
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 أنقرة يلديريم بيازيد لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 ؟التقديممن يمكنه  .1

 

يشترط أن  وقت تقديم الطلب.منها أو متخرجين السنة األخيرة من المدرسة الثانوية  فييجب أن يكون المرشحون مسجلين 

تكون الشهادات التي تمنحها المدارس الثانوية التي درست في الخارج معادلة للدبلومات التي تم الحصول عليها من 

الطالب  دمن مقاعمن الشروط التالية التقدم إلى الفئة المناسبة  ا  يمكن للمرشحين الذين يستوفون أي المدارس الثانوية التركية.

 .2022-2021للعام الدراسي  ريم بيازيديجامعة أنقرة يلدالدوليين لبرامج البكالوريوس في 

 

 منها؛السنة األخيرة من المدرسة الثانوية أو متخرجين  فيمسجلين  واأن يكونمع شرط 

 

 أن يكونوا أجانب، ( أ

لية الجنسية التركية من وزارة الداخ أولئك الذين هم مواطنون أتراك بالميالد ولكنهم حصلوا على إذن للتخلي عن ( ب

، لديهم وثيقة بشأن استخدام هادة التنازل عن الجنسية التركيةالمسجلين في ش صردويشهدون أن أطفالهم القا

 لقانون الجنسية التركية، ا  ( تم الحصول عليها وفقالزرقاء الحقوق المعترف بها )البطاقة

( الطفل المولود في تركيا أو خارجها في اتحاد زواج 1، ")5901قانون الجنسية التركية رقم  من 7* في المادة 

القبول من  مقاعديتقدمون للحصول على سمن المفيد للمرشحين الذين  من أم أو أب تركي هو مواطن تركي."

 الخارج فحص قانون الجنسية التركية.

/ في هذا الوضع مزدوجو ا  ن خالل الجنسية المكتسبة الحقأن يكونوا أجانب حصلوا على الجنسية التركية م ( ت

 ،الجنسية

أن يكونوا مواطنين أتراك أتموا دراسة آخر ثالثة سنوات من المرحلة الثانوية في دولة أجنبية عدا جمهورية شمال  ( ث

هم في )بما يشمل من أنهوا دراست 2013\02\01قبرص التركية خالل متابعتهم لدراستهم في الخارج قبل تاريخ 

 المدارس التركية التي افتتحتها وزارة التعليم التركية في البلدان األجنبية عدا جمهورية شمال قبرص التركية(،

وأتموا دراسة كامل المرحلة  2013\02\01أن يكونوا مواطنين أتراك بدأوا دراسة المرحلة الثانوية بعد تاريخ  ( ج

التركية )بما يشمل من أنهوا دراستهم للمرحلة الثانوية بالكامل الثانوية في دولة أجنبية عدا جمهورية شمال قبرص 

 ،في المدارس التركية التي افتتحتها وزارة التعليم التركية في البلدان األجنبية عدا جمهورية شمال قبرص التركية(

فيها أيضا  أن يكونوا من مواطني جمهورية شمال قبرص التركية المقيمين فيها والذين أتموا تعليمهم الثانوي  ( ح

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

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

 

 من ال يمكنه التقديم؟ .2

 ،أن يكون المتقدمون مواطنون أتراك أنهوا تعليمهم الثانوي في تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية ( أ

من أتموا تعليمهم الثانوي بالكامل في أن يكون المتقدمون مواطنون في جمهورية شمال قبرص التركية )باستثناء  ( ب

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

على نتائج هذه الشهادة بعد أن سجلوا في الكليات أو المدارس الثانوية في بلدان أخرى وحصلوا على التعليم فيها 

 ،(2010-2005بين عامي 



)باستثناء من يستوفون أن يكون المتقدمون مزدوجي الجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميالدهم األولى  ( ت

 ،(5و  4المادة رقم الشروط في 

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

شهادة العامة للتعليم أتموا تعليمهم الثانوي بالكامل في ثانويات جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على ال

(GCE AL أو الذين سيحصلون على نتائج هذه الشهادة بعد أن سجلوا في الكليات أو المدارس الثانوية في بلدان )

 ،(2010-2005لتعليم فيها بين عامي أخرى وحصلوا على ا

ودرسوا األولى أن يكون المتقدمون مواطنون أتراك أو مزدوجي الجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميالدهم  ( ج

 في الثانويات األجنبية الموجودة في تركيا أو في المدارس التابعة للسفارات األجنبية في تركيا.

