
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم

 باموك كالة لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 
 

 شروط التعلم والتعليم وتثبيت التسجيلو والتقييم والوثائق المطلوبة التقديم

 

المرشحون الذين يستطيعون التقديم، مع شرط أن يكون المرشحون في المرحلة األخيرة من المدرسة الثانوية  أ( – 5المادة 

 أو قد تخرجوا منها؛

 

 ،لة أجنبيةدو ومواطن (1

ن أتراك بالمولد حاصلين على إذن التنازل عن الجنسية التركية من وزارة الداخلية وأطفالهم غير البالغين ومواطن (2

المسجلين في وثيقة التنازل عن الجنسية وأن يكونوا يمتلكون وثائق تثبت أنهم من أصحاب "الوثيقة المتعلقة 

 بالتمتع بالحقوق المعترف بها".

 / في هذا الوضع مزدوجو الجنسية. ا  ة من خالل الجنسية المكتسبة الحقعلى الجنسية التركي نحاصلوأجانب  (3

ة عدا جمهورية شمال قبرص ن أتراك أتموا دراسة آخر ثالثة سنوات من المرحلة الثانوية في دولة أجنبيومواطن (4

 .التركية

جمهورية شمال قبرص التركية المقيمين فيها والذين أتموا تعليمهم الثانوي فيها أيضا  والحاصلين على  ومواطن (5

 .(GCE ALالشهادة العامة للتعليم )

 طيع التسجيلمن ال يستب( 

باستثناء أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بالكامل في بلد أجنبي بخالف جمهورية شمال )مواطنون أتراك  (1

 . (قبرص التركية

أتموا تعليمهم الثانوي بالكامل في ثانويات جمهورية شمال من جمهورية شمال قبرص التركية )باستثناء  مواطنو (2

 (.(GCE ALقبرص التركية وحصلوا على الشهادة العامة للتعليم )

باستثناء أولئك الذين أكملوا تعليمهم )قدمون مزدوجي الجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميالدهم األولى المت (3

 (.الثانوي بالكامل في بلد أجنبي بخالف جمهورية شمال قبرص التركية

من أتموا باستثناء مزدوجي الجنسية وإحدى جنسياتهم هي جنسية جمهورية شمال قبرص التركية )من المتقدمون  (4

 GCEتعليمهم الثانوي بالكامل في ثانويات جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على الشهادة العامة للتعليم )

AL).) 

 .التركيةرص بق شمال أتمو تعليمهم في جمهوريةمواطنون أتراك  (5

 لجامعة.ل اإللكتروني موقعالعلى  بالتقديمالمتعلقة  التفاصيليتم اإلعالن عن ( ت

 وكتالوجات عن جامعتنا إلعداد وثائقجامعتنا  ضمن رئاسة مكتب شؤون الطلبة فيتم إنشاء مكتب للطالب األجانب ث( 

تمكين المرشحين وحث الجامعة للمشاركة في في المعارض التعليمية في الخارج ومساعدة الطالب القادمين للتسجيل بهدف 

 .يريدونهامن الخارج من اختيار الجامعة التي 



حددة في االعالن. يمأل المرشحون استمارة تسجيل الطالب األجانب عبر ج( يتم التقديم عبر اإلنترنت خالل الفترة الم

ا تبين أن إذ سيتم ألغاء التسجيل بر اإلنترنت على أنها صحيحة لكنل المعلومات المعطاة في التسجيل عاإلنترنت. يتم قبو

 .و مظللة في مرحلة التقييم أو تثبيت التسجيل أو في تاريخ الحقأ المعلومات المعطاه خاطئة

 ح( يتم التسجيل مع الوثائق المذكورة الحقا ؛

 

 تقييم التسجيل

البكالوريوس التي يتم إجراؤها في و الدبلوم تيدرجب برامج  الطالب األجانب للحصول على مقاعديتم تحديد  أ( – 6المادة 

