
 . الطالب من الخارجقبول ملخص توجيه التقنية  أوستيمجامعة 

 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا.

 

 طريقة ووثائق التقديم:

من خالل    أو عبر اإلنترنت أو  ا  التقنية شخصي  أوستيمجامعة  في  ( يتم تقديم الطلبات إلى مكتب العالقات الدولية 1)  -  8المادة  

 التقنية. أوستيمجامعة لالبريد بين التواريخ المحددة في التقويم األكاديمي 

 : هيالمطلوبة للتقديم  الوثائق( 2)

 ، طلب التقديم)أ( نموذج  

أو العامة  الثانوية  نسخة من شهادة  التخرج    )ب(  في مرحلة  هم  الذين  الطالب  عليها  التي سيحصل  الدراسية  الحالة  وثيقة 

 الممثليات التركية في الخارج، مصدقة من كاتب العدل أو مترجمة إلى التركية و مدارسهم خالل فترة التقديم من

الدروس والعالمات)ج( نسخة   المرشح  التي    من وثيقة عالمات رسمية )كشف عالمات( تظهر  في المدرسة  حصل عليها 

مديرية  مصدقة  الثانوية   إلىالثانوية    المدارسمن  كاتب  ومصدقةالتركية    ومترجمة  أو    من  في العدل  التركية  الممثليات 

 الخارج، 

نسخة   الخارجمن    مصدقة)د(  في  التركية  الذين    الممثليات  للمرشحين  االمتحان  نتيجة  وثيقة  وثائق من  ج ائنت  يمتلكون 

 مجلس الجامعة،قبل امتحانات وطنية أو دولية معتمدة من 

  ومصدقة التركية    مترجمة إلى ة وفترة الصالحية  توضح معلومات الهوي  ات سفر الطالب التي)هـ( نسخة من صفحات جواز

 في بلدهم،  الممثليات التركية في الخارجمن كاتب العدل أو 

 واحدة.شخصية )و( صورة 

 طلبات التقديم: تقييم 

وقبول  عمليات  تم  ت (  1)  -  9المادة   يتقدمون  اتقييم  الذين  الخارج  من  التقويم لجامعتنا  لطالب  في  المحددة  الفترات  خالل 

عدم    وأ  االستيعابية  في ملء الحصص  لها الحرية. الجامعة  الجامعةمجلس    من قبل  لهايشكت  يتماألكاديمي من قبل لجنة تقييم  

التقديم ال  ملئها الدنلتنسيب.  لقبول  ال  يستوجب بالضرورة. استيفاء شروط  للتقديم والحدود  المقبولة  يا تم توضيح االمتحانات 

القائمة المرفقة. لن يتم تقييم طلبات المرشحين الذين يحصلون  للعالمات التي يجب الحصول عليها في هذه االمتحانات في  

الحد األدنى    عالماتعلى   في  أقل من  للعالمات  التقديم األخرى.المحدد  والذين ال يستوفون متطلبات  االختبارات  يتم   هذه 

ومعدالتهم العامة المرشحين    امتحانات  عالماتاالعتبار    بعينمع األخذ  االستيعابية  نظام الحصص    ضمنإجراء التقييمات  

الذين يعتبر    واالحتياطيينتحديد المرشحين الرئيسيين    من خالل ذلك  النوايا ويتمفي كشوف العالمات وخطابات التوصية و

لل  االختياراتاالعتبار    بعينال تؤخذ    .ا  قبولهم مناسب كمرشح أساسي أو  إحدى اختياراته  في    تنسيبهمرشح الذي تم  األخرى 

هب اموالامتحان  من خالل  التقنية التي تقبل الطالب    أوستيم. يتم تقييم الطلبات المقدمة لبرامج جامعة  نتيجة للتقييم  احتياطي

الخاص  امتحانلمعايير    ا  وفق  ةخاص ال تعده.  ةالمواهب  الذي  المقترح  إقرار  التقييم    يتم  يتم  مصادقة  ب لجنة  الجامعة.  مجلس 

قبل   من  المقبولين  للطالب  رسمي  قبول  خطاب  أجل    تنسيقيةإرسال  من  الدولية  من  العالقات  يتمكنوا  على  أن  الحصول 

 ".دراسية"تأشيرة 

اللغة اإلنجليزية للطالب   ياتباللغة التركية ومستوببرامج يتم تدريسها  لملتحقين  مستويات اللغة التركية للطالب ايتم تحديد  

اللغوية الذي تنظمه الجامعة أو نتائج    ا  باللغة اإلنجليزية وفقببرامج يتم تدريسها  لملتحقين  ا الكفاءة    امتحانات لنتيجة امتحان 

مثل  اللغة   ودوليا   محليا   يتم  TOEFL   ،IELTS   ،FCE   ،TOEIC   ،TÖMER)المقبولة  إلخ(.  الطالب    تسجيل، 



دراسة فصل تحضيري لمدة عام واحد. يبدأ الطالب الناجحون في نهاية هذه الفترة    فيان الكفاءة اللغوية  في امتح  الراسبين

فيها.   تسجيلهم  تم  التي  البرامج  األولى من  يتم  أما  السنة  إضافية.  منحهم سنة  يتم  يفشلون  الذين  الجامعي أولئك  القيد    إلغاء 

 . اإلضافيةفي نهاية هذه الفترة للراسبين 

 الرسوم: 

( يتم تحديد الرسوم كل عام من قبل مجلس األمناء بناء  على توصية مجلس إدارة الجامعة. الطالب الذي ال  1)  -  11المادة  