 

 أنواع التقديم وحصص المقاعد الدراسية .3

ريم يجامعة أنقرة يلدالتقدم بطلب للحصول على قبول الطالب الدوليين في  التقديميمكن للمرشحين الذين يستوفون متطلبات 

، والذي يتضمن 1من هذا الدليل لمراجعة الجدول  15في الفئة المناسبة من األنواع المدرجة أدناه. انتقل إلى الصفحة  بيازيد

 والرسوم الدراسية. ريم بيازيديجامعة أنقرة يلدفي  للطالب الجامعيين 2022-2021حصص برامج السنة الدراسية 

 المواطنونالتي يمكن لمواطني الدول األخرى أو  المقاعدهو نوع للمواطنين األجانب:  المخصصة الدراسيةمقاعد ال

 أن يتقدموا إليها. فيما بعد األجانب الذين أصبحوا مواطنين أتراك

األشخاص الذين هم مواطنون أتراك بالميالد وتخلوا عن الجنسية لذوي البطاقة الزرقاء:  المخصصة الدراسيةمقاعد ال

التي  المقاعد. هو نوع 5901كية رقم قانون الجنسية الترمن  28للمادة  ا  ادرة وفقالتركية من خالل الحصول على إذن بالمغ

 ، والتي تقدمها المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة بوزارة الداخلية.لي "البطاقة الزرقاء" التقدم لهايمكن لحام

للمتقدمين من  المقاعدهو نوع  المخصصة للمواطنين األتراك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي في الخارج: الدراسيةمقاعد ال

والذين أكملوا تعليمهم الثانوي في  المواطنين األتراك أو مزدوجي الجنسية والذين تكون جنسيتهم األولى تركية بالوالدة

 .، حيث يمكن للمتقدمين التقديم أعاله(5و  4شروط الواردة في المادتين )أولئك الذين يستوفون ال الخارج

المرشحون الحاصلون على "وثيقة حماية الهوية  سيتقدم لهاالتي  المقاعدهو نوع للسوريين:  المخصصة الدراسيةمقاعد ال

 المؤقتة" بين المواطنين السوريين المستضافين في بلدنا بسبب األحداث في الجمهورية العربية السورية.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة أنقرة يلديريم بيازيد

 للتقديم المطلوبة والوثائقالمؤهالت 

 الغرض والنطاق

تنظيم عمليات التقديم والقبول والتسجيل للطالب الدوليين المرشحين للحصول هو ( الغرض من هذا التوجيه؛ 1) – 1المادة 

ويغطي هذا التوجيه المبادئ المتعلقة  كما ،ريم بيازيديالبكالوريوس في جامعة أنقرة يلد/  الدبلومدرجة ل برامج على

 بالعمليات المذكورة أعاله.

 األساس

لصلة ات ذات ابناء  على "المبادئ المتعلقة بقبول الطالب من الخارج" وأحكام التشريع هذا التوجيه تم إعداد( 1) – 2المادة 

المعدل  2547من قانون التعليم العالي رقم  f/  45حددها مجلس التعليم العالي بالمادة التي  ريم بيازيديلجامعة أنقرة يلد

 .6287بالقانون رقم 

 تعريفات

 ؛هذا التوجيه المختصرات في مثلت( 1) – 3 المادة

 ،ريم بيازيدي: جامعة أنقرة يلدAYBU ( أ

 ،بةشؤون الطل مكتب: ÖIDB ( ب

المرشحون من الجنسية التركية أو غيرها ممن يستوفون الشروط المحددة في "المبادئ المتعلقة الطالب الدولي:  ( ت

 ،من الخارج" لمجلس التعليم العاليبقبول الطالب 

 ،: امتحان مؤسسات التعليم العاليYKS ( ث

 مجلس التعليم العالي.: YÖK ( ج

 

 القسم الثاني

 المقاعد الدراسية والتقديم والتقييم والتسجيل

 المقاعد الدراسية

و /  المعاهدلطالب الدوليين للعام الدراسي ذي الصلة من خالل اقتراح مديريات ل الدراسية مقاعداليتم تحديد ( 1) – 4المادة 

 .لوزارة التعليم العالي التركية به خطاراإلو ريم بيازيديجامعة أنقرة يلداإلدارية للكلية وقرار مجلس الشيوخ في أو المجالس 

 بين البرامج عند الضرورة. المقاعد، ويمكن نقل المعلنة أم ال المقاعدفي ملء  ةحر ريم بيازيديجامعة أنقرة يلد( 2)

امتحانات مؤسسات التعليم العالي المحددة في العام الدراسي  مقاعد٪ من 50الطالب الدوليين  مقاعدال يمكن أن تتجاوز ( 3)

، يتم تقييم هذا الطلب من قبل مكتب ل مرة في العام الدراسي ذي الصلةج التي ستقبل الطالب ألوبالنسبة للبرام السابق.



 المقعدإلى جنب مع  ا  متحان مؤسسات التعليم العالي جنبال المخصص المقعدإذا اقترح مجلس إدارة الكلية  شؤون الطلبة

 لقبول الطالب الدوليين. المخصص

 التقديم

بين التواريخ المعلنة في التقويم يد جامعة أنقرة يلديريم بيازعلى صفحة الويب الخاصة ب التقديماتيتم نشر ( 1) – 5المادة 

 هذه الصفحة.األكاديمي ويمكن للطالب الدوليين التقدم عبر اإلنترنت مباشرة من 

باستخدام الطريقة المحددة في  مكتب شؤون الطلبةالمحددة في اإلعالن بالكامل إلى  الوثائق في طلباتهم يقدم المرشحون( 2)

 غير صالحة. ،المرشحين الذين لديهم وثائق طلب مفقودة أو غير صحيحة تنسب و / أو تقديم إجراءات عتبرت اإلعالن.

