
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 عبد هللا َكول لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 مبادئ قبول الطالب من الخارج

 

 شروط التسجيل

 

من مدرسة معادلة للمدارس الثانوية التركية ويستوفون الشروط المحددة في  المتخرجينيمكن للمرشحين ( 1) – 5المادة 

ول. يمكن للمرشحين الذين تستوفي حالة جنسيتهم أحد ك  مج البكالوريوس بجامعة عبد هللا هذا التوجيه التقدم للدراسة في برا

 :لهذا التوجيه ا  لتقدم إلى برامج البكالوريوس وفقالشروط التالية ا

 ،دولة أجنبية ومواطن ( أ)

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

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

 .ع بالحقوق المعترف بها"بالتمت

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

ة عدا جمهورية شمال قبرص حلة الثانوية في دولة أجنبين أتراك أتموا دراسة آخر ثالثة سنوات من المرومواطن ( ث)

 .التركية

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

أو  ( أو الذين سيحصلون على نتائج هذه الشهادة بعد أن سجلوا في الكلياتGCE ALالشهادة العامة للتعليم )

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

الدولية  االمتحاناتوقائمة  لوبة والمقبولة على أساس الدولةالمط االمتحاناتوقائمة  فصيليةم تحديد شروط التقديم التيت( 2)

ويتم اإلعالن  ،وحصص األقسام والرسوم الدراسية بقرار من مجلس اإلدارة كل عام وتواريخ التقديم والتسجيل المقبولة

 جامعة.الالخاص ب اإللكترونيموقع العنها على 

 رشحون الذين لن يتم قبول تسجيلهم:( الم3)

 لمن هم؛ الطالب األجانب مقاعدقبول طلبات الحصول على  لن يتم

 في تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية.  بالكامل مواطنون أتراك أنهوا تعليمهم الثانوي ( أ)

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

( أو الذين سيحصلون على نتائج هذه الشهادة بعد GCE ALلتعليم )قبرص التركية وحصلوا على الشهادة العامة ل

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

حسب ما هو موضح وأكملو الدراسة المتقدمون مزدوجي الجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميالدهم األولى  ( ت)

باستثناء أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بالكامل في بلد أجنبي بخالف جمهورية شمال قبرص )( ب) في البند

برص غير جمهورية شمال قالتركية / أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بالكامل في مدرسة تركية في بلد أجنبي 

 (.التركية



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

 GCEشهادة العامة للتعليم )تعليمهم الثانوي بالكامل في ثانويات جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على ال

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

 (.2010-2005وحصلوا على التعليم فيها بين عامي 

حسب ما هو وأكملو الدراسة األولى الجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميالدهم  ووجمواطنون أتراك أو مزد ( ج)

درسوا في الثانويات األجنبية الموجودة في تركيا أو في المدارس التابعة للسفارات  وأ( بموضح في البند )

 األجنبية في تركيا.

 استمارة التقديم

 

يتم تقديم الطلبات من  على الموقع اإللكتروني للجامعة قبل تاريخ التقديم. التسجيليتم اإلعالن عن تفاصيل ( 1) – 6المادة 

لن يتم تقييم طلبات المرشحين الذين ال  خالل نظام "التقديم عبر اإلنترنت" الموجود على الموقع اإللكتروني للجامعة.

في الوقت  للتسجيلالمطلوبة  الوثائقجميع  تقديم ال يستطيعون قبل الموعد النهائي وال يقدمون أو تسجيلهميستطيعون إكمال 

 المحدد.

لن يتم قبول الطلبات المقدمة عبر الفاكس  إلى "نظام التقديم عبر اإلنترنت" الخاص بالجامعة. وثائق التسجيليجب تحميل 

 التسجيل. تثبيت أثناء وثائقهم األصليةن تقديم يجب على الطالب المقبولي أو البريد أو البريد اإللكتروني.

