
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 أوفوك لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 الغرض

الذين يتقدمون إلى  والتزامات هؤالء الطالب تنظيم المبادئ المتعلقة بقبول الطالبهو الغرض من هذا التوجيه  - 1المادة 

 .الخارج للبرامج التعليمية منجامعة أوفوك للدراسة 

 

 النطاق

إن الحصة المخصصة ألقسام هو ، المتعلقة بقبول الطالب من الخارجفي إطار المبادئ النطاق من هذا التوجيه  - 2المادة 

 جامعتنا هي لتنظيم شروط التسجيل والقبول لطلبات المرشحين األجانب. ومعاهدوبرامج كليات 

 

 األساس

بتاريخ تمت الموافقة على المجلس التنفيذي للتعليم العالي بناًء على سلطة المجلس العام للتعليم العالي  - 3المادة 

ً قده وفوتم إعدا 13/02/2013 بموجب  01/02/2013بتاريخ  لمتعلقة بقبول الطالب من الخارج" المؤرخلقرار "المبادئ ا ا

، كتاب مجلس التعليم العالي بتاريخ 6287المعدل بالقانون رقم  2547م من قانون التعليم العالي رق f/  45المادة 

 .1177-75850160.301.02ورقم  19/02/2013

 

 هم.تقديميتم قبول 

 

 ،من المرشحين ( أ

 قبرص الشمالية،شمال جمهورية تركيا وي فبالكامل األتراك الذين أكمو تعليمهم الثانوي  (1

المدرسة الثانوية( )باستثناء أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بالكامل )قبرص التركية  شمال مواطنو جمهورية (2

، وأولئك الذين حصلوا GCE ALفي المدارس الثانوية في جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على نتائج 

في  صةوالمدارس الخا المدارس الثانويةمن خالل التسجيل في  GCE ALأو سيحصلون على نتائج امتحان 

 ،(2010-2005بلدان أخرى بين 

)كتاب رئاسة مجلس أ من المادة  2ي الفقرة المعرفة فهي تركية األولى بالميالد  تهمجنسيمزدوجو الجنسية الذين  (3

/ قرار مجلس الشيوخ  43753/  301.02-75850160ورقم  21/07/2014التعليم العالي المختلف بتاريخ 

من  4وفون الشروط الواردة في البند )باستثناء أولئك الذين يست، (2-10/  2014ورقم  25/07/2014يخ بتار

 ،المادة أ(

)باستثناء أولئك الذين أكملوا تعليمهم مزدوجو الجنسية وأحد جنسياتهم هي جنسية جمهورية قبرص الشمالية  (4

الثانوي بالكامل )المدرسة الثانوية( في المدارس الثانوية في جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على نتائج 

GCE AL وأولئك الذين حصلوا أو سيحصلون على نتائج امتحان ،GCE AL المدارس جيل في من خالل التس

 ،(2010-2005في بلدان أخرى بين  والمدارس الخاصة الثانوية

و المحدد بالميالد على النح جنسية التركيةعلى الأو مزدوجو الجنسية الذين تحمل جنسيتهم األولى  أتراك نمواطنو (5

السفارات في تركيا والمدارس الثانوية األجنبية في  ضمن، والذين درسوا في المدارس من المادة أ 2في البند 

 ركيا.ت

 ال يقبل تقديمهم.

 

 43753/  301.02.01-75850160ورقم  2014/07/21* بناء على كتاب مجلس التعليم العالي بتاريخ 

ً "وفق ، بناًء على الصالحية الممنوحة للمجلس التنفيذي في عن الدائرة الثامنة بمجلس الدولةلقرار وقف التنفيذ الصادر  ا

ً ، فقد تم الترتيب وفق21.5.2014اجتماع الجمعية العمومية للتعليم العالي بتاريخ  للقرار المتخذ في المجلس التنفيذي للتعليم  ا



 بشأن المرشحين الذين يمكنهم التقدم ". 16.07.2014العالي بتاريخ 

 

 االمتحانات التي يمكن للمرشحين استخدامها للتقديم

المذكورة  االمتحاناتيمكن للمرشحين الذين سيتقدمون إلى الجامعة التقدم إلى البرنامج ليتم متابعتهم من ( 1) – 9المادة 

 أدناه.

 ؛على اً ، اعتماديجب أن يقدموا أقل درجة مطلوبة

 SAT 1 (1000 درجة على األقل) 

 ACT (21 درجة على األقل) 

 Abitur 4 اتدرج 

 ( 20\10البكالوريا الفرنسية) 

 شهادة مستوى GECE AL ()درسين على األقل 

 ( البكالوريا الدوليةInternational Baccalaureate IB على  24( )درجة دبلوما شهادة البكالوريا الدولية

 األقل(

  النمساويشهادة التخرج (Matura Reifezeugnis) 

  شهادة التخرج األيطالية(Diploma di Maturita) 

 يوصى باستخدام االمتحانات في قبول الطالب األجانب من قبل الجامعات والموافقة عليها من قبل مجلس التعليم العالي( 2)

