
 جامعة أنقرة للعلوم االجتماعية

ملخص توجيه التقديم والقبول والتسجيل الخاص بالطالب الدوليين الذين سيتم قبولهم في برامج درجتي الدبلوم 

 والبكالوريوس

 طلبات التقديم:

اإللكتروني لجامعة ( يتم تحديد شروط وتواريخ التقديم من قبل مجلس الجامعة ويتم اإلعالن عنها على الموقع 1) – 7المادة 

أنقرة للعلوم االجتماعية. يمكن إبقاء فترة تقديم الطلبات مفتوحة طوال العام من خالل المكتب الدولي. يتم إجراء التقييم 

لتقويم التقديم. يتم إرسال الطلبات  ا  المبدئي لطلبات التقديم المقدمة عبر اإلنترنت من قبل المكتب الدولي في فترات معينة وفق

 بولة للتقييم إلى لجنة قبول الطالب الدوليين في جامعة أنقرة للعلوم االجتماعية ليتم البث فيها.المق

للبرامج التي يرغبون في الدراسة فيها من خالل الموقع اإللكتروني للمكتب الدولي في  ا  ( يتقدم المرشحون إلكتروني2)

 جامعة أنقرة للعلوم االجتماعية.

 في حال وجوده في البرامج المعنية(:امتحان المواهب الخاصة: )

( يجب أن يكون المرشحون الذين يتقدمون للبرامج التي تقبل الطالب من خالل امتحان المواهب الخاصة حاصلين على 1)

عالمة واحدة على األقل من عالمات الحد األدنى في قائمة الشهادات و/أو االمتحانات المعترف بها في قبول الطلبة الدوليين 

 لعلوم االجتماعية. في مرحلة البكالوريوس في جامعة أنقرة ل

يتم إرسال طلبات تقديم المرشحين الذين يحملون الشروط المطلوبة إلى لجنة قبول الطالب الدوليين في جامعة أنقرة ( 2)

 تحدد لجنة قبول الطالب الدوليين من بين المرشحين الذين تكون مؤهالتهم مناسبةللعلوم االجتماعية من قبل المكتب الدولي. 

 االستيعابية. الحصصالمطلوب في بقدر عدد  واالحتياطيينسيين المرشحين الرئي

قييم إتمام عملية ت. يتم عملية التنسيبالحصة اإلجمالية لكل كلية في في بلد معين لكل  تطبيق حد ا  أيضلهذه اللجنة يمكن ( 3)

المرشحين من  وإبالغالن عن النتائج . يتم اإلعالمعنيةالنهائية من قبل لجنة قبول الطالب الدوليين  ائجالطلبات وإعالن النت

 قبل المكتب الدولي.

 

لنتيجة التقييم الصادرة عن لجنة قبول الطالب  ا  وفقيتم تأكيد قائمة الذين حصلوا على الحق في التسجيل للجماعة ( 4)

 بقرار من مجلس إدارة الجامعة.جامعة أنقرة للعلوم االجتماعية الدوليين في 

 القبول المشروط للطالب فيما يتعلق بالتسجيل. ا  تقرر اللجنة أيض يمكن أنالب الدوليين الط عملية تقييم( في 5)

 

 إعالن النتائج:

 .ورئاسة دائرة شؤون الطالبعلى موقع الويب الخاص بالمكتب الدولي  طلبات التقديم( يتم إعالن نتائج 1) - 11المادة 

الجامعة. يتم التسجيل في الحق في  حصلوا على( يتم إصدار "خطاب القبول" من قبل المكتب الدولي للمرشحين الذين 2)

تسجيل . يتم التسجيلالحق في  حصلوا علىللطالب الدوليين الذين  النهائي في خطاب القبول تضمين تواريخ التسجيل

للتسجيل. في الحاالت التي توجد فيها  المرشحين الحضور شخصيا  . يجب على رئاسة دائرة شؤون الطالبمن قبل  الطالب

كاتب العدل(. ال يمكن ة من رسميالحامل لوكالة أعذار يمكن أن يتم التسجيل عن طريق الممثل القانوني أو الطوعي )

 التسجيل عبر اإلنترنت أو عن طريق البريد.

 :المساهمة/الرسوم الدراسيةنسبة 

تحديد مبلغ الرسوم الدراسية ونسبة المساهمة التي سيتم تحصيلها من طالب البكالوريوس الدوليين يتم ( 1) - 12المادة 

الحاصلين على الحق بالدراسة في جامعتنا في السنة التي سيقومون بالتسجيل فيها من قبل مجلس الجامعة بما يتناسب مع 

كمساهمة من  تحصيلهاة والرسوم الدراسية التي سيتم المساهم حول تحديد نسبةتنفيذ القرار الرئاسي القرار المتعلق ب

. ستكون الرسوم المحددة سارية حتى نهاية تعليم الطالب الطالب في تكاليف الخدمات الجارية في مؤسسات التعليم العالي

 .تسجيلقام بالالحق في التسجيل و حصل علىال يتم رد الرسوم المدفوعة للطالب الذي قيده، طلب حذف في حال الدولي. 

