
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 كابادوكيا لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 الغرض

بقبول هو تحديد اإلجراءات والمبادئ والحد األدنى من الدرجات التي تسمح الغرض من هذا التوجيه؛ ( 1) – 1المادة 

  الطالب من الخارج.

 

 نطاق المادة

 .كابادوكيا في جامعةيغطي هذا التوجيه إجراءات التقديم والتسجيل للطالب األجانب  (1) – 2المادة 

 

 األساس

"مبادئ قبول الطالب من الخارج" و  2547تعليم العالي رقم ألحكام قانون ال ا  تم إعداد هذا التوجيه وفق (1) – 3المادة 

 .13/02/2013الصادرة عن المجلس التنفيذي للتعليم العالي بتاريخ 

 

 الشروط العامة

 ( يطلب من المرشحين للتقديم؛1) – 5المادة 

 مع شرط أن يكونوا في السنة األخيرة من المدرسة الثانوية أو متخرجين منها؛ ( أ

 ،دولة أجنبية وأن يكونوا مواطن (1

 ،جنسية التركية من وزارة الداخليةحاصلين على إذن التنازل عن ال ةدوالن أتراك بالومواطنأن يكونوا  (2

مزدوجو  الحالة ه/ في هذ على الجنسية التركية من خالل الجنسية المكتسبة الحقا   نحاصليأجانب أن يكونوا  (3

 ،الجنسية

 ؛وا مواطنين أتراكأن يكون (4

أتموا دراسة آخر ثالثة سنوات من المرحلة الثانوية في دولة أجنبية عدا جمهورية شمال قبرص التركية خالل  . أ

)بما يشمل من أنهوا دراستهم في المدارس التركية  2013\02\01متابعتهم لدراستهم في الخارج قبل تاريخ 

 ،األجنبية عدا جمهورية شمال قبرص التركية( التي افتتحتها وزارة التعليم التركية في البلدان

وأتموا دراسة كامل المرحلة الثانوية في دولة أجنبية  2013\02\01بدأوا دراسة المرحلة الثانوية بعد تاريخ   . ب

رس عدا جمهورية شمال قبرص التركية )بما يشمل من أنهوا دراستهم للمرحلة الثانوية بالكامل في المدا

 ،عدا جمهورية شمال قبرص التركية( التركية التي افتتحتها وزارة التعليم التركية في البلدان األجنبية

جمهورية شمال قبرص التركية المقيمين فيها والذين أتموا تعليمهم الثانوي فيها أيضا   ومواطنأن يكونوا  (5

سيحصلون على نتائج هذه الشهادة بعد أن سجلوا ( أو الذين GCE ALوالحاصلين على الشهادة العامة للتعليم )

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

 

 ؛التالينال تقبل طلبات المرشحين  ( ب

 ،ةمواطنون أتراك أنهوا تعليمهم الثانوي في تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركي (1

من أتموا تعليمهم الثانوي بالكامل في ثانويات جمهورية )باستثناء  مواطنون في جمهورية شمال قبرص التركية (2

( أو الذين سيحصلون على نتائج هذه GCE ALالعامة للتعليم )شمال قبرص التركية وحصلوا على الشهادة 



الشهادة بعد أن سجلوا في الكليات أو المدارس الثانوية في بلدان أخرى وحصلوا على التعليم فيها بين عامي 

2005-2010)، 

( أ) المادة من( 2الجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميالدهم األولى بحسب ما هو موضح في البند ) ومزدوج (3

تعليمهم في أتموا من  \س الخارجية ما عدا جمهورية شمال قبرص التركية ارتعليمهم في المدأتموا )باستثناء من 

 (،ما عدا جمهورية شمال قبرص التركية التركية س الخارجيةراالمد

من أتموا تعليمهم الثانوي باستثناء الجنسية وإحدى جنسياتهم هي جنسية جمهورية شمال قبرص التركية ) ومزدوج (4

( أو الذين GCE ALبالكامل في ثانويات جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على الشهادة العامة للتعليم )

الثانوية في بلدان أخرى وحصلوا على سيحصلون على نتائج هذه الشهادة بعد أن سجلوا في الكليات أو المدارس 

 (.2010-2005التعليم فيها بين عامي 

( من 2) كما هو محدد في البند الجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميالدهم األولى ومواطنون أتراك أو مزدوج (5

 فارات األجنبية في تركيا.ودرسوا في الثانويات األجنبية الموجودة في تركيا أو في المدارس التابعة للس (أالمادة )

  



 شروط النجاح المطلوبة للتقديم

على األقل من شروط النجاح المذكورة في  ا  واحد ا  ل المرشحين الذين استوفوا شرطيتم قبو( 1) – 6المادة 

 الجدول أدناه للعام الدراسي المذكور في التعليم كطالب أجانب.

