
 آتاتوركجامعة 

 ارج لدرجتي الدبلوم والبكالوريوسملخص توجيه معامالت تقديم وقبول الطالب من الخ

 ل معناللمزيد من المعلومات يمكنكم التواص

 شروط التقديم:

( يجب أن يمتلك المرشحون الذين سيقومون بالتقدم الشروط الواردة في المبادئ المتعلقة بقبول الطالب من 1) -6المادة 

 الخارج والتي يتم نشرها من قبل رئاسة هيئة التعليم العالي.

ينص على أن "الطفل المولود من زواج أم أو أب أحدهما مواطن تركي سواء في تركيا أو ( في ضوء الحكم الذي 2)

التقديم  ال يتم قبول طلبات 5901خارجها هو مواطن تركي" والمنظم في المادة السابعة من قانون الجنسية التركية رقم 

للطالب األجانب في حال امتالكهم لشهادات ثانوية تركية. لكن  آتاتوركللمرشحين الذين سيتقدمون في إطار امتحان جامعة 

يتم تقييم طلبات تقديم الطالب الذين تخرجوا من برنامج ثانوية التعليم المفتوح في أوروبا الغربية العاملة في الخارج في هذا 

لمتعلق بإمكانية قبول طلبات تقديم اإلطار بما يتماشى مع قرار رئاسة هيئة التربية والتعليم في وزارة التعليم الوطنية ا

الطالب الذين يدرسون الثانوية في المدارس التركية في الخارج )عدا جمهورية شمال قبرص التركية( ضمن مبادئ قبول 

 الطالب من الخارج.

توجد ( وبالنسبة للطالب الذين سيتقدمون للجامعة ال ATAYÖSللطالب األجانب ) آتاتورك( في نتيجة امتحان جامعة 3)

قيود على مدة صالحية االمتحانات المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي واالمتحانات الُمعَادلة التي بمثابة امتحانات تخرج 

من المدرسة الثانوية )مثل امتحان أبيتور(. لكن مدة صالحية االمتحانات التي بمثابة امتحانات دخول للجامعة )مثل امتحان 

يتم قبول طلبات التقديم المقدمة لعمليات التنسيب إضافية بناًء على نتائج هذا النوع من  السات وغيره( هي سنتان.

االمتحانات. ستتم عملية التقييم في عملية التنسيب اإلضافية بما يتماشى مع "معايير قبول الطالب من الخارج في مؤسسات 

 التعليم العالي". 

 (:ATAYÖSللطالب األجانب ) آتاتوركامتحان جامعة 

( تتم عملية التنسيب لطلبات التقديم المقدمة من قبل الطالب األجانب لاللتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس في 1) -7المادة 

ً وفق آتاتوركجامعة  ( الذي تنظمه الجامعة. يجب على ATAYÖSللطالب األجانب ) آتاتوركلنتائج امتحان جامعة  ا

( إكمال معامالت التقديم من ATAYÖSللطالب األجانب ) آتاتوركجامعة المرشحين الذين يرغبون في خوض امتحان 

خالل رابط التقديم الموجود على موقع الجامعة. لن يتم قبول طلبات التقديم التي لم يتم إجراؤها عبر اإلنترنت في المواعيد 

ً التي تحددها الجامعة وكذلك الطلبات المقدمة يدوي  أو بالبريد. ا

( والتفاصيل األخرى ATAYÖSللطالب األجانب ) آتاتوركن تواريخ ومواعيد وأماكن امتحان جامعة ( يتم اإلعالن ع2)

المتعلقة بهذا االمتحان في "الدليل اإلرشادي التقديم" الُمعد في إطار هذا التوجيه والذي يتم نشره على الرابط اإللكتروني 
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 ( يتم القيام بإجراءات التنظيم المتعلقة بهذا االمتحان من قبل اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجامعة.3)

 لغة التعليم والدراسة:

( لغة التعليم والدراسة في الجامعة هي التركية. يتم تحديد مستوى الكفاءة في اللغة األجنبية بحسب لغة 1) - 11المادة 

البرنامج للطالب الحاصلين على الحق في التسجيل في برامج تستخدم في تعليمها لغات أجنبية أو تحتوي على فصل 

 حديد المستوى.تحضيري إلزامي للغة األجنبية من خالل اختبار الكفاءة وت

( يعتمد وقت بدء الدراسة بعد التسجيل للمرشحين الذين تم قبولهم في وحدات لغة التدريس فيها هي اللغة التركية على 2)

 له. نتائج امتحان تحديد المستوى في اللغة التركية الذي سيتم عقده من قبل الجامعة أو نتائج أي امتحان آخر يعتبر معادالً 
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 جامعة أتاتورك

 شروط التقديم للطالب الدوليين )األجانب(

 شروط التقديم:

( وبالنسبة للطالب الذين سيتقدمون للجامعة ال توجد قيود ATAYÖSفي نتيجة امتحان جامعة أتاتورك للطالب األجانب )

صالحية االمتحانات المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي واالمتحانات الُمعَادلة التي بمثابة امتحانات تخرج من على مدة 

المدرسة الثانوية )مثل امتحان أبيتور(. لكن مدة صالحية االمتحانات التي بمثابة امتحانات دخول للجامعة )مثل امتحان 

تقديم المقدمة لعمليات التنسيب إضافية بناًء على نتائج هذا النوع من السات وغيره( هي سنتان. يتم قبول طلبات ال

