
الدبلوم  درجتي الدوليين الذين سيتم قبولهم في برامج الطالب التقديم والقبول والتسجيل الخاص بملخص توجيه 

 . اناضولوجامعة في  والبكالوريوس

 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا.

  اناضولو باسم امتحان جامعة  في التعليم العالي    والتنسيبعلى األقل لالنتقال    ا  واحد  ا  كل عام اختبار  اناضولوتجري جامعة  

يتم(  ANADOLUYOS)للطالب األجانب   الخارج.    حيث  الطالب من  تم الحصول عليها في هذا  يالتي    العالماتقبول 

من .  إدارة الجامعةاالمتحان من قبل مجلس    وموعدورسوم    تنفيذ  االختبار صالحة لمدة عامين. يتم تحديد محتوى وطريقة

أ امتحان جامعة  ناحية  التقديم دون خوض  للمرشحين  األجانب    اناضولوخرى يمكن  من    (ANADOLUYOS)للطالب 

خالل نتيجة االمتحانات التي تعتبر بمثابة "عالمة شهادة الثانوية" أو "نتيجة امتحان التخرج من الثانوية" أو "امتحان دخول  

. يجب على المرشحين الذين لم يحصلوا  من هذا التوجيه  10لمؤسسات التعليم العالي" بحسب ما هو موضح في المادة رقم  

والتاريخ الذي يمكنهم فيه     معدالتهمبعد أن يقدموا وثيقة رسمية يحصلون عليها من مدرستهم الثانوية توضح    شهاداتهمعلى  

 التقييم. أن يتم ضمهم لعملية التخرج من أجل 

جامعة  يتكون   األجانب    اناضولوامتحان  ا  (ANADOLUYOS)للطالب  و"اختبار  العامة"  القدرات  "اختبار  للغة من 

حساب  ةلتركيا يتم  منفصل.    عالمات ".  بشكل  على  االختبارين  المرشحون  امتحان  يحصل  نتيجة    اناضولو جامعة  "وثيقة 

 وثيقة "مكن الحصول على  ال يالرابط  " من الرابط على موقع الجامعة. بعد إزالة  ANADOLUYOSللطالب األجانب  

 " مرة أخرى.االمتحاننتيجة 

 باللغتين التركية واإلنجليزية حول االمتحان. توضيحاتيحتوي كتيب االمتحان على 

القدرات   فيعلى األقل  عالمة    50على    ين أن يحصلواالمرشح  يجب على  ،النظاميةللتسجيل في األقسام/البرامج   "اختبار 

للتسجيل في برامج نظام  أما  .  عالمة لكل منهما  100من أصل    "ةركيلتللغة ا"اختبار ا  عالمة على األقل في  60والعامة"  

عالمة على    60و"اختبار القدرات العامة"    فيعلى األقل  عالمة    20على    ين أن يحصلواالمرشح  فيجب علىالتعليم المفتوح  

 عالمة لكل منهما.  100من أصل   "ةلتركيللغة ا"اختبار ا األقل في

في مراكز االمتحانات في الخارج عند    (ANADOLUYOS)للطالب األجانب    اناضولويمكن أن يتم عقد امتحان جامعة  

 الضرورة. 

خالل   من  المعلنة  االستيعابية  للحصص  المرشحون  امتحان  يتقدم  نتيجة  األجانب    اناضولوجامعة  "وثيقة  للطالب 

ANADOLUYOS"للحصص المعلنة كما  لم يخضعوا لالختبار التقدم \عواخضيمكن للمرشحين الذين  ،. من ناحية أخرى

"عالمة   لنتائج  ا  مؤسسات التعليم العالي" أو وفقات دخول ل"امتحان  التي تعتبر بمثابةلنتائج االمتحانات    ا  وفق  هو موضح أدناه

يكفي ف  لنظام التعليم المفتوح  الخارجية م إلى البرامج  ي. من أجل التقدشهادة الثانوية" أو "نتيجة امتحان التخرج من الثانوية"

بلدان أخرى غير تركيا وجمهورية شمال قبرص   الثانوية في  المدرسة  الثانوي على مستوى  التعليم  التخرج من مؤسسات 

 التركية.

 يمكن للمرشحين: مؤسسات التعليم العاليات دخول لامتحان التي تعتبر بمثابةمن بين االمتحانات 

العلوم )في    عالمة على األقل  21حاصلين على مجموع  الأ(   إيه سي تي  في امتحان  والرياضيات    (التفكير العلميمباحث 

(ACT)  ،األمريكي 

على  ب(   من   300الحاصلين  األقل  على  الجامعات  متحان  االفي    350  أصل  نقطة  لدخول  -KONKUR)الوطني 

Baccaluria)  ،في أفغانستان 



يجريه المركز الذي    المركزي لدخول الجامعاتمتحان  اال  في   700نقطة من أصل    400عن  ما ال يقل  الحاصلين على  ج(  

