
 جامعة نجم الدين أربكان

  الطالب الذين يحق لهم التقديم والطالب الذين ال يحق لهم التقديم

 

 من يحق له التقديم للجامعة -١المادة 

يتم قبول طلبات المرشحين الذين هم في السنة األخيرة من المدرسة الثانوية أو المدارس المعادلة أو الذين 

 :لديهم المؤهالت التاليةتخرجوا من هذه المدارس، والذين 

 

 ( مواطنو دولة أجنبية١

( أولئك الذين هم مواطنون أتراك بالوالدة والذين حصلوا على إذن للتخلي عن الجنسية التركية من وزارة ٢

الداخلية والذين يشهدون أن أطفالهم القاصرين، المسجلين في وثيقة التنازل عن الجنسية التركية  لديهم 

 الحقوق الممنوحة "التي تم الحصول عليها وفقًا لقانون الجنسية التركية"وثيقة ممارسة 

 أولئك الذين حصلوا على الجنسية التركية بعد أن كانوا مواطنين أجانب / في هـذه الحالة مزدوجي الجنسية( ٣

لوا . من بين المواطنين التركيين الذين أكم10/10/0102الذي أكمل تعليمه الثانوي في الخارج قبل ( ٤

السنوات الثالث األخيرة من تعليمهم الثانوي )المدرسة الثانوية( في بلد أجنبي باستثناء جمهورية شمال 

قبرص التركية ]بما في ذلك أولئك الذين أكملوا جميع تعليمهم الثانوي )المدرسة الثانوية( في المدارس 

جمهورية شمال قبرص التركية[،  التركية التي فتحتها وزارة التعليم الوطني في دولة أجنبية بخالف

. أولئك الذين أكملوا تعليمهم 10/10/0102المواطنون األتراك الذين بدأوا تعليمهم الثانوي في الخارج بعد 

الثانوي بالكامل )المدرسة الثانوية( في بلد أجنبي باستثناء جمهورية شمال قبرص التركية )بما في ذلك 

ي بالكامل )المدرسة الثانوية( في المدارس التركية التي فتحتها من قبل أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانو

 وزارة التعليم الوطني في بلد أجنبي غير جمهورية شمال قبرص التركية

( مواطن في جمهورية شمال قبرص التركية ؛ أولئك الذين يقيمون في جمهورية شمال قبرص التركية ٥  

 ثانوية( في جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على نتائج امتحانوأكملوا تعليمهم الثانوي )المدرسة ال

GCE AL  ،وأولئك الذين لديهم أو سيحصلون على نتائج امتحان GCE AL  عن طريق التسجيل

 .0101- 0112والدراسة في الكليات والمدارس الثانوية في بلدان أخرى بين 

 

 من ال يحق لهم التقدم للجامعة -٢المادة 



 :طلبات من ورد ذكر أوضاعهم أدناه ال تُقبل

 

( أصحاب الجنسية التركية الذين أكملوا جميع تعليمهم الثانوي )المدرسة الثانوية( في تركيا أو جمهورية ١

 .شمال قبرص التركية

( أولئك الذين هم من مواطني جمهورية شمال قبرص التركية )باستثناء أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي ٢

وأولئك الذين  ،GCE AL المدارس الثانوية في جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على نتائجفي 

من خالل التسجيل في الكليات والمدارس الثانوية في  GCE AL حصلوا أو سيحصلون على نتائج امتحان

 5000 -5002بلدان أخرى بين 

مواطنون مزدوجون )باستثناء أولئك  0من المادة ( الجنسية األولى بالميالد على النحو المحدد في البند )ب( ٣

 0الذين يستوفون الشروط الواردة في الفقرة الفرعية )ج( من المادة 

( مزدوجو الجنسية، أحدهم يحمل جنسية جمهورية شمال قبرص التركية ]باستثناء أولئك الذين أكملوا تعليمهم ٤

نوية في جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على الثانوي بالكامل )المدرسة الثانوية( في المدارس الثا

من خالل التسجيل و  GCE AL وأولئك الذين حصلوا أو سيحصلون على نتائج امتحان، GCE AL نتائج

 5000-5002الدراسة في الكليات والمدارس الثانوية في بلدان أخرى بين 

الثانوية األجنبية في تركيا، مواطنو ( بعد أن درس في المدارس التابعة للسفارات في تركيا والمدارس ٥

 ٢فقرة فرعية  0الجنسية التركية أو أصحاب الجنسية التركية األولى بالميالد حسب المادة 

 

 