 .مركز التقييم واالختيار والتنسيبإرسالها إلى الجامعة و شيوخمن قبل مجلس  ةالمهنية التابعة للجامع والمعاهدالكليات 

( الذي YÖSSلنتائج امتحان اختيار الطالب األجانب ) ا  وفق؛ الطالب األجانب مقاعدإلى  المتقدمينقبول المرشحين ب( يتم 

يتم ترتيب  مجلس التعليم العالي. من قبل عليه ةفقواال تم الذي 1الملحق جدول ان الُمعد في ه الجامعة ونتائج االمتحيجرت

لكن؛ ال  .اختياراتهمالمرشحين بقرار من مجلس إدارة الجامعة بما يتماشى مع  تنسيبالدرجات من األعلى إلى األدنى ويتم 

 هاب وشارك التي اعترف ةعلى ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية من أولمبياد العلوم الدولي ينصلاحاليُطلب من المرشحين 

أصل  نقطة من 90 بعلى ميدالية ذهبية  الحاصلدرجة المرشح . يتم تقييم راء االمتحان الذي تنظمه الجامعةإج توبيتاك،

ونتيجة المرشح الذي حصل على  نقطة 100نقطة من أصل  80الفضية حاصل على الميدالية الونتيجة المرشح  نقطة 100

 .توبيتاك هاب وشارك التي اعترف ةمن أولمبياد العلوم الدولي نقطة 100نقطة من أصل  70ية ميدالية برونز

سنتين المتحانات صالحية ال، تكون فترة الثانوية العامة المدرسة في حالة امتحانات التخرج منال توجد فترة صالحية ت( 

 التقدم الى الجامعات.

النجاح بامتحان القدرات  ،من الطالب الخاص متحان القدراتالمرشحين المتقدمين الى األقسام التي تطلب ا يجب علىث( 

حسب امتحان القدرات  ، يتم تقييم الطالبات علىأعالهالمذكورة  العامة االضافة الى الشروطعد من قبل جامعتنا بالمُ الخاص 

 .من قبل الكلية ذات الصلة الموجودة في التوجيه للتسجيل والقبولمعايير والالخاص 

المعد من  اللغات األجنبية النجاح بامتحان ،تعطي التعليم باللغات األجنيةالمرشحين المتقدمين الى األقسام التي  يجب علىج( 

جة على در الحاصلينالطالب يعد . أعالهالمذكورة العامة االضافة الى الشروط جامعتنا بمديرية اللغات األجنبية في قبل 

 امتحان اللغات األجنبية)من المعترف بها من قبل معهد اللغات األجنبية ومكافأة لهذا االمتحان المتحانات اال أحد كافية في

معترف بها من قبل أو أحد االمتحانات الدولية ال( امتحان إجادة اللغة األجنبية للموظفين العموميين الجامعات أومجلس ل

 (، ناجحين.TOEFL-IBT,TOEFL-CBT,TOEFL-PBT,IELTS,CAE,FCE,CPEمن عات )مجلس الجام

الئحة الخاصة بتدريس اللغات لتحضيري إلزامي للغة األجنبية باالمتثال ل صفيلتزم الطالب المسجلين في أقسام بها  ح(

في امتحان  الطالب الناجحينيعد  لي.األجنبية والمبادئ الواجب اتباعها في التدريس بلغة أجنبية في مؤسسات التعليم العا

مكافأة لهذا االمتحان المتحانات اال أحدأو الحاصلين على درجة كافية في  اللغات األجنبية عد من قبل معهدالمُ كفاءة ال

امتحان إجادة اللغة األجنبية  الجامعات أومجلس ل امتحان اللغات األجنبية)من المعترف بها من قبل معهد اللغات األجنبية و

معفيين من الصفوف التحضيرية ، عاتمعترف بها من قبل مجلس الجامأو أحد االمتحانات الدولية ال( للموظفين العموميين

 االجبارية.