 ، في أذربيجان( TQDKالحكومي لالمتحانات )

 ،(UAN) المتحان الوطني اإلندونيسيفي ا 100من أصل  60على درجة ال تقل عن الحاصلين  د( 

الوطني للقبول بالتعليم    االمتحان  الذي تم التقدم له فيالبرنامج  نوع  في    750نقطة على األقل من    480على  الحاصلين  د(  

 (، GAOKAO) العالي

في  الستةمن    رسكل د  فيعلى األقل    B3  الحاصلين على مستوىهـ(   امتحان مجلس اختبار غرب  ها  بما  الرياضيات في 

 ،عقد في نيجيرياي( الذي WAEC) إفريقيا

على   550  منهاالقراءة  والرياضيات  في مجموع مبحثي  على األقل    عالمة  1000  مجموع   علىالحاصلين  لمرشحين  واو(  

 ،1ر سات الرياضيات في اختبااألقل في 

 التقديم لجامعتنا. 

 "عالمة شهادة الثانوية" أو "نتيجة امتحان التخرج من الثانوية" يمكن للمرشحين: لنتائج ا  وفق

امتحان    4‒1درجة  الحاصلين على  أ(   األلمانيمن  امتحان    أبيتور  قبول    ماتوراأو  يتم  )لن  التقديم  النمساوي  بدون طلبات 

 (، FACHABITURمن خالل امتحان امتحان 

ال   شهادة( بدرجة  DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERALالبكالوريا الفرنسية )الحاصلين على  ب(  

 ، عالمة 12تقل عن 

فج(   للتعليم )ي  الحاصلين  العامة  المستوى  GCEالشهادة  األقل    A( على  األقل مرتبط في موضوعين على  أحدهما على 

 ، المراد التقدم لهبالقسم/البرنامج 

ç )سويسرية،على األقل في شهادة ماتورا ال 3.5على عالمة  الحاصلين 

للتعليم )الحاصلين على  د(   العامة  فيها والذين جمهورية شمال قبرص  ( من مواطني  GCE ALالشهادة  المقيمين  التركية 

( بعد أن سجلوا  GCE ALالشهادة العامة للتعليم )  على نتائج امتحانأو الذين سيحصلون    أتموا تعليمهم الثانوي فيها أيضا  

 ، 2010-2005وحصلوا على التعليم بين عامي  في الكليات أو المدارس الثانوية في بلدان أخرى

 (، Apolytirion of Lykeo) في شهادة إنهاء المدرسة الثانوية اليونانية 10ال تقل عن  عالمةعلى    الحاصلينهـ( 

 في شهادات الثانوية األخرى،أو ما يعادلها  بالمائة( 60) 10من  6ال يقل عن  الحاصلين على ماو( 

 التقديم لجامعتنا. 

 .محدودة بسنتين مؤسسات التعليم العاليات دخول لامتحان التي تعتبر بمثابةاالمتحانات مدة صالحية 
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 ناضولو اجامعة 

 (األجانبللطالب الدوليين )شروط التقديم 
 

 :خالل التقديمالمقبولة وثائق نتائج االمتحانات 

 

إلى   األجانب  إضافة  للطالب  أناضولو  جامعة  التقد،  (ANADOLUYOS)امتحان  للمرشح  خالل  يمكن  من  للتسجيل  م 

 .نتائج االمتحانات المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي

 

 :( ANADOLUYOS) ن جامعة أناضولو للطالب األجانب امتحا

ومكان   األجانب  وموعد  تاريخ  للطالب  أناضولو  جامعة  عن  (ANADOLUYOS)امتحان  اإلعالن  موقع    هيتم  على 

ضمن    الجامعة إعداده  يتم  الذي  التقديم"  "شروط  إعالن  نشر  خالل  من  التوجيه.  اإللكتروني  جامعة يتكون  هذا  امتحان 

للطالب   ا  (ANADOLUYOS)األجانب  أناضولو  و"اختبار  العامة"  القدرات  "اختبار  امن  حساب  ةلتركيللغة  يتم   ."

منفصل.    عالمات بشكل  على  االختبارين  المرشحون  امتحان  يحصل  نتيجة  األجانب  "وثيقة  للطالب  أناضولو  جامعة 

ANADOLUYOS  االمتحاننتيجة    وثيقة"مكن الحصول على  ال يالرابط  " من الرابط على موقع الجامعة. بعد إزالة "

 مرة أخرى.

