
 

 شروط تقديم الطالب األجانب على جامعة نجم الدين أربكان

 

 الشهادات المطلوبة في التسجيل 

 

المعتمدة من كاتب العدل  YÖSيتم تقديم الطلبات عبر اإلنترنت بنسخ من المستندات بخالف اختبارات 

 في جمهورية تركيا أو السفارة أو القنصلية التركية في البلدان األخرى 

نتيجة امتحان  األجانب جامعة نجم الدين أربكان أو وثيقة نتيجة امتحان األجانب المفعول من قبل وثيقة  -١

مؤسسات التعليم العالي األخرى والمقبولة في الجامعة. )الترجمة التركية لوثيقة نتيجة االمتحان الدولي أو 

 الوطني، إن وجدت، مع نتيجة امتحان األجانب(،

 إلى اللغة التركية  ترجمة شهادة الثانوية -٢

الترجمة التركية لوثيقة حالة الصف الرسمية )نسخة، إن وجدت، تم تحويلها إلى نظام المائة( توضح  -٣

درجاتهم ، ومعتمدة من الدورات التي أخذوها أثناء تعليمهم في المدرسة الثانوية ، ودرجاتهم ومتوسط 

 مديرية المدرسة الثانوية ،

 توضح درجات الشهادة  ترجمة تركية لوثيقة  -٤

الترجمة التركية لوثيقة الحالة التعليمية التي سيحصلون عليها من مدرستهم للطالب الذين هم في مرحلة  -٥

 التخرج في تاريخ التقديم. 

 إيصال مصرفي يوضح أنك دفعت رسوم الطلب -٦

 صور عن جواز السفر -٧

  

 شروط التقديم

 

 ات على موقع الجامعة قبل تاريخ التقديم.يتم اإلعالن عن موعد تقديم الطلب -١

 يتم تقديم الطلبات عبر اإلنترنت بين التواريخ المحددة على موقع الجامعة. -٢

لن يتم تقييم طلبات المرشحين الذين فقدوا أيًا من المستندات التي تم تحميلها على النظام عبر اإلنترنت  -٣

 خالل فترة التقديم.

 ال يؤهل المرشحين للقبول في الجامعة.استيفاء شروط التقديم  -٤

 

 امتحان الطالب الدوليين والقبول



يتم تنظيم امتحان قبول الطالب األجانب الخاص بجامعة نجم الدين أربكان وتنفيذه بلغات مختلفة من  -١

 قبل تنسيق العالقات الدولية في التواريخ واألماكن التي يحددها مجلس الشيوخ.

 متحان كل عام من قبل مجلس إدارة الجامعة.يتم تحديد رسوم اال -٢

 سؤاالً متعدد الخيارات في مجاالت القدرة العامة والرياضيات والهندسة. 08يتكون االختبار من  -٣

من نتيجة يوز جامعة نجم الدين أربكان و  ٪08درجة القبول يتم احتسابها من خالل الحصول على  -٤

 .1لمائة، باستثناء اختبارات اليوس المحددة في الملحق من االختبارات المعادلة في نظام ا 08٪

في حالة وجود حصص شاغرة بعد االنتهاء من عملية القبول للمرشحين الذين شاركوا في اختبار يوس  -٥

لمؤسسات التعليم العالي األخرى )بالمعدل  YÖSجامعة نجم الدين أربكان وقاموا باالختيار، فإن امتحانات 

(، يتم أخذ االمتحانات الدولية واالمتحانات الوطنية وامتحانات التخرج من المدرسة 18/4 المحدد في المادة

الثانوية المركزية ودرجات النجاح في التعليم الثانوي على التوالي التي يقبلها مجلس الشيوخ في االعتبار. 

 ويتولى منسق الطالب الدوليين إجراءات التعيين.

 تعطى األولوية للمرشح األصغر سنًا. في حالة تساوي النقاط،  -٦

إذا لزم األمر، يمكن إجراء مفاضالت إضافية الثانية والثالثة، أو يمكن إضافة الحصص الشاغرة إلى  -٧

حصص برامج الزمالة والجامعة، والتي تزيد عن عدد الحصص، بقرار من مجلس إدارة الجامعة. ومع 

نان والصيدلة والقانون بقرار من المجلس التنفيذي ذلك، يتم نقل الحصص في برامج الطب وطب األس

 للتعليم العالي.

باإلضافة إلى الشروط العامة المذكورة أعاله، يجب على المرشحين الذين يتقدمون للبرامج التي تقبل  -٨

الطالب الحاصلين على امتحان موهبة خاص أن يكونوا ناجحين في اختبار المواهب الخاصة الذي ستعقده 

. يتم تقييم الطلبات من قبل هيئة التدريس ذات الصلة وفقًا للمعايير الواردة في توجيه التسجيل جامعتنا

 والقبول المتحان المواهب الخاص.