 شروط النجاح نوع االمتحان أو شهادة التخرج الدولة الرقم

 ألمانيا 1

ABITURامتحان 
1
 درجات 4ما ال يقل عن  

مؤهل االلتحاق بالجامعة
 درجات 4ما ال يقل عن  2

2 
الواليات المتحدة 

 األمريكية

)اختبار الكلية  ACTامتحان 

 األمريكية(

الكفاءة )اختبار  SAT1امتحان 

 (الدراسية

 درجة 21ما ال يقل عن 

درجة بالمجموع وأن  800ما ال يقل عن 

 درجة 350ال تقل درجة الرياضيات عن 

 أذربيجان 3
امتحان دخول الجامعة الوطني 

(TQDK) 

 250ما ال يقل عن 

 درجات 4ما ال يقل عن  Matura التخرج وثيقة أستراليا 4

5 
جمهورية الصين 

 الشعبية
 امتحان دخول الجامعة

لنوع درجة  750من  450ما ال يقل عن 

 نامج المتقدم لهالبر

 امتحانات التوجيهي فلسطين 6

معدل امتحانات جميع المواد أن ال يقل 

 70عن 

 10ما ال يقل عن  شهادة التخرج من المدرسة الثانوية فرنسا 7

 (A)مستوى  GCE إنَكلترا 8

في موضوع له عالقة  Aمستوى 

في أي  Aبالبرنامج المتقدم له. مستوى 

 موضوع من أجل المتقدين الى المعاهد

 إيران 9
 و Debirestanشهادة 

Pişdaneşgahi 

 درجة 12ما ال يقل عن 

 درجة 50ما ال يقل عن  امتحان الجامعة الوطني كازاخستان 10

 درجة 150ما ال يقل عن  امتحان الجامعة الوطني قيرغيزستان 11

 درجة 170ما ال يقل عن  امتحان الجامعة الوطني ليبيا 12

________________________________________ 

1
 .لنظام التعليم الثانوي األلماني ا  تم الحصول عليها وفقلتخرج التي شهادة ا 

2
 .المعهديمكن التقديم فقط على برامج  



 13ما ال يقل عن  الوريا اللبنانية(البكالوريا )البكامتحان  لبنان 13

 درجة 280ما ال يقل عن  (EGE) ة لدخول الجامعةامتحان الدول االتحاد الروسي 14

 )البكالوريا(الشهادة الثانوية امتحان  سوريا 15

درجة في الفرع  160ما ال يقل عن 

 المعني

 درجة 120ما ال يقل عن  من امتحان الجامعة الوطنية تركمانستان 16

 درجة 120ما ال يقل عن  من امتحان الجامعة الوطنية أوكرانيا 17

 امتحان التوجيهي أردن 18

معدل امتحانات جميع المواد أن ال يقل 

 70عن 

 

( الذي YÖSإجراء اختبار الطالب األجنبي ) ا  درجة أو وثيقة اختبار صالحة دولييجب على المرشحين الذين ليس لديهم ( 2)

من قبل لجنة  YÖSيتم تحديد الحد األدنى للقبول في  (.YÖKالتعليم العالي ) وزارةتديره الجامعة أو المعترف به من قبل 

 قبول الطالب األجانب بالجامعة.

 اتالفترة المحددة المتحانلكن  ،الثانويةالمدرسة  ة محددة في حالة قبول الطالب بشهادة التخرج من( ال توجد فترة زمني3)

 ي سنتان اعتبارا  من تاريخ االمتحان.الدولية هالدخول الى الجامعة 

مزورة  وثائقوجود وإلغاء تسجيله حتى وإن أكمل جميع إجراءات التسجيل في حال تبين  من الجامعة يتم فصل الطالب( 4)

 مقدمة في فترة التقديم والتنسيب والتسجيل.أو ناقصة أو خاطئة أو مزيفة 

  



  



 كابادوكياجامعة 

 المطلوبة للتقديم والوثائقالمؤهالت 

 

 الوثائق المطلوبة للتقديم

 كل سنة؛التقويم األكاديمي التواريخ المحددة في ب باالعتبارباألخذ ( 1) – 7المادة 

 ،إستمارة التسجيل ( أ

من هذا  6بينة في المادة أحد االمتحانات المشهادات نتائج لالنسخة األصلية أو المصدقة من قبل كاتب العدل  ( ب

 التوجيه،

 ة التركية،شهادة كفاءة اللغ ( ت

نسخة مصدقة ) لشهادة التخرج من المدرسة الثانوية من قبل السفارات التركية أو كاتب العدلمصدقة أصلية نسخة  ( ث

 اللغة اإلنَكليزية أو التركية إذا لم تكن بأحد هذه اللغات(،بلترجمتها 

نسخة مصدقة لترجمتها و السفارات التركيةو الثانوية التخرج مدرسةمن قبل مصدقة أصلية نسخة : كشف درجات ( ج

 ،اللغة اإلنَكليزية أو التركية إذا لم تكن بأحد هذه اللغاتب

في جمهورية  ةالوطني التربيةادة الثانوية معترف بها من قبل وزارة أن الشهالشهادة التي تبين شهادة" ال"معادلة  ( ح

 ،تعادل المدارس الثانوية في تركياتركيا و

 ،المادة الخامسة أحد فقرات في المبينة وفقا  للمعاير التي تبين حالة المرشحيننسخة عن جواز السفر أو الشهادة  ( خ

 ،(6×  4.5معامالت بحجم )صور  6 ( د

 الوصل الذي يبين اجور التقديم المدفوعة، ( ذ

رئاسة مكتب سيتم متابعة وثائق تصريح اإلقامة المحدثة من قبل ، )وثيقة االقامة(قامة اال لتصريحنسخة مصدقة  ( ر

 يتحمل الطالب مسؤولية تحديث وثيقة تصريح اإلقامة طوال فترة التعليم. خالل فترة التعليم. شؤون الطلبة

 

 


