
 نامك كمالجامعة 

 البكالوريوس. و لدرجتي الدبلوم من الخارجالطالب اختيار وتنسيب ملخص توجيه 

 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا.

الخارج من خالل  1)  -  6المادة   البرامج من  في  قبولهم  الذين سيتم  الطالب  يتم تحديد حصة   المعنية  الوحدات  مقترحات( 

مجلس   تتجاوز  الجامعة  وقرار  أال  من  10بشرط  االستيعابيحصال٪  والتنسيب    ةص  واالختيار  القياس  لمركز  المخصصة 

(ÖSYM) . 

التقديم  2) وتواريخ  الحصص  عن  اإلعالن  يتم  والتسجيل  (  للقبول  المطلوبة  موقع والعالمات  على  األخرى  والمعلومات 

نامك كمال التركية    اإللكتروني.  جامعة  الجمهورية  لسفارات  إرسال كتيبات وما شابه  التي  يتم  البلدان  يأتي منها  في  يمكن 

 الطالب األجانب. 

 في التواريخ المحددة في التقويم األكاديمي. ا  اإللكتروني أو شخصي جامعة نامك كمالموقع ( يتم تقديم الطلبات على 3)

 ( NKU-YÖSكمال ) كجامعة نامفي  من الخارجامتحان اختيار الطالب 

( كل عام في التاريخ المحدد  NKU-YÖSكمال )  كجامعة نامفي    من الخارج( يعقد امتحان اختيار الطالب  1)  -  7المادة  

 التقويم األكاديمي. في 

وهما اختبار   أساسيينمن اختبارين    (NKU-YÖSكمال )  كجامعة نامفي    من الخارج( يتكون امتحان اختيار الطالب  4)

 .اللغة التركيةمهارات التعلم األساسية واختبار  

هندسة  والوالرياضيات  يضم مجاالت مثل المهارات العامة    سؤاال    80اختبار مهارات التعلم األساسية هو اختبار مكون من  

 لمرشحين.ة لدى اتركيللغة اليقيس مستوى ا سؤاال   60هو اختبار يتكون من  اللغة التركية. اختبار رياضيةال

صالحة لمدة عامين دراسيين    (NKU-YÖSكمال )  كجامعة نامفي    من الخارج( وثيقة نتيجة امتحان اختيار الطالب  5)

 بعد تاريخ االمتحان.

الطالب  6) امتحان اختيار  الخارج( يتم تحديد رسوم  )  ك جامعة نامفي    من  ( كل عام من قبل مجلس  NKU-YÖSكمال 

 إدارة الجامعة. 

 االختيار: 

( يمكن للمرشح الذي ينجح في الحصول على عالمة أعلى من الحد األدنى للعالمات المعلنة 1)  -  8المادة  (  1)  -  8المادة  

وإعالن تحديد  عملية  باال  ةاالستيعابيالحصص    أثناء  القيام  الصلة  ذات  الوحدات  قبل  من  األجانب  أن  للطالب  على  ختيار 

على   في   40يكون حصل  الخارج  من  الطالب  اختيار  امتحان  في  األساسية  التعلم  مهارات  اختبار  في  األقل  على  عالمة 

 (. NKU-YÖSجامعة نامك كمال )

  يقوموا باالختيار  المرشحين الذين لم  تنسيبدة في التقويم األكاديمي. لن يتم  ( يقوم المرشح باالختيار في التواريخ المحد2)

 . المحددةخالل الفترة 

التي يرغب بالدراسة فيها والتي تقدم الشهادات فيبرامج    5أن يختار    كحد أقصى( يمكن للمرشح  3) البرامج  جامعة    من 

 .نامك كمال

 التنسيب: 

امتحان اختيار  اختبار مهارات التعلم األساسية المأخوذة من  يتم في عملية التنسيب االعتماد على عالمات  (  1)  -  10المادة  

جامعات  الأو امتحانات اختيار الطالب األجانب التي تُعقد في    (  NKU-YÖSكمال )  كجامعة نامفي    من الخارجالطالب  

 المرشحين. رات اختياخرى، ويتم التنسيب من خالل مراعاة ترتيب األتركية ال



 : اللغة التركية الكفاءة في

المقبولين في برامج  1)  -  13المادة   س( يجب على المرشحين  التركية  ب  تُدرَّ اختبار   الحصول على عالمات كافية فياللغة 

التركية   الطالب  في  اللغة  اختيار  الخارجامتحان  نامفي    من  )  كجامعة  اللغة   الكفاءة  امتحانأو  (  NKU-YÖSكمال    في 

يُعتبر المرشحون الذي أتموا .  في امتحانات اللغة التركية في مراكز تعليم اللغة التركية التابعة للجامعات التركية  التركية أو

 اللغة التركية. حاصلين على الكفاءة في التركية الوطنية التعليم لوزارةتعليمهم الثانوي في مدارس ثانوية تابعة 