 أو تجميده.  قيد يدفع الرسوم الدراسية ال يتم تسجيله أو تجديد



 1 

 التقنية  أوستيم جامعة

 للتقديم المطلوبة والوثائق المؤهالت
 

 االمتحانات والحدود الدنيا التي سيتم قبولها خالل التقديم:  أنواع

التقديم  تقييم  تتم عملية المرفقة.  التوجيه  هذا  إطار  في  المقدمة  طلبات  القائمة  في  المحددة  االمتحانات    يمكن   باالستناد على 

ومباد  إضافة قبول  امتحانات  االمتحانات  إلى  جديدةئ  من   وموافقة  الجامعة  مجلس  من  بقرار  الملحق  في  المحددة  قائمة 

 (. YÖK) العالي التعليم مجلس

الساتفترة صالحية   امتحان  الجامعة مثل  إلى  امتحانات دخول  تعتبر  التي  الوطني )  االمتحانات  التأهيل  (  TCSوامتحان 

للقبول    االمتحانو العفي  الوطني  أي   امتحانو  (GAOKAO)  اليالتعليم  هناك  يوجد  ال  للجامعات.  الوطني  كازاخستان 

الثانوية    التي تعتبر امتحانات تخرجمتحانات  فترة صالحية اال قيود على مدة   أبيتور والبكالوريا  مثل امتحان  من المدرسة 

 . محدودة غير ( GCEالشهادة العامة للتعليم ) امتحانالدولية و

 

االمتحانات   إلى   الجامعات   تجريها  التي  األجانب  الطالب  امتحانات  قبول  ا  أيض  يتم  المرفقة،   القائمة  في  لمحددةاإضافة 

 .تركيا في األخرى

 طريقة ووثائق التقديم:

الدولية   العالقات  إلى مكتب  الطلبات  أو  أوستمجامعة  في  يتم تقديم  أو عبر اإلنترنت  بين  من خالل    التقنية شخصيا   البريد 

 التقنية. أوستمجامعة لي التقويم األكاديمي التواريخ المحددة ف

 

 الوثائق المطلوبة للتقديم هي:

 )أ( نموذج طلب التقديم، 

التخرج  في مرحلة  الذين هم  الطالب  عليها  التي سيحصل  الدراسية  الحالة  أو وثيقة  العامة  الثانوية  )ب( نسخة من شهادة 

 ة من كاتب العدل أو الممثليات التركية في الخارج، خالل فترة التقديم من مدارسهم مترجمة إلى التركية ومصدق

)ج( نسخة من وثيقة عالمات رسمية )كشف عالمات( تظهر الدروس والعالمات التي حصل عليها المرشح في المدرسة 

في  التركية  الممثليات  أو  العدل  كاتب  من  ومصدقة  التركية  إلى  ومترجمة  الثانوية  المدارس  مديرية  من  مصدقة  الثانوية 

 خارج، ال

نتائج  وثائق  يمتلكون  الذين  للمرشحين  االمتحان  نتيجة  وثيقة  من  الخارج  في  التركية  الممثليات  من  مصدقة  نسخة  )د( 

 امتحانات وطنية أو دولية معتمدة من قبل مجلس الجامعة،

التركية ومصدقة   )هـ( نسخة من صفحات جوازات سفر الطالب التي توضح معلومات الهوية وفترة الصالحية مترجمة إلى

 من كاتب العدل أو الممثليات التركية في الخارج في بلدهم، 

 )و( صورة شخصية واحدة.

 

 تقييم طلبات التقديم: 

التقويم األكاديمي من قبل  الفترات المحددة في  تتم عمليات تقييم وقبول الطالب من الخارج الذين يتقدمون لجامعتنا خالل 

قبل يتم تشكيلها من  تقييم  استيفاء    لجنة  ملئها.  أو عدم  االستيعابية  الحصص  في ملء  الحرية  لها  الجامعة  الجامعة.  مجلس 

شروط التقديم ال يستوجب بالضرورة القبول للتنسيب. تم توضيح االمتحانات المقبولة للتقديم والحدود الدنيا للعالمات التي  

تقييم طلبات المرشحين الذين يحصلون على عالمات   يجب الحصول عليها في هذه االمتحانات في القائمة المرفقة. لن يتم

أقل من الحد األدنى المحدد للعالمات في هذه االختبارات والذين ال يستوفون متطلبات التقديم األخرى. يتم إجراء التقييمات  

في   العامة  ومعدالتهم  المرشحين  امتحانات  عالمات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  االستيعابية  الحصص  نظام  كشوف  ضمن 

قبولهم   يعتبر  الذين  واالحتياطيين  الرئيسيين  المرشحين  تحديد  ذلك  خالل  من  ويتم  والنوايا  التوصية  وخطابات  العالمات 

مناسبا . ال تؤخذ بعين االعتبار االختيارات األخرى للمرشح الذي تم تنسيبه في إحدى اختياراته كمرشح أساسي أو احتياطي 

ت المقدمة لبرامج جامعة أوستم التقنية التي تقبل الطالب من خالل امتحان المواهب الخاصة  نتيجة للتقييم. يتم تقييم الطلبا

إرسال   يتم  الجامعة.  مجلس  بمصادقة  التقييم  لجنة  تعده  الذي  المقترح  إقرار  يتم  الخاصة.  المواهب  امتحان  لمعايير  وفقا  

الدولي العالقات  تنسيقية  قبل  المقبولين من  للطالب  قبول رسمي  "تأشيرة خطاب  على  الحصول  يتمكنوا من  أن  أجل  ة من 

 دراسية". 

 