فترات صالحية االمتحانات مع حالة  يتم تحديدال ؛ في تقييم طلبات الطالب أثناء قبول الطالب الوافدين من الخارج

فترات  يتم تحديد، ولكن إلخ( ،، التوجيهيGCE، ، البكالوريا الدوليةAbiturحانات التخرج من المدرسة الثانوية )امت

 ، إلخ( سنتان.SATصالحية االمتحانات مع حالة امتحانات القبول بالجامعة )

 

 تقييم التقديم

 جامعة أوفوك. معهديتم تقييم المرشحين من قبل المجالس اإلدارية لكلية / ( 1) – 10المادة 

ً قييم واالختيار وفق( يتم الت2)  للنجاح األكاديمي ونتائج المقابلة. ا

األكاديمي: درجة الدبلوم / درجة امتحان القبول بالجامعة / امتحان التخرج من المدرسة الثانوية / البكالوريا /  النجاحأ( 

 درجة االمتحان الدولي.

 .إلخ، درجتهو اديمية للمرشح وتفضيالت البرنامجالمقابلة: التوافق بين الخلفية األكب( 

أو ال. استيفاء شروط التقديم  صلملء الحص حرةوهي  أوفوكيخضع تقييم الطلبات وتنسيب المرشحين لسلطة جامعة ( 3)

 ال يتطلب قبول التنسيب.

 

 لغة التعلم والتعليم

 .٪(30) اً جزئي ليزيةك  اإلن/  الكاملبليزية ك  / اإلن لغة التدريس في الجامعة هي التركية( 1) – 11المادة 

الذي يثبت لمستوى كفاءة اللغة التركية  شهادةفي البرامج تقديم  المقبولين يجب على المرشحين( تحديد المستوى التركي: 2)

 مجلس ، إلخ( المقبولة من قبلTÖMER، والذي تم الحصول عليه من المراكز التي تقدم التعليم التركي )نجاح المرشح

 الشهادةالذين ال يستطيعون تقديم ، ويتم منح أولئك تركية اللغة ( كشهادة إتقانC-1. يتم قبول المستوى )التعليم العالي

 ، وال يمكنهم مواصلة تعليمهم خالل هذه الفترة.ةواحدة لحضور دورة اللغة التركي المذكور مدة أقصاها سنة

 

 تعليم ومستوى اللغة اإلنك ليزية

يتم تطبيق أحكام لوائح التعليم  (2015/07ورقم  06/07/2015)قرار مجلس الشيوخ المعدل بتاريخ ( 1) – 12المادة 

ليزية بجامعة ك  للصف التحضيري للغة اإلن 29426ورقم  28/7/2015رسمية بتاريخ نشرت بالجريدة الالتي المتحان وا

تنظيم اإلجراءات والمبادئ الواجب تطبيقها في التعليم واالمتحانات اإللزامية للصفوف التحضيرية للغة والتي  أوفوك

ً إنك ليزية بليزية في البرامج التي تكون فيها لغة التدريس لغة ك  اإلن يتم تنظيمه وإجرائه من  (إنك ليزية٪ 30) الكامل أو جزئيا

 .ليزيةك  التحضيرية للغة اإلن الصفوفق قبل هيئة تنسي

 :ليزيةك  التحضيري للغة اإلن الصفمن أجل اإلعفاء من  يجب على الطالب استيفاء أحد الشروط التالية( 2)



 يقدمو:يجب أن 

 ،ليزيةك  فوق في اختبار إتقان اللغة اإلن وما 100نقطة على األقل من أصل  60 ( أ

يتم إجراءها من التي   YDS (KPDS-ÜDS) ليزية الوطنيةك  نقل من امتحانات إتقان اللغة اإلنقطة على األ 50 ( ب

 ،ÖSYMول معادلتها من قبل أو درجة معادلة من اختبارات اللغة األجنبية الدولية التي يتم قب ÖSYM قبل

 (www.yok.gov.trو  www.osym.gov.tr  منشور في رابط معادلة امتحانات اللغات األجنبية)

ليزية فيه ك  قل في بلد يتم تحديد اللغة اإلنعلى األ األخيرةأولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي في السنوات الثالث  ( ت

 ،ي التي يحضرها مواطنو ذلك البلدفي مؤسسات التعليم الثانو كلغة التدريس

ليزية كلغتهم ك  بلد يتم فيه التحدث باللغة اإلن أو الدكتوراه في الماجستيرأولئك الذين أكملوا دراستهم الجامعية أو  ( ث

 ،ليزية فقطك  باللغة اإلن الدروساألم أو في برنامج في إحدى جامعات تركيا حيث يتم تدريس 

ليزية لمدة ال تقل عن عام واحد )واحد( في جامعة ك  البرنامج التحضيري للغة اإلن أولئك الذين درسوا ونجحوا في ( ج

 ،أو مؤسسة تعليم عالي أخرى

 ليزية بنجاح في غضون عامين من البرنامج.ك  إكمال الفصل التحضيري للغة اإلن يتم فصل الطالب الذين ال يستطيعون( 3)

 (46290 105.01.07-75850160ورقم  13/8/2015)حسب كتاب مجلس التعليم العالي بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة أوفوك

