
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 مالتبة لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 األجانبقبول الطالب ب المتعلقة مبادئال

 المقاعد الدراسية

 – 5المادة 

وبرامج التعليم عن بعد  المسائي)الرسمي( والتعليم  الصباحيالتي سيتم تخصيصها للتعليم  المقاعد الدراسيةيتم تحديد  (1)

والشروط الخاصة للوحدات التي ستقبل الطالب األجانب بقرار من مجلس  البكالوريوس والدبلومعلى مستوى 

لى مركز التقييم واالختيار قرار مجلس الشيوخ إ المحددة من قبلوالشروط  بالمقاعد الدراسية التبليغيتم  الشيوخ.

 والتنسيب.

في حالة عدم التسجيل الى مقاعد الطالب المخصصة للطالب األجانب ألحد البرامج أو في حال عدم إمتالءها، سيتم  (2)

وموافقة  ،تحويل المقاعد التي لم يتم مألها أو التسجيل لها الى مقاعد برامج الجامعة األخرى بعد تقديم الجامعة لطلب

 عليم العالي التركية عليه.وزارة الت

 شروط التسجيل

 – 6المادة 

 منها؛ ينمع شرط أن يكونوا في السنة األخيرة من المدرسة الثانوية أو متخرج ( أ

 ،دولة أجنبية ومواطنأن يكونوا  (1

ن أتراك بالمولد حاصلين على إذن التنازل عن الجنسية التركية من وزارة الداخلية وأطفالهم ومواطنأن يكونوا  (2

الوثيقة تلكون وثائق تثبت أنهم من أصحاب البالغين المسجلين في وثيقة التنازل عن الجنسية وأن يكونوا يمغير 

 ،(5901)قانون الجنسية التركية رقم  )البطاقة الزرقاء( قة بالتمتع بالحقوق المعترف بهاالمتعل

مزدوجو  الحالة ههذ / في على الجنسية التركية من خالل الجنسية المكتسبة الحقا   حاصلونأجانب أن يكونوا  (3

 الجنسية.

أن يكونوا مواطنين أتراك أتموا دراسة آخر ثالثة سنوات من المرحلة الثانوية في دولة أجنبية عدا جمهورية ( أ (4

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

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

وأتموا دراسة كامل  2013\02\01أن يكونوا مواطنين أتراك بدأوا دراسة المرحلة الثانوية بعد تاريخ  (2

راستهم للمرحلة المرحلة الثانوية في دولة أجنبية عدا جمهورية شمال قبرص التركية )بما يشمل من أنهوا د

الثانوية بالكامل في المدارس التركية التي افتتحتها وزارة التعليم التركية في البلدان األجنبية عدا جمهورية 

 شمال قبرص التركية(.

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

( أو الذين سيحصلون على نتائج هذه الشهادة بعد أن سجلوا GCE ALلتعليم )والحاصلين على الشهادة العامة ل

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



 ال تقبل طلبات المرشحين من الذين هم؛ ( ب

 رص التركية. مواطنون أتراك أنهوا تعليمهم الثانوي في تركيا أو جمهورية شمال قب (1

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

( أو الذين سيحصلون على نتائج هذه GCE ALشمال قبرص التركية وحصلوا على الشهادة العامة للتعليم )

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

2005-2010.) 

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

 (.)أ(المادة من( 4)باستثناء من يستوفون الشروط في البند )

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

 ودرسوا في الثانويات األجنبية الموجودة في تركيا أو في المدارس التابعة للسفارات األجنبية في تركيا. المادة )أ(

  



  



 مالتبةجامعة 

 المطلوبة للتقديم والوثائقالمؤهالت 

 

 المقبولة بالتقديم النقاط األساسيةانواع االمتحانات و

 – 7المادة 

المحددة في القائمة المرفقة المعتمدة من قبل  االمتحاناتيتم تقييم الطلبات المقدمة في إطار هذا التوجيه على أساس  (1)

المحددة في الملحق  االمتحاناتالجديدة ومبادئ القبول إلى  االمتحاناتيمكن إضافة  .وزارة التعليم العالي التركية

 بقرار من مجلس الشيوخ.

سنة(. ال توجد فترة  2) ...إلخ( هي سنتان SATات دخول الجامعة )من بين هذه االمتحانات فترة صالحية امتحان (2)

، البكالوريا الدولية، Abitur ان التخرج من الثانوية األلمانيةامتح) التخرج من الثانويةمتحانات صالحية ال

 ، التوجيهي ...إلخ(.GCEالبرطانية  ان التخرج من الثانويةامتح

 يقوم المجلس اإلداري للوحدة األكاديمية ذات الصلة بتقييم طلبات الطالب األجانب الذين لم يتقدموا لالمتحانات (3)

  .أو الذين لم يحصلوا على شهاداتهم القائمة المرفقةالمبينة في 

 