 

 الحد األدنى من النقاط األساسية للتقديم 

لبرامج الطب  188نقطة على األقل من أصل  08من أجل التقديم، يجب أن يحصل المرشحون على  -١

 نقطة للبرامج األخرى من اختبار يوس جامعة نجم الدين أربكان.  08ان و وطب األسن

يجب أن يكون لدى المرشحين الذين لم يخضعوا المتحان يوس جامعة نجم الدين أربكان درجات  -٢

 على األقل من أجل التقديم. 1االمتحان المكافئة الواردة في الملحق 

ذي ستعقده جامعتنا، صالح لمدة عامين بعد تاريخ االمتحان. امتحان يوس جامعة نجم الدين أربكان، ال -٣

،  GCE AL، أولئك الذين لديهم حالة امتحان الثانوية العامة )1من بين االمتحانات المدرجة في الملحق 

البكالوريا الدولية ، التوجيهي ، إلخ( ليس لديهم قيود على الصالحية. ومع ذلك، فإن أولئك الذين لديهم حالة 

 ، إلخ( صالحون لمدة عامين من تاريخ الدخول إلى االمتحان. SAT ، Gaokaoان القبول بالجامعة )امتح

 

 لغة التدريس ومستويات الكفاءة



يجب على الطالب الملتحقين بالبرامج التي تُدرس فيها هي مواطنين أجانب بخالف لغتهم األم، أن يحضروا 

 شهادة بأنهم ناجحون في لغة البرنامج.

على األقل من الكفاءة. )باستثناء  B2أن يكون لدى الطالب الملتحقين بالبرامج التركية مستوى يجب  -١

 الطالب الذين لديهم تصريح بالتخلي عن الجنسية التركية والطالب الذين أكملوا تعليمهم الثانوي في تركيا(

ي أن يكونوا ناجحين فيجب على الطالب الذين ال يستطيعون دخول مستوى الكفاءة التركية الموثق  -٢

 امتحان الكفاءة التركية الذي سيعقده مركز تطبيقات وبحوث التدريس التركي بجامعة نجم الدين أربكان. 

يجب أن يكون الطالب الذين تم إلحاقهم ببرامج أخرى غير التركية قد حصلوا على نقاط كافية من  -٣

أو  08من قبل مجلس الجامعة، أو حصلوا على درجة االختبارات أدناه، والتي يتم قبولها على أنها معادلة 

 . YÖK / ÖSYMأعلى من امتحانات اللغة األجنبية التي أجراها 

 

يخضع الطالب الذين ال يستطيعون توثيق نجاح البرنامج بلغة التدريس ألحكام اللوائح / التوجيهات الخاصة 

 بالوحدات ذات الصلة في جامعتنا. 

 

على األقل من الكفاءة التركية في غضون عامين وإكمال  B2تقديم مستوى  يُطلب من الطالب األجانب

 الفصل التحضيري بنجاح.

 

 

  ١الملحق 

 

 معادلة االمتحانات والدرجات األساسية الستخدامها في قبول الطالب الدوليين

 االمتحانات
 متوسطات الدرجة

 النتيجة األقل

 امتحانات يوس التعليم العالي األخرى
 لبرامج الطب وطب األسنان 08

 08لباقي البرامج 

 1000 السات 

امتحان القبول بالجامعة الوطنية األفغانية 
 )كونكور(

200 

امتحان القبول بجامعة أذربيجان الوطنية 
(TQDK) 

400 

 150 امتحان جمهورية قيرغيزستان العام )متوسط(

 70 امتحان القبول بجامعة كازاخستان الوطنية 

ACT ()21 اختبار الكلية األمريكية 

 28 امتحان البكالوريا الدولية



 80 امتحان شهادة التوجيهي 

 13 امتحان شهادة بكالوريا لبنان 

 170 شهادة الثانوية العامة 

GAOKAO  امتحان القبول بالجامعة في(
 جمهورية الصين الشعبية(

480 

 12 شهادة البكالوريا الثانوية  

 40 الوطني في إندونيسيا UJIANامتحان 

تركمانستان وأوزبكستان وجورجيا 
(ATTESTAT) 

3 

امتحان التخرج في المدرسة الثانوية المركزية في 
 بلد المرشح لالمتحانات غير المدرجة

60 

شهادة الثانوية لالمتحانات الغير المدرجة، في بلد 
 المرشح

70 

ABITUR )4أكثر حد  )الشهادة األلمانية 

 


