
 جامعة اسطنبول أسنيورت

 

 الطالب الذين يحق لهم التقديم للجامعة والطالب الذين ال يحق لهم التقديم للجامعة

 من يحق له التقديم للجامعة -١المادة 

 أ( شريط أن يكونوا في السنة األخيرة من المدرسة الثانوية أو أن يكون قد تخرجوا

( الطالب األجانب، )أولئك الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوي في تركيا، بشرط أن يكونوا قد ١

( }باستثناء مدارس السفارات ومؤسسات التعليم الخاصة الدولية ٢٢٢٢ -٢٢٢٢سجلوا قبل العام الدراسي 

والرعايا األجانب الذين يتم إحضارهم إلى بلدنا في إطار المشروع الذي تنفذه وزارة  MOBISفي نظام 

 التربية الوطنية{. 

( من هم مواطنون أتراك بالوالدة لكنهم يفقدون جنسيتهم التركية عن طريق الحصول على إذن للتنازل ٢

ة الزرقاء، والتي تُمنح عند عن جنسيتهم التركية من وزارة الداخلية، ومن يقرون بحصولهم على البطاق

الطلب لمن فقدوا لجنسية التركية. )أولئك الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوي في تركيا، بشرط أن 

، 5901من قانون الجنسية التركية رقم  7( )في المادة ٢٢٢٢ -٢٢٢٢يكونوا قد سجلوا قبل العام الدراسي 

داخل تركيا أو خارجها هو مواطن تركي." سيكون من المفيد  ( الطفل المولود ألم تركية أو أب تركي١")

 للطالب الذين سيتقدمون على حصص القبول من الخارج مراجعة قانون الجنسية التركية(.

( أولئك الذين حصلوا على الجنسية التركية بعد أن كانوا مواطنين أجانب / في هـذه الحالة مزدوجي ٢

ؤسسات التعليم الثانوي في تركيا، بشرط أن يكونوا قد سجلوا قبل الجنسية )أولئك الذين يدرسون في م

 (.٢٢٢٢ -٢٢٢٢العام الدراسي 

٤) 

، ٢١/٢٢/٢٢١٢أ( من بين الطالب المواطنين األتراك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي في الخارج قبل  

استثناء وية( في بلد أجنبي بأولئك الذين أكملوا السنوات الثالث األخيرة من تعليمهم الثانوي )المدرسة الثان

جمهورية شمال قبرص التركية )بما في ذلك أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بالكامل )المدرسة الثانوية( 

في المدارس التركية التي فتحتها وزارة التربية الوطنية في بلد أجنبي غير جمهورية شمال قبرص 

 صص قبول الطالب من الخارج.التركية(، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على ح

، والذين أكملوا تعليمهم الثانوي  ٢١/٢٢/٢٢١٢ب( المرشحون الذين بدأوا تعليمهم الثانوي في الخارج بعد 

)المدرسة الثانوية( في بلد أجنبي باستثناء جمهورية شمال قبرص التركية )بما في ذلك أولئك الذين أكملوا 

 ثانوية( في المدارس التركية التي فتحتها وزارة التربية الوطنية في بلدتعليمهم الثانوي بالكامل )المدرسة ال

أجنبي غير جمهورية شمال قبرص التركية(، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على حصص قبول الطالب 

 من الخارج.

( من مواطني جمهورية شمال قبرص التركية: سيتم قبول طلبات أولئك الذين يقيمون في جمهورية ٥

رص التركية وأكملوا تعليمهم الثانوي )المدرسة الثانوية( في جمهورية شمال قبرص التركية شمال قب



 GCE AL، وأولئك الذين لديهم أو سيحصلون على نتائج امتحان GCEALوحصلوا على نتائج امتحان 

 من خالل التسجيل في المدارس الخاصة أوالمدارس الثانوية في بلدان أخرى.

 

 لهم التقدم للجامعة من ال يحق -٢المادة 

 ب( ال تُقبل طلبات من ورد ذكر أوضاعهم أدناه:

( أصحاب الجنسية التركية الذين أكملوا جميع تعليمهم الثانوي )المدرسة الثانوية( في تركيا أو جمهورية ١

 شمال قبرص التركية. 

 لثانوي بالكامل( أصحاب جمهورية شمال قبرص التركية. )باستثناء أولئك الذين أكملوا تعليمهم ا٢

 GCE)المدرسة الثانوية( في المدارس الثانوية في جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على نتائج 

AL وأولئك الذين حصلوا أو سيحصلون على نتائج امتحان ،GCE AL  من خالل التسجيل والدراسة في

 (. 2010- 2005المدارس الخاصة والمدارس الثانوية في بلدان أخرى بين 

من المادة أ. مزدوجو الجنسية )باستثناء  ٢( جنسيته األولى التركية بالميالد على النحو المحدد في البند ٢

 من المادة أ(.  ٤أولئك الذين يستوفون الشروط الواردة في البند 

( من جنسيته من جمهورية شمال قبرص التركية. مزدوجو الجنسية )باستثناء أولئك الذين أكملوا تعليمهم ٤

لثانوي بالكامل )المدرسة الثانوية( في المدارس الثانوية في جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على ا

من خالل التسجيل  GCE AL، وأولئك الذين لديهم أو سيحصلون على نتائج امتحان GCE ALنتائج 

 (. 2010 -2005في المدارس الخاصة  أوالمدارس الثانوية في بلدان أخرى بين 

و الجنسية التركية أو مزدوجو الجنسية الذين يحملون الجنسية األولى التركية بالميالد، كما هو ( مواطن٥

من المادة أ، والذين درسوا في المدارس داخل السفارات في تركيا والمدارس الثانوية  ٢محدد في البند 

 األجنبية في تركيا.

ون ورية شمال قبرص التركية الذين سيلتحق( لن يتم قبول طلبات أصحاب الجنسية التركية ومواطنو جمه٦

وأولئك الذين تخلوا عن  2023-2022بمؤسسات التعليم الثانوي في تركيا اعتباًرا من العام الدراسي 

جنسيتهم التركية / حاملي البطاقة الزرقاء والمواطنين األجانب. }باستثناء مدارس السفارات ومؤسسات 

والرعايا األجانب الذين يتم إحضارهم إلى بلدنا في إطار  MOBISالتعليم الخاصة الدولية في نظام 

 المشروع الذي تنفذه وزارة التربية الوطنية{.

 