 

 أجل التسجيل:تطلب الوثائق التالية من  أ( – 9المادة 

 نسخة مصدقة من قبل كاتب العدل، شهادة التخرج من الثانوية أونسخة أصلية من 



 نسخة أصلية لمعادة شهادة التخرج،

 ،طالب مترجمة إلى التركيةالنسخة مصدقة من جواز السفر مع تأشيرة 

 للبنك المعني، المدفوعة رسومالوصل البنك موضح 

 سم(، x 6 4,5ملونة )صورة معامالت  12

 تركية إن وجدت،اللغة ال وثيقة كفاءة

 بية،تي تعطي التعليم باللغة األجنإذا كان التسجيل لألقسام الجنبية األلغة ال وثيقة كفاءة

العيش في تركيا بالمبلغ الذي يحدده من  يمكنه للطالب دخال   وجوديوضح  من كاتب العدل رسمي أو موثق ،وثيقة أو تعهد

 لن عنه مجلس إدارة الجامعة كل عام.ويع

 تقرير طبي مأخوذ من قبل كلية الطب بجامعة باموك كالة.

  



 باموك كالةجامعة 

 المطلوبة للتقديم والوثائقالمؤهالت 

 

 الحد األدنى من درجات االمتحانات الوطنية والدولية المتعلقة بقبول الطالب من الخارج

PAÜ YÖSS  امتحان اختيار الطالب األجانب الذي تعده(

  جامعة باموك كالة(

 درجة 40ما ال يقل عن 

امتحانات اختيار الطالب األجانب التي تعدها الجامعات 

 األخرى

 درجة 40ما ال يقل عن 

SAT (اختبار التقييم المدرسي)  اختبارفي SATالرياضيات" و"القراءة النقدية"  ، اختبار"

لمجموع في ا 1600درجة من أصل  1000ما ال يقل عن 

في  800درجة من أصل  500وما ال يقل عن 

 "الرياضيات"

GCE )مستوى ما ال يقل عن " )امتحان الشهادة العامA على األقل له  همامادتين احد" في

 بالقسم المتقدم لهعالقة 

ACT )درجة في مجالي الرياضيات والعلوم  21ما مجموعه  )اختبار الكلية األمريكية

 )مصادر العلوم(

ABITUR  درجات 4ما ال يقل عن  ريا األلمانية()البكالوامتحان 

IB )درجة 28ما ال يقل عن  البكالوريا الدولية )امتحان البكالوريا الدولية 

TCS )درجة 40ما ال يقل عن  )امتحان الجمهورية التركية مع تجمع أقرباء تركيا 

GAOKAO  جمهورية )امتحان دخول الجامعات في

 الصين الشعبية(

 درجة 480ما ال يقل عن 

 درجة 12ما ال يقل عن  الفرنسيةالبكالوريا 

 درجة 13ال يقل عن  ام البكالوريا اللبنانية )امتحان البكالوريا اللبنانية(

KONKUR درجة 200ما ال يقل عن  (الوطنية أفغانستان جامعةتحان دخول )ام 

TQDK ( ةالوطني أذربيجان جامعةامتحان دخول)  درجة 400ما ال يقل عن 

ORT (الوطنية قيرغيزستان جامعةتحان دخول ام)  درجة 150ما ال يقل عن 

ENT(الوطنية تانكازاخس جامعةتحان دخول ام)  درجة 80ما ال يقل عن 

 درجة 80ما ال يقل عن  التوجيهي )امتحان األردن وفلسطين(

 رجةد 170ما ال يقل عن  الشهادة الثانوية )امتحان البكالوريا في سوريا(

 

 .معادلتها من قبل الجامعة األخرى المقبولة االمتحاناتفي  كنجاح ايتم اعتبارهعدا هذه االمتحانات، 

 مذكورةغير الالبلدان واالمتحانات  نفي حالة التقديم م ستكون الدرجات التي تحددها لجنة قبول الطالب الدوليين صالحة

