
مورد انتخاب و سنجش دانش جویان  خارج از کشور در  خالصه ای از دستورالعمل های دانشگاه نامیک کمال در 
 .مقطع کاردانی و کارشنایس است

ید.   برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگتر
ً
 لطفا

 

( سهمیه دانشجویانی که از خارج از کشور در برنامه ها پذیرفته یم شوند با پیشنهاد واحدها و تصمیم سنا  1)  -  6ماده  
وط بر این ی یم شود ، مشر  بیشتر نشود.  ÖSYMدرصد سهمیه  10که از تعیی 

تاری    خ  2)  ، بندی  پذیرش و سایر اطالعات در وب سایت    درخواست( سهمیه  پایه  در   NKU، نمرات  اعالم یم شود. 
، بروشورها و اینگونه اصالعات به سفارتخانه های ترکیه ارسال یم شود.   کشورهانی با پتانسیل دانشجونی خارجی

 در تاریخهای مشخص شده در تقویم دانشگایه، انجام    NKUبرای دانشگاه از طریق وب سایت    درخواست (  3)
ً
یا شخصا

 یم شود. 

 Namık Kemal (NKU-YÖS)ر دانشگاه آزمون انتخاب دانشجواز خارج کشو 

ی الملیل انتخاب دانش جو از خارج کشور 1)-7ماده   هر سال در تاری    خ مشخص شده در   NKU (NKU-YÖS)( آزمون بی 
 تقویم دانشگایه، برگزار یم شود. 

(4 )NKÜ-YÖS   ی پایه و آزمون تریک است.  2دارای  آزمون جداگانه شامل آزمون مهارت های یادگت 

ی پایه  آزمون مها  دارد و شامل توانانی عمویم ، ریاضیات و هندسه است. آزمون تریک متشکل   80رتهای یادگت 
سوال تستر

 سوال تستر است که سطح تریک داوطلبان را یم سنجد.  60از 

 سال تحصییل پس از تاری    خ امتحان معتتی است.  2برای   NKÜ-YÖS( برگه نتیجه 5)

ی یم شود. هر سال توس   NKÜ-YÖS( هزینه آزمون  6)  ط هیئت اداری دانشگاه تعیی 

ی واحدهاي مربوطه با حداقل  1)-8ماده   ی و اعالم سهميه دانشجويان خارجی ی تعيی  ی كه در حی  نمره در تست    40( داوطلتی
ي   موفق به کسب حداقل نمره شده است، یمی تواند این دانشگاه را انتخاب کنند.  NKÜ-YÖSمهارتهاي اساسی يادگت 

یخهای مشخص شده در تقویم دانشگایه دانشگاه  را انتخاب یم کند. داوطلبانی که در این بازه زمانی  ( داوطلب در تار 2)
ند.   انتخانی انجام ندهند ، در فرآیند پذیرش قرار نیم گت 

 را انتخاب کند.  NKU( داوطلب یم تواند حداکتر پنج برنامه مدرک دار در 3)

 سنجش 

مه1)-10ماده   آزمون  نمره  اساس  بر  آزمون  (سنجش  در  پایه  ی  یادگت  های  انتخاب    NKÜ-YÖSارت  های  آزمون  یا 
ترتیب   ی  با در نظر گرفیر انجام یم شود وپذیرش   ، ترکیه برگزار شده است  دانشجوی خارجی که در دیگر دانشگاه های 

 اولویت انتخاب رششته داوطلبان انجام یم شود. 

 تسلط به زبان تریک 

تریک ،    NKÜYÖSدر برنامه هانی که زبان تدریس آنها تریک است باید از آزمون  ( داوطلبان پذیرفته شده  1)  -   13ماده  
تا   ند   را بگت 

آزمون مهارت زبان تریک یا مرکز آموزش تریک آزمونهای تریک وابسته به دانشگاه های رسیم ترکیه نمره کافی
ستانهای ترکیه  تحصیالت خود را پس از ثبت نام آغاز کنند. زبان تریک داوطلبانی که تحصیالت متو  سطه خود را در دبت 

 وابسته به وزارت آموزش میل به پایان رسانده اند کافی تلقر یم شود. 

، سطح    70در آزمون مهارت زبان تریک ،   ی    Aنمره یا بیشتر   Cامتیاز سطح    40و کمتر از    Bنمره ، سطح    69و    40، بی 
 محسوب یم شود. 

