شروط التقديم
يمكن للطالب األجانب الراغبين في التقدم لقبول الجامعة؛ على أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو في السنة
األخرية من الثانوية ويستوفون أحد الشروط التالية:
1
2
3
4

-

الطلبة األجانب.
مواطنون أتراك بالمولد وحصلوا على إذن الخروج من الجنسية التركية من وزارة الداخلية.
مزدوجي الجنسية /األجانب الحاصلين على الجنسية التركية الحقًا.
ً
كامال في دولة أجنبية( .عدا جمهورية قبرص التركية)
المواطنون األتراك الذين أتموا تعليمهم المتوسط

االختيار:
.1
.2
.3
.4

ٌحصل الطالة على حك التمذم للجاهعح فً حال حصىله على عالهح  30على االلل فً اهتحاى ههاساخ التعلن األساسٍح
للطالب األجاًة فً جاهعح ًاهك كوال.
على الطالة الوششح للمثىل اتوام عولٍح االختٍاس وفما ً للتىاسٌخ الوحذدج أثٌاء االهتحاى .ال ٌعطى الطالة همعذا ً دساسٍا ً فً
الجاهعح فً حال عذم اتواهه عولٍح االختٍاس فً التاسٌخ الوحذد.
ٌستطٍع الطالة تحذٌذ خوس تشاهج على االكثش هي الثشاهج التً تمذهها الجاهعح والتً ٌشغة فً االلتحاق تها.
إرا تن هٌح الطالة أي همعذ دساسً فً ًهاٌح عولٍح االختٍاس فال ٌحك له التمذم للوماعذ االضافٍح تغض الٌظش عوا إرا كاى لذ
اتن تسجٍله فً الومعذ الذساسً الزي فاص ته أم ال.

امتحان القدرات الخاصة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ٌتعٍي على الطلثح الزٌي ٌشغثىى تالذساسح فً أحذ الثشاهج التً تمثل الطالب وفما ً الهتحاى المذساخ الخاصح التمذم الهتحاى
ٌىس التاتع لجاهعح ًاهك كوال.
تشسل عوادج شؤوى الطالب فً جاهعح ًاهك كوال لائوح الطلثح الوؤهلٍي الهتحاى المذساخ الخاصح إلى االلسام الوعٌٍح .وٌتن
هٌح الوماعذ الذساسٍح لهؤالء الطالب فً االلسام راخ العاللح وفما ً لعالهاتهن فً اهتحاى الوىاهة الخاصح.
ٌتن اجشاء اهتحاًاخ المذساخ الخاصح فً التىاسٌخ التً تحذدها سئاسح الجاهعح فً التمىٌن األكادٌوً للسٌح الذساسٍح.
تطثك هجالس إداسج األلسام اهتحاًاخ المذساخ الخاصح عي طشٌك تعٍٍي لجٌح وٌتن تمٍٍن ًتائج االهتحاى هي لثل هجالس
إداسج األلسام .
تمذم االلسام لىائن الطلثح الومثىلٍي والطالب الثذالء والٌسثح الوحذدج للطالب األجاًة لعوادج شؤوى الطالب فً الجاهعح.
ٌفمذ الطالة حك المثىل فً تشاهج المذساخ الخاصح فً حال عذم تمذهه الهتحاى المذساخ الخاصح تالثشًاهج الزي ٌشغة
تااللتحاق ته