  



 عبد هللا َكولجامعة 

 المطلوبة للتقديم والوثائقالمؤهالت 

 

 الوثائق المطلوبة للتقديم

 

 تطلب الوثائق التالية من الطالب أثناء التسجيل:( 1) – 7المادة 

ليزية يجب تركيشهادة التخرج، إذا لم تكن باللغة ال) العامة الثانويةنسخة مصدقة من شهادة  ( أ ترجمتها ة أو اإلنك 

أو السفارة أو المأخوذة منها عن طريق المدرسة شهادة التخرج  تصديقوتصديقها باحدى هذه اللغات. يمكن 

 القنصلية أو كاتب العدل.(

المدرسة يمكن تصديقها من . )للتسجيلالمستخدمة  اتنتائج االمتحان وثيقة نسخة مصدقة من: اتنتائج االمتحان ( ب

 سفارة أو القنصلية أو كاتب العدل.(أو ال التي تم فيها االمتحان

 توقيعها وتقديمها أثناء تثبيت التسجيل.يجب ت وسحب نسخة منها وقديم: يتم مألها عن طريق اإلنترنإستمارة الت ( ت

ر التي تحتوي على صورة المرشح )اذا كانت الصفحة التي تحتوي على الصورة ال تتضمن نسخة من جواز السف ( ث

 (.تاريخ صالحية الجواز فيجب ضم الصفحة التي تحوي على تاريخ الصالحية

كشف درجات بجميع الدروس المأخوذة في الثانوية. )يجب جلب كشف درجات مصدق رسميا  من قبل المدرسة  ( ج

 (.اذا تم طلب ذلك أثناء تثبيت التسجيل

 

 استكمال عملية القبول واكتساب حق التسجيل

 

رسوم التسجيل المسبق في السكن يجب على جميع الطالب الذين تم قبولهم دفع رسوم التسجيل المسبق )( 1) – 8المادة 

قبولهم من أجل الحصول على حق أيام من اإلعالن عن  7( في غضون الطالبي للطالب المعفيين من الرسوم الدراسية

سيتم بعد ذلك خصم رسوم التسجيل المسبق هذه من الرسوم الدراسية أو رسوم السكن  .جامعة عبد هللا ك وللتسجيل في ا

إذا لم يتم السداد في  يُعتبر الطالب قد تنازل عن حقه في القبولس .ةالمعطا على حالة المنحة الدراسية ا  اعتمادالطالبي 

لطالب اآلخرين الذين تنطبق عليهم الشروط بدال  من ل تقدم طلبيحق للجامعة أن  .القبولأيام بعد اإلعالن عن  7 غضون

 .في هذه الحالة المرشحين

 

 التيت المتقدمين النظر في طلبا يتمال  ول.ك  المرشحين لتقدير جامعة عبد هللا يخضع تقييم الطلبات وتنسيب ( 1) – 9المادة 

يتم تقييم  األخرى. التسجيلتكون نتائج امتحاناتهم أقل من المستوى الذي تحدده إدارة الجامعة والذين ال يستوفون متطلبات 

الطالب  مقاعد ٪ من إجمالي35الطالب الدوليين  مقاعد، بحيث ال تتجاوز قواعد التي تحددها إدارة الجامعةالطلبات وفق ال

 األتراك.

 



 نتائج القبول وقائمة االحتياط

 

للطالب الذين يمكن استبدالهم بالطالب  االحتياطقائمة  المقبولين بالجامعة وقائمة الطالب ( يتم االعالن عن 1) – 10المادة 

 عة.على الموقع اإللكتروني للجام الذين لن يستفيدوا من حق القبول

يُطلب من المرشحين الحصول  المختصة إلى المرشحين المؤهلين للتسجيل. الوحدةيتم إرسال خطاب القبول من قبل ( 2)

هذه التأشيرة مطلوبة للدخول إلى تركيا  ية بهذا الخطاب.(" من القنصلية التركطالبعلى "تأشيرة تعليم تركية )تأشيرة 

