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 نامق كمال  كيرداغت  جامعة 

 شروط التقديم للطلبة الدوليين)االجانب(

 

 شروط التقديم

 

 ؛وان يكون، وأامنه تخرجوا أو الثانوية المدرسة من األخير العام في يكونوا أنبشرط 

 

 ،أجانبطلبة  .1

الذي  و اخليةذن ترك الجنسية التركية من وزارة الدإ  على واحصلتراك وأكمواطنين  باألصلالذين قد ولدوا  اولئك .2

 هؤالء االطفالذن ترك الجنسية الخاص بهم على أطفال غير راشدين وبحسب قانون الجنسية التركية إيحتوي 

 ،التركية الجنسية قانون بموجب بها المعترف الحقوق ستخدامإل شهادة على نيحائز بأنهم يشهدون الذين

 ون جنسيتين.ين يحملفي هذه الحالة الذ ،ألجانب الحاصلون على الجنسية التركيةا .3

قبرص  ما عدا جمهورية أجنبي بلدأي  في الثانوي تعليمهم اكملوأ الذينو لطلبة أصحاب الجنسية التركية باألصلا .4

 .الشمالية التركية

 

 (اليوس YÖSاختيار الطلبة األجانب لجامعة نامق كمال ) ختبارا

  .التركية اللغة واختبار اسيةاألس لمالتع مهارات اختباريتكون هذا االختبار من اختبارين اثنين: 

 

 .والهندسة والرياضيات العامة المهارات تشمل  سؤال 80 من مكونهو اختبار  األساسية التعلم مهارات اختبار

 

 اختبار هو ةالتركياللغة  اختبار. لهندسةدرجات ل 10 لرياضيات،ل  درجة ،30 العامة لمهاراتلدرجة  40 هو األسئلة توزيع

 .للطالب ةالتركي اللغة مستوى يقيس سؤال 50

 

في    100من أصل   األقل  على درجة 30لتحاق بالبرامج التعليمية، يجب على الطالب الحصول على جل اإلأمن مالحظة: 

 الخاص بالجامعة لكي يتمكن من عمل المفاضلة )الترجيحات( للتخصصات. (YÖSاليوس )امتحان المهارات 

 

 ب:شروط المفاضلة للطالب األجان

في جامعة نامق كمال  األساسية التعلم مهارات اختبار  من األقل على درجة 30  على صلواح الذين طالبلل يمكن .1

 على التخصصات. مفاضلةال يةلبعمالقيام 

، ال يمكن إلحاق على التخصصات في التاريخ المحدد في جدول االختبارات  المفاضلةا يةلبعمالقيام يمكن للطالب  .2

 خارج المدة الموضحة. الترجيحات يةلبعمالطالب بالبرامج التعليمية اذا قام  
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 .في جامعة نامق كمال الدبلوم تمنح التي البرامج من خمسة إلى يصل ما اختيارطالب لل يجوز .3

على الحصص    المفاضلةا يةلبعمالقيام  ،الترجيحات لعملية نتيجة برنامج أي  في وضعي الذيطالب لل يمكن ال .4

 .عما اذا كان قد قام بالتسجيل ام ال النظر بغض افيةالمتبقية اإلض

 

 الخاصة لمواهبشروط امتحان ا

ملزمون بدخول امتحان مهارات التعلم األساسية  الخاصة لمواهبا امتحان مع  البرامج سيختارون الذين طلبةال .1

 .التابع للجامعة (YÖS)اليوس 

ب الذي لهم الحق بدخول امتحان ل قائمة بالطالجامعة نامق كمال بإرسافي  رئاسة وحدة شؤون الطلبةتقوم  .2

المواهب الخاصة الى الوحدات المسؤولة عن الموضوع، يتم توزيع المقاعد في تخصصات المواهب الخاصة  

 . للدرجات التي حصلوا عليها في امتحان المواهب الخاصة على الطالب وفقا  

 واريخ المحددة من طرف رئاسة الجامعة. اصة وفقا  للتقويم في التخيتم اجراء اختبارات المواهب ال .3

 نتائج تقييم يتم. االمتحان ويجرون البرامج في المواهب باختبار الخاصين امكحال الوحدة إدارة مجلس يحدد .4

 . الوحدة إدارة مجلس قبل   من الخاصةلمواهب ا امتحان

نهم في التخصصات سواء في ذين تم اإلعالن عن تعييلتقوم الوحدات بإرسال قوائم بأسماء الطالب االجانب ا .5

 المقاعد األساسية ام االحتياطية الى رئاسة وحدة شؤون الطلبة. 

 . الخاصة المواهب برنامج في طالبا   يكون  أن في  الحق الخاصة المواهب امتحان يحضر ال الذي الطالب يفقد .6

 

 

 