 Bتعتبر المستوى    69حتى    40والعالمات من    تحان الكفاءة في اللغة التركية،امفي    A  ق المستوىفما فو  70تعتبر عالمة  

 . Cفتعتبر المستوى  40أما العالمات أقل من عالمة 

سفي برامج  المقبلون  ن  والمرشح التسجيل تقديم وثيقة نتيجة امتحانات لغة  بلغة أجنبية  تُدرَّ أثناء   أجنبية دولية  يجب عليهم 

اللغة  الكفاءة في  متحان  إخضاعهم اليتم  فالذين ال يستطيعون تقديم أي من هذه الوثائق  أما  .  جلس الجامعاتمقبولة من قبل م

 للغات األجنبية.كمال  كجامعة نام معهدعقده ياألجنبية الذي 



 1 

 نامك كمال تَكيرداغ جامعة 

 )األجانب( لطالب الدولييناتقديم  شروط
 

 :(NKU-YÖSكمال ) كجامعة نامفي  من الخارجامتحان اختيار الطالب 

 

الطالب   اختيار  امتحان  الخارجيتكون  نامفي    من  )  كجامعة  اختبارين    (NKU-YÖSكمال  اختبار    أساسيينمن  وهما 

 .لغة التركيةالمهارات التعلم األساسية واختبار  

هندسة  والوالرياضيات  يضم مجاالت مثل المهارات العامة  سؤاالً    80اختبار مهارات التعلم األساسية هو اختبار مكون من  

 لمرشحين.ة لدى اتركيللغة السؤاالً يقيس مستوى ا 60هو اختبار يتكون من  اللغة التركيةرياضية. اختبار ال

 

للمرشحين   الطالب  عالمة على األقل في    40  الحاصلين علىمالحظة: يمكن  الخارجامتحان اختيار    ك جامعة نامفي    من 

 القيام باختياراتهم لاللتحاق بالبرامج.  (NKU-YÖSكمال )

 :للطالب األجانب  االختيارشروط 

للمرشحين   (1 على  يمكن  في    40الحاصلين  األساسية  التعلم  مهارات  اختبار  في  األقل  على  اختيار  عالمة  امتحان 

 القيام باختياراتهم. (NKU-YÖSكمال ) كجامعة نامفي  الخارج منالطالب 

المرشحيقو (2 اختياراتهم  ونم  لن    بتحديد  االمتحان.  تقويم  في  المحددة  التواريخ  التنسيب  في  بمعامالت  البدء  يتم 

 ة.الذين لم يقوموا باالختيار خالل هذه الفترللمرشحين 

في جامعة   التي يرغب بااللتحاق فيها وتمنح الشهاداتبرامج  العلى األكثر خمسة من    واأن يختار  ينيمكن للمرشح (3

 ل. نامق كما

التقدم للقيام باختيارات جديدة في عمليات   في أي برنامج نتيجة لعملية االختيار تنسيبهمال يمكن للمرشحين الذين تم   (4

 .إذا كانوا قد سجلوا أم ال  عمبغض النظر التنسيب اإلضافية التي ستتم لحصص االستيعابية الفارغة 

 :الخاصة  المواهب امتحانشروط 

الذين    يجب (1 المرشحين  الطالب    سيختارونعلى  تقبل  التي  خاللالبرامج  الخاصة    من  المواهب  خوض امتحان 

 . (YÖS-NKUكمال ) كجامعة نامفي  من الخارجامتحان اختيار الطالب 

ق (2 كمال  نامك  جامعة  في  الطالب  شؤون  دائرة  رئاسة  المرشحينترسل  امتحانالمؤهلين    ائمة  المواهب   لخوص 

الوحدات   إلى  يتم  المعنيةالخاصة  الخاصة    تنسيب.  المواهب  برامج  في  الطالب   امتحاننتائج  بحسب  هؤالء 

 .المواهب الخاصة

 . الجامعة وفقًا للتقويم األكاديمي  رئاسةالمواهب الخاصة في المواعيد التي تحددها يتم عقد امتحان  (3

الهيئة (4 للوحد  تحدد  اللجات  اإلدارية  بالبرامج    في  تحكيمان  الخاصة  المواهب  بعقدهامتحان  نتائج  وتقوم  تقييم  يتم   .

 الهيئات اإلدارية للوحدات.المواهب الخاصة من قبل  امتحان

الطالب    (5 قائمة  بتسليم  الوحدات  نامك  إلى    نواالحتياطي  األساسيينتقوم  جامعة  في  الطالب  شؤون  دائرة  رئاسة 

المعلن  ص الحص  يعادل مقداركمال بما   للطالب األجانب  الطالب  عنها    المخصصة  التي تقبل   من خالل للبرامج 

 .امتحان المواهب الخاصة

ال   (6 الذين  المرشحون  أن    متحانا  يخوضونيفقد  في  حقهم  الخاصة  في    يصبحواالمواهب  المواهب   برامجطالبًا 

 .الخاصة