 شهادة التخرجلنوع االمتحان /  ا  من البرامج ذات الصلة وفق كحد أقصى اختيارات ثالثاختيار يمكن للمرشحين ( 3)

 والنتيجة.

من أجل تقييم  تجريه جامعة أنقرة يلديريم بيازيدالذي  ةالخاص القدرات في امتحان ا  يجب أن يكون المرشح ناجح( 4)

 .الخاصة القدرات امتحانمع لتي تقبل الطالب الطلبات المقدمة للبرامج ا

 التقييم

يتم تحديد االختبارات الوطنية و / أو الدولية التي يجب مراعاتها في تقييم الطلبات والحد األدنى من ( 1) – 6المادة 

، في كل عام دراسي جديد جامعة أنقرة يلديريم بيازيديوخ في من قبل مجلس الش لشهادات التخرج،الدرجات التي يتم قبولها 

 .جامعة أنقرة يلديريم بيازيدوإعالنها على موقع  به لوزارة التعليم العالي خطاراإل، يتم تغيير أي وفي حالة حدوث

ومكان  الوطنية / الدولية االمتحاناتوالنجاح في  دبلوم المدرسة الثانوية للمرشح أخذ معايير مثل درجةفي التقييم يمكن ( 2)

والدرجات التي تم الحصول عليها في أولمبياد العلوم الوطنية / الدولية  دوليمؤسسة التعليم الثانوي في التصنيف الوطني / ال

 ومسابقات المشروع بعين االعتبار.

التي  االمتحانات، ويمكن استخدام نتائج نفسه الستخدامه في التقييم االمتحانإجراء لجامعة أنقرة يلديريم بيازيد يمكن ( 3)

 أجرتها المؤسسات والمنظمات األخرى ضمن هذا النطاق.

في الطلبات التي تخضع للتقييم األولي من  في إطار الشروط المعلنة م المرشحين الذين ال يستوفون المتطلباتلن يتم تقيي( 4)

 .شؤون الطلبةقبل مكتب 

 القبول في البرنامج. يعني تأكيداستيفاء شروط التقديم ال ( 5)

 حسب جنسية الدولة للتسجيل في البرامج. المقاعديتم توزيع ( 6)

 التسجيل

للمرشحين الذين لديهم الحق في  بجامعة أنقرة يلديريم بيازيدالمعلنة على صفحة الويب الخاصة  تعتبر النتائج( 1) – 7المادة 

من خالل  مكتب شؤون الطلبةإخطار للمرشحين. يتم إرسال خطاب القبول إلى المرشحين المقبولين من قبل  التسجيل بمثابة

 نظام التقديم عبر اإلنترنت.



في الفصل الدراسي  للبرنامج تسجيلتثبيت ال الدبلوم والبكالوريوسالطالب الدوليين المقبولين في برامج  ( يجب على2)

لتقدير إدارة  ا  وفق المتبقية الشاغرة بعد تواريخ التسجيل النهائية للمقاعد إضافي تنسيبسيتم إجراء  .هاألول الذي يتم قبولهم في

 .عةالجام

ال تتم عملية التسجيل الجامعي للمرشح  لتسجيل بشكل كامل أثناء التسجيل.تثبيت االمعلنة ل الوثائقيجب تقديم جميع ( 3)

 .لكامل في مواعيد التسجيل المعلنةالمذكورة با الوثائقفي حالة عدم تقديم  ى لو تم قبولهحت

، المحددة في اإلعالن اللغة وثائق، والذين ليس لديهم ببرامج ذات متطلبات إجادة اللغة يجب على الطالب الملتحقين( 4)

 قبل التسجيل. جامعة أنقرة يلديريم بيازيده يجرتتبار إعفاء اللغة األجنبية الذي اجتياز اخ

 التأمين الصحي

عول تأمين صحي ساري المف جامعة أنقرة يلديريم بيازيديجب أن يكون لدى الطالب الدوليين المقبولين في ( 1) – 10المادة 

 6458من أجل اإلقامة في بلدنا. تتم معامالت التأمين الصحي في إطار أحكام قانون األجانب والحماية الدولية رقم 

 والتشريعات ذات الصلة.

 الحاالت غير المنصوص عليها في التوجيه

جامعة أنقرة لخرى األتشريعية الحكام األ، يتم تطبيق ال يوجد فيها نص في هذا التوجيه في الحاالت التي( 1) – 12المادة 

 ر مجلس الشيوخ.وقرا يلديريم بيازيد

 التنفيذ

  يف عليه جامعة أنقرة يلديريم بيازيدمجلس الشيوخ في ي تاريخ موافقة يدخل هذا التوجيه حيز التنفيذ ف (1) – 13المادة 

08/05/2020. 

 المنفذ

 .أنقرة يلديريم بيازيدجامعة أحكام هذا التوجيه من قبل رئيس  يتم تنفيذ (1) – 14المادة 