 :اللغة التركية الكفاءة في

سيجب على المرشحين المقبولين في برامج ( 1) - 15المادة  في  C1الحصول على األقل على مستوى اللغة التركية ب تُدرَّ

مراكز أبحاث وتطبيقات تعليم  أو في امتحانات (TÖMER)مراكز تعليم اللغة التركية التابعة للجامعات التركية  امتحانات

يُعتبر المرشحون الذي أتموا  أو في امتحانات اللغة التركية األخرى التي تعتبر امتحان كفاءة لغوية.  (DİLMER)اللغة

 اللغة التركية. حاصلين على الكفاءة في التركية الوطنية التعليم لوزارةكامل تعليمهم الثانوي في مدارس ثانوية تابعة 

 

 

 



 جامعة أنقرة للعلوم االجتماعية

 الوثائق والمؤهالت المطلوبة للتقديم

 

 الوثائق المطلوبة أثناء التقديم: 

 .استمارة طلب التقديم ( أ)

وترجمتها المصدقة من كاتب العدل: في حال لم تكن شهادة الثانوية صادرة بواحدة من اللغتين شهادة الثانوية العامة  ( ب)

مجهزة من قبل  اإلنَكليزيةيتم خالل عملية التسجيل إعداد نسخة مترجمة للغة التركية أو  يجب أن اإلنَكليزيةالتركية أو 

 مترجم محلف إضافة إلى الوثيقة األصلية.

يجب أن يكون المرشحين مستوفين لكافة الشروط قبل تاريخ التسجيل النهائي. يجب أن يحصل المرشحون على وثيقة  ( ت)

التربية والتعليم التركية تفيد بأن درجة الثانوية التي تخرجوا منها لها ما يعادلها مصدقة من السفارات التركية أو وزارة 

 في تركيا.

يجب أن يتم تقديم  اإلنَكليزيةكشف العالمات: في حال لم يكن كسف العالمات صادر بواحدة من اللغتين التركية أو  ( ث)

 ف إضافة إلى الوثيقة األصلية.مجهزة من قبل مترجم محل اإلنَكليزيةنسخة مترجمة للغة التركية أو 

 عالمة امتحان مقبولة. ( ج)

 األولى. جواز السفرصفحة نسخة مصورة من  ( ح)

بالنسبة للمرشحين مزدوجي الجنسية فيجب عليهم إبراز وثيقة تظهر أن الجنسية األولى التي حصلوا عليها ليست   ( خ)

 الجنسية التركية.

 نسخة مصورة عن البطاقة الزرقاء )إن وجدت( ( د)
 ديم:طلبات التق

. اإللكتروني لجامعة أنقرة للعلوم االجتماعيةموقع الويتم اإلعالن عنها على  الجامعةيتم تحديد شروط وتواريخ التقديم من قبل مجلس 

المقدمة عبر التقديم لطلبات  المبدئيمفتوحة طوال العام من خالل المكتب الدولي. يتم إجراء التقييم فترة تقديم الطلبات يمكن إبقاء 

إلى لجنة قبول الطالب المقبولة للتقييم . يتم إرسال الطلبات التقديملتقويم  ا  اإلنترنت من قبل المكتب الدولي في فترات معينة وفق

 ها.البث فيليتم  جامعة أنقرة للعلوم االجتماعيةالدوليين في 

جامعة أنقرة للعلوم في لمكتب الدولي اإللكتروني ل موقعالن خالل فيها م الدراسةللبرامج التي يرغبون في  ا  إلكترونييتقدم المرشحون 

 االجتماعية.

 امتحان المواهب الخاصة: )في حال وجوده في البرامج المعنية(:

 

واحدة حاصلين على عالمة امتحان المواهب الخاصة من خالل الذين يتقدمون للبرامج التي تقبل الطالب  ونيجب أن يكون المرشح

االمتحانات المعترف بها في قبول الطلبة الدوليين في مرحلة  و/أوقائمة الشهادات  فيعالمات الحد األدنى ن على األقل م

من خالل امتحان البرامج التي تقبل الطالب المتقدمين إلى المرشحين  تنسيبجامعة أنقرة للعلوم االجتماعية. يتم البكالوريوس في 

 .االمتحان وتعقدتحدد هيئة إدارة الكلية لجنة تحكيم امتحان المواهب الخاصة بالبرامج  حان.هذا االمتلنتائج  ا  المواهب الخاصة وفق

 

 