 التقديمووثائق استمارة  

 – 8المادة 

، بين عبر البريد اإللكتروني أو البريد أو ا  شخصي مالتبةجامعة ل شؤون الطلبةيتم تقديم الطلبات إلى مكتب  (1)

 .مالتبةالتواريخ المحددة في التقويم األكاديمي لجامعة 

 م عبر الموقع اإللكتروني للجامعة.المطلوبة للتقدي يتم االعالن عن الوثائق (2)

 

 األولي والتنسيب التدقيق

 – 9المادة 

شؤون المتقدمين للبرامج التي ستقبلها الجامعة للطالب األجانب من قبل مكتب األولي للمرشحين  التدقيقيتم إجراء  (1)

 ، ويتم التقييم والتنسيب في البرامج من قبل المجالس اإلدارية للوحدات األكاديمية ذات الصلة.الطلبة

 األولي. الفحصلن يتم تقييم طلبات المرشحين الذين يتبين أنهم ال يستوفون متطلبات التقديم نتيجة  (2)

 البرنامج. الى يعني التنسيبفاء شروط التقديم ال استي (3)

 

 



 تثبيت التسجيل وشروطعملية 

 – 10المادة 

قبول" إلى اليتم إرسال "خطاب  على موقع الجامعة.الى البرامج يتم اإلعالن عن نتائج تقييم الطلبات والتنسيب  (1)

 االلتحاق بالجامعة.حق  كتسبواالمرشحين الذين لأثناء تقديم الطلب  المبينةالعناوين 

موقع الالمعلنة على  الوثائق، مع ا  إلى الجامعة شخصي لتسجيلتثبيت ام ليلتقدا اكتسبو حقن الذين والمرشحيتقدم  (2)

 التسجيل النهائي. كمالإلست، لجامعةلاإللكتروني 

 

 ةالتأشير وإجراءاتالمسائل المالية 

 – 11المادة 

يتم تحديد الرسوم الدراسية من قبل مجلس األمناء في نهاية كل عام دراسي ليتم تطبيقها في العام الدراسي المقبل  (1)

 المعلنة. التسديدخالل فترة  ويتم دفعها

إلى  ا  ، جنبية في بلدهم أو أقرب سفارة تركيةالتسجيل النهائي إلى السفارة التركحق  إكتسبويتقدم المرشحون الذين  (2)

 " المطلوبة للتسجيل في الجامعة."تأشيرة الدراسة لطلب ع خطاب القبول المرسل من الجامعةجنب م

 

 لغة التعليم

 – 12المادة 

للغة األجنبية للطالب الذين لديهم فصل يتم تحديد معرفة ااإلنَكليزية. أو \لغة التعليم في الجامعة هي اللغة التركية و (1)

من  الغة أجنبية في تعليمه تعطيالتسجيل في البرامج التي حق إكتسبو إلزامي للغة األجنبية أو الذين  تحضيري

ة مالتبة" من "توجيه تعليم اللغة األجنبية لجامعتطبق األحكام التابعة الى  تحديد الكفاءة والمستوى. امتحانخالل 

 كفاءة اللغة األجنبية اإللزامية وامتحان تحديد المستوى والتعليم في الصف التحضيري والمنهاج.أجل 

 – 13المادة 

هي اللغة  فيها ة التدريستكون لغبرامج في  المقبولينمستويات الكفاءة في اللغة التركية ألولئك يتم تحديده  (1)

 تومر) ةالتركي اللغة تعليممن المراكز التي تقدم  اتم الحصول عليهيلوثيقة تثبت نجاح المرشح و ا  وفق؛ التركية

التركية الذي ستعقده الجامعة  اللغة كفاءةأو النجاح في امتحان  التعليم العالي التركية وزارةإلخ( المقبولة من قبل ...

 .األكاديمي يالدراسالعام في بداية 

 المستويات: (2)

 حق التسجيل فيه. المكتسبتثبيت التسجيل للبرنامج  ، يمكنمستوى اللغة التركية كافي: (A) مستوى



تثبيت التسجيل للبرنامج  يمكنبوقت قصير.  هتطور، لكن يمكن ا  كافي ليس مستوى اللغة التركية(: Bمستوى )

مع شرط أخذ دورة اللغة التركية معا . يجب على الطالب إعطاء شهادة كفاءة اللغة  حق التسجيل فيه المكتسب

 التركية في السنة الدراسية التالية أثناء فترة تجديد التسجيل.

رفع مستوى اللغة  الذي إكتسب حق التسجيل يجب على الطالب. ا  كافي غير مستوى اللغة التركية(: Cمستوى )

في نهاية في الفقرة األولى من هذه المادة  تقديم أحد الوثائق المذكورةو( B)و أ( A)التركية الى أحد المستويين 

البند (، وA)البند األول من هذه الفقرة لمن يرتفع مستوى لغته التركية الى المستوى  ؛يقيتم تطبالسنة الدراسية. 

 .(B)من هذه الفقرة لمن يرتفع مستوى لغته التركية الى المستوى  الثاني