 که در برنامه هانی که به زبان خار 
 جی آموزش یم دهند پذیرفته شدندداوطلبانی



ی دانشگایه پذیرفته شده است   ی الملیل زبان های خارجی را که در زمان ثبت نام توسط هیئت بی  باید نتیجه آزمون های بی 
توسط   زبان خارجی که  مهارت  درآزمون  باید  دهند  ارائه  را  این مدارک  از  یک  هیچ  توانند  دهند. کسانی که نیم  ارائه   ،

کت کنند.   NKUهای خارجی  دانشکده زبان  برگزار یم شود ، شر

  



داغ   نامیکدانشگاه   کمال تکتر

ا ی ب  انیدانشجو  یثبت نام برا  طیشر  ( )خارج    الملل  یر

 

داغ   نامیکدانشگاه   خارجی  ی آزمون انتخاب دانشجو   (: (NKÜYÖSکمال تکت 

NKÜYÖS    و آزمون تریک  هیپا  یت  ادگی یآزمون مهارت ها ، آزمون جداگانه است  2شامل . 

آزمون    ک ی  و هندسه است. آزمون تریک   اتیاض ی، ر عمویم   نی است که شامل توانا   سوایل  80آزمون    کی   ه یپا   یت  ادگی  ی آزمون مهارتها 

 کند.   یم یت  داوطلبان را اندازه گ ال است که سطح تریک و س 60متشکل از 

 برای ثبت نام در گروه ها انتخاب رشته کنند. توانند   کسب کنند یم   NKÜYÖSاز  از یامت  40که حداقل    : داوطلبانی هتوج

ا  : دانش آموزان خارج   ی براشته اب ر انتخ طیشر

دانشگاه    خارجی   انیدانشجو   نش یدر آزمون گز   پایه   ی ت  ادگی  یاز آزمون مهارتها  از یامت  40که حداقل    داوطلبانی  (1
 کنند.   رشته توانند انتخاب کسب کنند یم   ا کمال ر   نامیک

  بازه زمانی  نیکه در ا  نی ند. داوطلبانک  یم رشته انتخاب اتامتحان میمشخص شده در تقو  یخهایداوطلب در تار  (2
 . ند ت  گ  قرار نیم پذیرش ند یانجام ندهند در فرآ  ا  ر انتخانی 

انتخاب   مدرک تحصییل ارائه یم دهد کمال    نامیکدانشگاه  در    گروه هانی کهتواند حداکتر پنج مورد از    داوطلب یم (3
 کند. 

  عدم ثبت نام نیم   ا ی ثبت نام  ظر از رصف ن  ند ت  گ   قرار یم  ی در هر برنامه ا  نشیگز   ند یفرآ  جه یکه در نت   داوطلبانی  (4
 کنند. رشته  انتخاب   اضافی  یمحل ها خایل  یها هیسهم  یتوانند برا

 

ا  : آزمون استعدادهای ویژه طیشر

  د یشوند، با  رفتهیدرخشان پذ  یبا آزمون استعدادها  جویانی دهند که دانش   یم  حی را ترج  نی اکه برنامه ه  داوطلبانی  .1
کت   NKU-YÖSدر آزمون   کنند.   شر

دانشجونی    مدیریت .2 نامبخش  ا  ستی ل  کمال  کیدانشگاه  شر واجد  آزمون    ی برا  طی داوطلبان  در  کت  شر
  ی استعدادها  یدر برنامه هاجویان  نش دا  نیا   پذیرشکند.    مربوطه ارسال یم  یرا به واحدها   ی ویژهاستعدادها

 شود.   انجام یم ویژه یآزمون استعدادها ج یبا توجه به نتا ژه یو 
ی تع  نی ها  خی    در تار   ویژه   یامتحانات استعدادها  .3   دانشگاه  استی توسط ر   یلی تحص  میشود که توسط تقو   یم  یی 

ی تع  شود.  یم یی 
ی را تع  گروه ها   های ویژهآزمون استعدادبرای    را   داوران  ئتیواحد، ه  رهیمد  ئتیه .4   کند و آزمون را اعمال یم   یم   یی 

 شود.  یم انی یواحد ارز   رهی مد ئتی توسط ه ویژه  یآزمون استعدادها ج یکند. نتا
ی و همچن ارائه یم دهد    کمال  نامیکدانشگاه    نی را به اداره امور دانشجو  ه ت  و ذخ  دائیم  انیدانشجو   ستی واحدها ل .5   ی 

برا  خارجی   نی دانشجو  هیسهم   یم   رفتهیپذ  ژهیو   یبا آزمون استعدادها  جویانکه دانش   وه هانی گر   ی اعالم شده 
 دهند.  شوند ارائه یم

کت نیم  ویژه  یه در آزمون استعدادهاک  داوطلبانی  .6 را از    ژهیو   یدر برنامه استعدادهاجونی  کنند، حق دانش   شر
 دهند.  دست یم

 

 


