخوذة من قبل السفارة التركية في بلدهم للطالب المقيمين في الخارج أو "بطاقة   (５

 إقامة" للطالب المقيمين في تركيا. 

 الطالب المذكورين أدناه:لكن ال يطلب تأشيرة دخول من 

الطالب األجانب الذين أكملوا تعليمهم الثانوي في تركيا ويرغبون في مواصلة تعليمهم الجامعي دون انقطاع وأوالد   .أ

 األجانب الذين معهم إقامة وإذن عمل. 

ي عن  حاصلين على الجنسية التركية بالوالدة ثم حصلو على جنسية من بلد آخر عن طريق التخلمواطنين  من هم   .ب



)بما في ذلك أولئك الذين لديهم وثيقة بخصوص استخدام الحقوق الممنوحة    جنسيتهم التركية بقرار من مجلس الوزارة

 (.5901بموجب القانون رقم 

مزدوجو الجنسية من هم أجانب بالوالدة ولكن لديهم جنسية مزدوجة وأصبحوا فيما بعد مواطنون في جمهورية   .ت

مواطني جمهورية تركيا وأكملوا تعليمهم الثانوي أو ما يعادلها في بلد أجنبي باستثناء  تركيا، وأولئك الذين هم من  

 جمهورية شمال قبرص التركية.

 وصل بنك يبين اجور الدراسة المدفوعة.  (６

نسخة أصلية لجواز السفر أو بطاقة الهوية إذا كانت باللغة التركية أو اإلنَكليزية، أما إذا كانت بلغات أخرى، فنسخة   (７

 دقة من كاتب العدل أو القنصلية للصفحة التي تظهر معلومات الهوية مترجمة إلى التركية أو اإلنَكليزية. مص

 الوثائق األخرى المطلوبة في نص االعالن. (８

يجب أن تترجم الوثائق المطلوبة التي ليست باللغة اإلنَكليزية أو التركية الى اللغة التركية وتصدق من قبل كاتب العدل أو 

لية. لكن إذا كانت المستندات المذكورة تحتوي على المعلومات الالزمة باللغة اإلنَكليزية، فلن تكون الترجمة التركية  القنص

تتم دعوة المرشحين االحتياط الراغبين في التسجيل خالل الفترات المحددة في اإلعالن بدال  من المرشحين الرئيسيين    مطلوبة.

حددة في التقويم األكاديمي وتتم عملية تنسيبهم. يفقد المرشحون االحتياط الذين لم يسجلوا في  الذين لم يسجلوا خالل الفترة الم

يتم اإلعالن عن قائمة المرشحين الذين اكتملت عملية تسجيلهم النهائية على موقع الجامعة   الموعد المحدد حقهم في التسجيل.

 وتعطي المعلومات الالزمة لهم إلكترونيا . 

 

 اللغة كفاءة 

" أو ما يعادلها من أجل  B1 يجب أن يحصل المرشحون المقبولين في البرامج التي تدرس باللغة التركية على درجة "تومر 

بدء تعليمهم بعد التسجيل. يجب على المرشحين إثبات كفاءتهم في اللغة التركية من خالل اختبار تحديد المستوى في تومر 

وثائق اللغة التي سيحصلون عليها من مؤسسات التعليم العالي األخرى في تركيا أو    أو من خالل  توبكابيجامعة إسطنبول  

 معهد يونس أمرة. 

 ن: والمرشح هؤالء

 . B1كان لديهم مستوى لغة  إذايمكنهم بدأ التعليم  (1

 بالصفوف التحضيرية في الجامعة. B1سيبدأ الطالب الذين ليس معهم مستوى لغة  (2

ركية من الطالب الذين لغتهم األم ليست التركية وأكملوا تعليمهم في مدرسة ثانوية تركية أو  ال يُطلب شهادة كفاءة اللغة الت

درجة   برنامج  برنامج  الأنهو  من  عامين  أول  األقل  منهم على  المطلوبة  الدروس  اجتازوا جميع  الذين  أو  تركيا  في  دبلوم 

 البكالوريوس.

تي تدرس بلغة أجنبية على الحد األدنى من الدرجات التي يحددها  يجب أن يحصل المرشحون الذين تم قبولهم في البرامج ال

، أو يجب  التشريعأو مجلس    YÖK / ÖSYM / ÜAKفي أحد امتحانات اللغة األجنبية المقبولة من قبل    التشريعمجلس  

أن ينجحوا في امتحان اللغة األجنبية للغة ذات الصلة الذي يعقد من قبل قسم اللغات األجنبية. أولئك الذين ال يستطيعون تلبية  

 في البرامج التحضيرية للغات األجنبية.  ونؤيبدهذا الشرط 

 


