
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 أوكان لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 األساس

  27/1/2010مجلس التعليم العالي بتاريخ  وزارةصدر هذا التوجيه عن 

 و

 .B.30.0.EÖB.000.00.01-06-383-3269 للمادة رقم تم اعداده وفقا  

 

 الغرض والنطاق

تحديد طلبات التقديم وكذلك تحديد شروط التسجيل والقبول للطالب األجانب المرشحين لجامعة  هوالغرض من هذا التوجيه؛ 

 . 2012-2011من العام الدراسي  را  أوكان اعتبا

 

 الشروط العامة

تخرجوا ، يجب أن يكون الطالب األجانب في العام األخير من المدرسة الثانوية أو البكالوريوس من أجل التقديم الى درجة

 ، يجب أن يكون المرشحون في السنة األخيرة من دراستهم الجامعية أو تخرجواستيرالماج من أجل التقديم الى درجة؛ منها

 منها

 ؛ما عدا

، باستثناء أولئك ة شمال قبرص التركيةأو جمهوري ةتركيال جنسياتهم هي الجنسية أحد الذينمزدوجو الجنسية  . أ

 ،الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بالكامل في بلد أجنبي

، من بين أولئك الذين ورية شمال قبرص التركيةأولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بالكامل في تركيا أو جمه . ب

 .2011يهم جنسية مزدوجة منذ عام ُحرموا من جنسيتهم التركية أو الجنسية التركية لشمال قبرص بينما كان لد

 

 تقييم طلبات الطالب الدوليون

 

مرة واحدة في  البكالوريوسطلبات يتم تقييم  يتم تقديم طلبات الطالب الدوليين إلى مكتب العالقات الخارجية بجامعة أوكان.

لكل فصل دراسي  الدراسات العليايتم تقييم طلبات  السنة لفصل الخريف من قبل لجنة قبول الطالب الدوليين بجامعة أوكان.

لن يتم تقييم طلبات المرشحين الذين تبين  الدراسات العليا ذات الصلة. مؤسسةمن قبل مجلس إدارة  المتقدم لهمن البرنامج 

 األولي. للتدقيقنتيجة كأنهم ال يستوفون متطلبات التقديم 

 

 تحت تصرفوقبول المرشحين بالكامل  التقديماتخضع تقييم ي للقبول في البرنامج. ا  حق التقديماستيفاء متطلبات  يعدال 

 جامعة أوكان حرة في ملء أو عدم ملء حصص الطالب الدوليين التي أعلنت عنها. جامعة أوكان.

 

يُطلب مجموعة من الدراسات  ،ةالخاص القدراتعند تقييم الطلبات المقدمة إلى وحداتنا التي تقبل الطالب عن طريق فحص 

الوطني  االمتحانباإلضافة إلى الحد األدنى من الدرجات المطلوب الحصول عليها في للقسم المتقدم لاللتحاق به المناسبة 

 .6المحدد في المادة 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة أوكان

 المؤهالت والمستندات المطلوبة للتقديم
 

 المقاعد الدراسية

 

، ذات الصلة والمؤسسة والمعهدد مناقشتها من قبل مجالس الكلية يتم تقديم حصص الطالب األجانب إلى مجلس الشيوخ بع

، وإرسالها إلى مركز التقييم واالختيار والتنسيب بعد الموافقة عليها من قبل اقتراحات رؤساء األقسام والبرامجمع مراعاة 

 مجلس األمناء.

 

 التقديم -6المادة 

 

يتم تقديم الطلبات إلى مكتب العالقات الخارجية بجامعة  قع الجامعة.يتم اإلعالن عن التفسيرات المتعلقة بالطلبات على مو

الوطنية  االمتحاناتيعتمد التنسيب على الحد األدنى من الدرجات التي تم الحصول عليها في  أوكان بين التواريخ المحددة.

تقييم  امتحان فيجب عليهم أخذأثناء التقديم  اتاالمتحان همن نتائج نجاح هذ ا  الطالب أي لم يقدم إذا .المذكورة باألسفلوالدولية 

 .االمتحاننقطة على األقل من هذا  50الطالب الدوليين بجامعة أوكان ويتعين عليهم الحصول على 

 

قيود على فترة صالحية  أي ال توجد شهادات التخرج من الثانوية.باستثناء تكون جميع نتائج االمتحانات سارية لمدة عامين 

 .من الثانوية شهادات التخرج

 

 اقل درجة قبول االمتحان الدولة

 40 يوس تركيا

 1000 1سات  دولي

 من مادتين على األقل Aمستوى  GCE دولي

 ACT 21 دولي

 ABITUR 3،5 دولي

 IB 24 دولي

 3،5 / دبلوم فني Abitur ألمانيا

 Matura Shteterore 70 ألبانيا

المناسب  االمتحاننقطة من نوع  TQDK 200 أذربيجان

 المتقدم لاللتحاق بهللبرنامج 

 100\60 التوجيهي بحرين

 100\60 سنة( 12شهادة المدرسة الثانوية العليا ) بنغالديش

على  امتحانات 3نقطة من  150إجمالي  االختبار المركزي بيالروسيا

 المتقدم لاللتحاق بهاألقل تتعلق بالبرنامج 

 5من أصل  3 تخرجالشهادة  البوسنة والهرسك

 50 دبلوم التعليم الثانوي المكتمل بلغاريا

 100\50 بكالوريا جزائر

 GAOKAO 450 الصين

 UAN 60 أندنوسيا

 100\50 بكالوريا المغرب

 10 البكالوريا الفرنسة فرنسا

 250 االمتحان الوطني لجورجيا جورجيا



 شهادة تخرج VWO/HAVO هولندا

 50 بكالوريا عراق

 15 بيشدانشكاهي إيران

 Edinoe Nacional’noe كازاخستان

 NOK/  امتحان

 4في مجموع  100من أصل  60

 امتحانات بالمجال

 +C شهادة التعليم الثانوي كينيا

 120 االمتحان الوطني لكرغيستان يرغيزستانك

 5\3 شهادة المدرسة الثانوية كوسوفو

 100\60 التوجيهي كويت

 240\170 الثانويةالشهادة  ليبيا

 60 بكالورية لبنان لبنان

في كل مجال من المجاالت ذات  50 امتحان النضج الدولي مقدونيا

 الصلة

 100\50 الثانوية العامة مصر

 650 امتحان كونكورس العام للدولة منغوليا

 6 امتحان بكالوريا مولدوفا مولدوفا

مجاالت على  6في  Cمتوسط درجات  WAEC/NECO نيجيريا

 األقل

 5\3 شهادة الثانوية العامة أوزباكستان

 100\60 سنة( 12شهادة المدرسة الثانوية العليا ) باكستان

على  امتحانات 3في  150ما مجموعه  EGE روسيا

 األقل تتعلق بالبرنامج المتقدم لاللتحاق به

المتقدم من نوع درجة البرنامج  12/20 بكالورية سنغال سنغال

 لاللتحاق به

من أجل برامج  240\170) 240\150 الشهادة الثانوية سوريا

 الهندسة(

 100\60 توجيهي المملكة العربية السعودية

 5\3 شهادة التعليم الثانوي طاجيكستان

 100\50 بكالوريا تونس

 5\3 شهادة الثانوية العامة تركمانستان

 ZNO 150 أوكرانيا

 70 التوجيهي أردن، فلسطين

 