 التسجيل في الجامعة.تثبيت و

وعرض األماكن الشاغرة على الطالب في  االحتياطتحتفظ الجامعة بالحق في االتصال بالطالب المدرجين في قائمة ( 3)

عن تخليهم عن هذا  يا  ن كتابفي حالة تخلي الطالب الذين تم قبولهم من قبل عن حقهم في القبول واإلعالاالحتياط قائمة 

 .الحق

 

 المقبول بها من قبل جامعة عبد هللا َكولكفاءة اللغة اإلنَكليزية  اتامتحان

 

، يجب على لذلك اللغة األجنبية. صفوفباستثناء  ليزيةك  ول هي اللغة اإلنك  تدريس في جامعة عبد هللا لغة ال( 1) – 12المادة 

عبد هللا جامعة ليزية من أجل الدراسة في أي برنامج من برامج ك  إثبات كفاءتهم في اللغة اإلن المرشحينالطالب الدوليين 

، فيمكن قبولهم ليزية التاليةك  إجادة اللغة اإلن امتحاناتي أحد ون من إثبات كفاءتهم فحتى إذا لم يتمكن المرشح .ك ول

برامجهم  للغات حتى يصلوا إلى المستوى الذي يمكنهم من خالله متابعة جامعة عبد هللا ك ول بمعهدواالستمرار في االلتحاق 

 ليزية.ك  الجامعية في اللغة اإلن

 ن اللغة اإلنك ليزية كلغة أجنبيةتوفل: امتحا ( أ

 537 ،TWE 4.0( PBT)توفل  -

 203 ،TWE 4.0( CBTالحاسوب ) امتحان توفل عن طريق -

 75 ،TWE 19( IBT)ت امتحان توفل عن طريق اإلنترن -

( الرسمي ETSالتربوية ) االمتحاناتول عبر موقع خدمات ك   إلى جامعة عبد هللا امتحان توفليجب تقديم درجات 

 .(B426) مؤسسة توفل جامعة عبد هللا ك ول باستخدام كود

خمس بناء  على  متحانالب اسيدخل الطال،  ك ولنك ليزية لجامعة عبد هللااإلعفاء من اللغة اإلامتحان : İMS ( ب

 تحدث، الكتابة، القراءة، القواعد(مهارات )اإلستماع، ال

إلعفاء امتحان اليزية من ك  ٪ باللغة اإلن 100لثانوية بنسبة ا رسايمكن إعفاء الطالب الذين أكملوا تعليمهم في المد ( ت

أو  Edexel GCE Aأو  Cambridgeإما عن طريق تقديم شهادة  من اللغة اإلنك ليزية لجامعة عبد هللا ك ول

AS-Level  100التعليم المدرسي  أخذهمصالحة أو عن طريق تقديم خطاب رسمي موقع ومختوم يوضح ٪

 ليزية.ك  اللغة اإلنب

 



 تثبيت التسجيل

 ( يتم تسليم جميع الوثائق المذكورة باألسفل أثناء عملية تثبيت التسجيل من قبل جيمع الطالب المقبولين:1) – 13المادة 

 شهادة الثانوية العامة األصلية ( أ

 معادلة شهادة الثانوية العامة ( ب

 نتائج االمتحانات ( ت

 جامعة عبد هللا ك ول خطاب القبول المرسل من قبل ( ث

 جواز سفر ساري المفعول ونسخة عنه ( ج

 (4,5x3,5بقياس أشهر  6مأخوذة في آخر صورة معامالت ملونة )صور  4 ( ح

 أو أجور السكن الطالبي() دراسيال موسمللدراسة الجور األ مبين بنك مصدقلل دفع وصل ( خ

 وثيقة نتيجة امتحان اللغة اإلنك ليزية ( د

تغطية  الى السنة التالية مع من تاريخ تسجيل الطالب ي الخاصة سارية المفعول في تركياوثيقة خطة التأمين الصح ( ذ

 .األول من كانون الثاني