 .هنا



 إلى لجنة قبول الطالب الدوليين. األقسام -البرامج  لبعضأثناء االختيار  الدرجاتيعود الحق في زيادة 

 

 مستوى الكفاءة في اللغة التركية

 كما موضح في األسفل:اللغة التركية  كفاءة تعريف مستوى( تم 1) – 10المادة 

 مستوى اللغة التركية كافي. يمكن بدأ التعليم.: C1مستوى 

في كفاءة  C1م، لكن يجب أن يحصل على مستوى كن بدأ التعلياللغة التركية في فترة قصيرة. يميمكن تطور : B2مستوى 

 .اللغة التركية الى وقت التخرج

في كفاءة اللغة  C1، لكن يجب أن يحصل على مستوى في الجامعة مبدأ التعلي ه منكنممستوى اللغة التركية ت: B1مستوى 

 .التركية الى وقت التخرج

يمكن بدأه التعلم بعد تعلم اللغة التركية.  إلزامية مع عاماللغة التركية غير كافية. سيعد الطالب في إجازة لمدة : A2مستوى 

 .التخرج حينفي كفاءة اللغة التركية الى  C1لكن يجب أن يحصل على مستوى ، B1الحصول على ما ال يقل عن مستوى 

يمكن بدأه التعلم بعد تعلم اللغة التركية.  إلزامية اللغة التركية غير كافية. سيعد الطالب في إجازة لمدة سنة مع: A1مستوى 

 .في كفاءة اللغة التركية الى وقت التخرج C1لكن يجب أن يحصل على مستوى ، B1الحصول على ما ال يقل عن مستوى 

 

نتيجة امتحان كفاءة اللغة التركية الذي سيتم اعتماد كية. لكن توثيق مستوى لغتهم التر( يجب على المرشحين المسجلين 2)

 .كفاءة اللغة التركية وثيقةلمن لن يقدم  سيقام في المركز

و  A2و  B1و  B2تركية بمستوى كفاءة لغة المرشحين يتم تنظيم امتحان كفاءة اللغة التركية من قبل المركز من أجل ( 3)

A1ناجحين في امتحان كفاءة اللغة التركية. سيلتزم  100من أصل  60 ال تقل عن . يعد الطالب الحاصلين على درجة

من أجل رفع مستوى اللغة مركز الالُمعد من قبل بحضور دورات اللغة التركية  الطالب الغير ناجحين بامتحان كفاءة اللغة

يتم  لمركز قبل بداية العام الدراسي.ل اإللكتروني موقعالركية على يتم اإلعالن عن البرنامج التدريبي لدورة اللغة التلديهم. 

 عد بعد االنتهاء من الدورة.إعطاء شهادة بمستوى اللغة التركية للناجحين في االمتحان المُ 

في امتحان الكفاءة  لم ينجحواوأولئك الذين  A1و  A2يمكن للطالب الحاصلين على مستويات إتقان اللغة التركية ( 4)

التركية التي  اللغة دوراتالتي ينظمها المركز وكذلك حضور التركية  اللغة دوراتلتركية الذي يجريه المركز حضور ا

في طلباتهم للحصول على إجازة لمدة عام من قبل مجلس اإلدارة ذي بعد البت  التعليم العالي األخرىتنظمها مؤسسات 

 B1و أ B2و أ C1التركية من المستوى  اللغة كفاءةحصلوا على شهادات  أولئك الذين ، يقدمالسنةفي نهاية  الصلة.

الذين ال يستطيعون تقديم ال يمكن للطالب  راسي.الصلة قبل بدء العام الد وذ المعهدالمستندات إلى عميد الكلية / مديرية 

التركية الذي  اللغة كفاءةة عام واحد أو فشلوا في امتحان في نهاي B1أو  B2أو  C1التركية على مستوى  اللغة كفاءةشهادة 

 البرنامج ذي الصلة. فيينظمه المركز التسجيل في السنة األولى 