 

 باللغتين التركية واإلنجليزية حول االمتحان. توضيحاتيحتوي كتيب االمتحان على 

 

"اختبار القدرات   فيعلى األقل  عالمة    50على    ين أن يحصلواالمرشح  يجب على  ،النظاميةللتسجيل في األقسام/البرامج  

للتسجيل في برامج نظام  أما  .  عالمة لكل منهما  100من أصل    "ةلتركيلغة ال"اختبار ا  عالمة على األقل في  60والعامة"  

المفتوح   أن يحصلواالمرشح  فيجب علىالتعليم  األقل  عالمة    20على    ين  العامة"    فيعلى  القدرات  عالمة   60و"اختبار 

 عالمة لكل منهما.  100من أصل  "ةلتركيللغة ا"اختبار ا على األقل في

 

 يمكن للمرشحين: مؤسسات التعليم العاليات دخول لامتحان تي تعتبر بمثابةالمن بين االمتحانات 

إيه سي تي  في امتحان  والرياضيات    ( التفكير العلميمباحث العلوم )في    عالمة على األقل  21الحاصلين على مجموع  أ(  

(ACT)  ،األمريكي 

على  ب(   من  300الحاصلين  األقل  على  لدمتحان  االفي    350  أصل  نقطة  الجامعات  الوطني  -KONKUR)خول 

Baccaluria)  ،في أفغانستان 

يجريه المركز الذي    المركزي لدخول الجامعاتمتحان  اال  في  700نقطة من أصل    400ما ال يقل عن  الحاصلين على  ج(  

 ، في أذربيجان( TQDKالحكومي لالمتحانات )

 ،(UAN) دونيسيالمتحان الوطني اإلنفي ا 100من أصل  60على درجة ال تقل عن الحاصلين  د( 

الوطني للقبول بالتعليم    االمتحان  الذي تم التقدم له فيالبرنامج  نوع  في    750نقطة على األقل من    480على  الحاصلين  د(  

 (، GAOKAO) العالي

الرياضيات في امتحان مجلس اختبار غرب ها  بما في   الستةمن    رسكل د  فيعلى األقل    B3  الحاصلين على مستوىهـ(  

 ،عقد في نيجيرياي( الذي WAEC) إفريقيا

على    550  منهاالقراءة  والرياضيات  في مجموع مبحثي  على األقل    عالمة  1000  مجموع  على الحاصلين  لمرشحين  واو(  

 ،1ر سات الرياضيات في اختبااألقل في 

 التقديم لجامعتنا. 

 للمرشحين:"عالمة شهادة الثانوية" أو "نتيجة امتحان التخرج من الثانوية" يمكن  لنتائجوفقاً 

التقديم  النمساوي )لن يتم قبول    ماتوراأو امتحان    أبيتور األلماني من امتحان    4‒1درجة  الحاصلين على  أ(   بدون  طلبات 

 (، FACHABITURمن خالل امتحان امتحان 

ال   شهادة( بدرجة  DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERALالبكالوريا الفرنسية )الحاصلين على  ب(  

 ، عالمة 12تقل عن 

للتعليم )الحاصلين في  ج(   العامة  المستوى  GCEالشهادة  أحدهما على األقل مرتبط  في موضوعين على األقل    A( على 

 ، المراد التقدم لهبالقسم/البرنامج 

ç )سويسرية،على األقل في شهادة ماتورا ال 3.5على عالمة  الحاصلين 

للتعليم )الحاصلين على  د(   المقيمين فيها والذين جمهورية شمال قبرص    ( من مواطنيGCE ALالشهادة العامة  التركية 

 ً ( بعد أن سجلوا  GCE ALالشهادة العامة للتعليم )  على نتائج امتحانأو الذين سيحصلون    أتموا تعليمهم الثانوي فيها أيضا

 ، 2010-2005وحصلوا على التعليم بين عامي  في الكليات أو المدارس الثانوية في بلدان أخرى

 (، Apolytirion of Lykeo) في شهادة إنهاء المدرسة الثانوية اليونانية 10ال تقل عن  عالمةعلى    الحاصلينهـ( 
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 في شهادات الثانوية األخرى،أو ما يعادلها  بالمائة( 60) 10من  6ال يقل عن  الحاصلين على ماو( 

 التقديم لجامعتنا. 

 .محدودة بسنتينسسات التعليم العالي مؤات دخول لامتحان التي تعتبر بمثابةمدة صالحية االمتحانات 

 

 الخاصة  المواهب امتحان

 

التدريب الرياضي  يتم قبول الطلبة من خالل امتحان المواهب الخاصة في أقسام مثل قسم تعليم حرفة الرسم وقسم تربية 

الرياضة  وقسم   وتعليم  البدنية  الطباعة    وقسمالترفيه  وقسم  التربية  فنون  فنون  المتحركة اوقسم  الزجاج  وقسم  لرسوم 

الرسم)األنيميشن وقسم  النحت  وقسم  الجرافيك  وقسم  العام    وقسمالخزف  وقسم    (  الموسيقى  الموسيقية  الت  اآل  وقسمعلم 

وقسم واإليقاعية  االبيانو    النفخية  التركية  وقسم  الموسيقية  لموسيقى  اآلالت  وقسم صناعة  الوترية  الموسيقية  اآلالت  وقسم 

 ية. فنون الخزفقسم اليك وفنون الجرافالوترية وقسم 