 المطلوبة للتقديم والوثائقالمؤهالت 

 

 شروط التقديم

 المرشحون المتقدمون؛

 المدرسة الثانوية أو متخرجين: مع شرط أن يكونوا في المرحلة األخيرة من ( أ

 أن يكونو أجانب، (1

أن يكونوا مواطنين أتراك بالمولد حاصلين على إذن التنازل عن الجنسية التركية من وزارة الداخلية وأطفالهم  (2

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

، هناك حكم ينص 5901قانون الجنسية التركية رقم  من 7)في المادة  " ق المعترف بهاالمتعلقة بالتمتع بالحقو

سيستفيد  ( الطفل المولود من أم أو أب مواطن تركي مرتبطين بزواج في تركيا هو مواطن تركي."1على أن ")

 (،رج من فحص قانون الجنسية التركيةبول من الخاالمرشحون الذين يتقدمون للحصول على حصص الق

ً ة من خالل الجنسية المكتسبة الحقأن يكونوا أجانب حصلوا على الجنسية التركي (3 / في هذا الوضع مزدوجو  ا

 ،الجنسية

)بما في ذلك عدا جمهورية شمال قبرص  بلد أجنبيأن يكونوا مواطنين أتراك أتموا مدرستهم الثانوية بالكامل في  (4

 ،أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي في المدارس التركية في بلد أجنبي غير جمهورية شمال قبرص التركية(

أن يكونوا من مواطني جمهورية شمال قبرص التركية المقيمين فيها والذين أتموا تعليمهم الثانوي فيها أيضاً  (5

( أو الذين سيحصلون على نتائج هذه الشهادة بعد أن سجلوا GCE ALوالحاصلين على الشهادة العامة للتعليم )

 .2010-2005ت أو المدارس الثانوية في بلدان أخرى وحصلوا على التعليم فيها بين عامي في الكليا

 يتم قبول تقديمهم.

 ن؛المرشحو ( ب

 ،المتقدمون مواطنون أتراك أنهوا تعليمهم الثانوي في تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية (1

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

( أو الذين سيحصلون على نتائج GCE ALلتعليم )جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على الشهادة العامة ل

لتعليم فيها بين عامي هذه الشهادة بعد أن سجلوا في الكليات أو المدارس الثانوية في بلدان أخرى وحصلوا على ا

2005-2010)، 

)باستثناء أولئك الذين أكملوا أن يكون المتقدمون مزدوجي الجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميالدهم األولى  (3

ك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي تعليمهم الثانوي بالكامل في بلد أجنبي بخالف جمهورية شمال قبرص التركية / أولئ

 بالكامل في مدرسة تركية في بلد أجنبي غير جمهورية شمال قبرص التركية(

)باستثناء  أن يكون المتقدمون مزدوجي الجنسية وإحدى جنسياتهم هي جنسية جمهورية شمال قبرص التركية (4

أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بالكامل في المدارس الثانوية في جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على 

من خالل التسجيل  GCE ALلى نتائج امتحان ، وأولئك الذين حصلوا أو سيحصلون عGCE ALنتائج 

 ،(2010-2005في البلدان األخرى بين  والخاصة المدارس الثانويةوالدراسة في 

األولى بحسب ما أن يكون المتقدمون مواطنون أتراك أو مزدوجي الجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميالدهم  (5

ودرسوا في الثانويات األجنبية الموجودة في تركيا أو في المدارس التابعة للسفارات  2المادة رقم في هو موضح 

 األجنبية في تركيا.

 ال يقبل تقديمهم.

 



 ولة لتقييم المرشحين عند التقديماالمتحانات المقب

على  اً ختبارات المذكورة أدناه ، اعتماديجب على المرشحين الذين سيتقدمون للجامعة تقديم أقل درجة مطلوبة من اال( 1)

 البرنامج الذي سيتم اتباعه.

 SAT 1 (1000 درجة على األقل) 

 ACT (21 درجة على األقل) 

 Abitur 4 اتدرج 

 ( 20\10البكالوريا الفرنسية) 

 شهادة مستوى GECE AL ()درسين على األقل 

 ( البكالوريا الدوليةInternational Baccalaureate IB على  24( )درجة دبلوما شهادة البكالوريا الدولية

 األقل(

  النمساويشهادة التخرج (Matura Reifezeugnis) 

  شهادة التخرج األيطالية(Diploma di Maturita) 

 يوصى باستخدام االمتحانات في قبول الطالب األجانب من قبل الجامعات والموافقة عليها من قبل مجلس التعليم العالي( 2)

فترات صالحية االمتحانات مع حالة  يتم تحديدال ؛ في تقييم طلبات الطالب أثناء قبول الطالب الوافدين من الخارج

فترات  يتم تحديد، ولكن إلخ( ،، التوجيهيGCE، ، البكالوريا الدوليةAbiturحانات التخرج من المدرسة الثانوية )امت

 ، إلخ( سنتان.SATصالحية االمتحانات مع حالة امتحانات القبول بالجامعة )