االمتحانات. ستتم عملية التقييم في عملية التنسيب اإلضافية بما يتماشى مع "معايير قبول الطالب من الخارج في مؤسسات 

 (1قم التعليم العالي". )توجد معايير قبول الطالب الدوليين في جامعة أتاتورك في الملحق ر

 (:ATAYÖSامتحان جامعة أتاتورك للطالب األجانب )

تتم عملية التنسيب لطلبات التقديم المقدمة من قبل الطالب األجانب لاللتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس في جامعة 

ً لنتائج امتحان جامعة أتاتورك للطالب األجانب ) لمرشحين ( الذي تنظمه الجامعة. يجب على اATAYÖSأتاتورك وفقا

( إكمال معامالت التقديم من خالل رابط ATAYÖSالذين يرغبون في خوض امتحان جامعة أتاتورك للطالب األجانب )

التقديم الموجود على موقع الجامعة. لن يتم قبول طلبات التقديم التي لم يتم إجراؤها عبر اإلنترنت في المواعيد التي تحددها 

 دوياً أو بالبريد.الجامعة وكذلك الطلبات المقدمة ي

( والتفاصيل األخرى ATAYÖSيتم اإلعالن عن تواريخ ومواعيد وأماكن امتحان جامعة أتاتورك للطالب األجانب )

المتعلقة بهذا االمتحان في "الدليل اإلرشادي التقديم" الُمعد في إطار هذا التوجيه والذي يتم نشره على الرابط اإللكتروني 
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 يتم القيام بإجراءات التنظيم المتعلقة بهذا االمتحان من قبل اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجامعة.

 شروط القبول والتقييم:

خرج من التعليم ألجل أن يتم قبول الطالب المتقدمين من الخارج في الجامعة يجب على أن يكونوا حاصلين على شهادة الت

 الثانوي في نظام بلدانهم ومستوفين للشروط المحددة في الفقرات األخرى من هذه المادة.

 تتم عملية تنسيب الطالب في البرامج على النحو التالي:

سب أ( يتم تنسيب الطالب المتقدمين والمستوفين للشروط الالزمة وفق ترتيب اختياراتهم بدءاً من اختيارهم األول وذلك بح

العالمة التي يحصلون عليها في اختبار مهارات التعلم األساسية في امتحان جامعة أتاتورك للطالب األجانب 

(ATAYÖS.لتحديد المستوى الدولي الذي يتم تنظيمه من قبل الجامعة ) 

ً أو ً يخضعون المتحان  ب( الطالب الذين اختاروا وتم تنسيبهم في برامج لغة التدريس فيها هي اللغة اإلنَكليزية جزئيا كليا

الكفاءة في اللغة األجنبية الذي يتم تنظيمه من قبل الوحدات المختصة في الجامعة. يبدأ الطالب الذين ينجحون في هذا 

االمتحان تعليمهم مباشرة من السنة األولى دون دراسة سنة تحضيرية للغة األجنبية أما الذين لم ينجحوا فيدرسون سنة 

 تحضيرية.

قييم طلبات تقديم المرشحين الذين يختارون برامج دبلوم أو بكالوريوس في جامعتنا في إطار اختيار وتنسيب ج( يتم ت

ً لنتائج امتحاناتهم وذلك بحسب ترتيب أعلى العالمات خالل علمية التنسيب في البرامج التي تم  الطالب األجانب وفقا

البرنامج متساوية تُعطى األولوية لمن اختار هذا البرنامج  اختيارها. إذا كانت درجات المرشحين الذين يختارون نفس

الدراسي في مقدمة االختيارات وإذا استمرت حالة المساواة فتُعطى األولوية للمرشح الذي يكون تاريخ ميالده أقرب إلى 

 يومنا هذا )المرشح ذو العمر األصغر(.
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برامج كحد أقصى  10أقصى لبرامج التعليم النظامي وبرامج كحد  5اختياراً،  15يمكن للمرشحين إجراء ما مجموعه 

لبرامج كلية التعليم المفتوح في جامعة أتاتورك وذلك بحسب الحصص االستيعابية التي يمتلكون حق التقدم إليها والترتيبات 

 الموضحة.

 قبل الطالب األجانب لاللتحاق جامعة أتاتورك وفقاً لنتائج 

عالمة على األقل  30مون لاللتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس في جامعتنا على يجب أن يحصل المرشحون الذين يتقد

 ( الذي تنظمه جامعتنا كل عام.ATAYÖSعالمة في امتحان جامعة أتاتورك للطالب األجانب ) 100من أصل 

 جدول شروط النجاح:

 

 نوع االمتحان الشروط

وتنسيب الطالب األجانب الذي يُنظم من امتحان اختيار 

 قبل جامعة أتاتورك

 (ATAYÖSامتحان جامعة أتاتورك للطالب األجانب )

امتحانات الطالب األجانب التي يتم تنظيمها من قبل 

مؤسسات التعليم العالي التركية األخرى فيما عدا 

 جامعة أتاتورك

 ( في تركياYÖSامتحانات الطالب األجانب )

 امتحان أبيتور )ألمانيا( 4.00الدرجة العليا هي 

ما ال يقل عن مستويين رئيسيين ومستوى فرعي واحد 

على أن تكون الرياضيات واللغة اإلنَكليزية مواضيع 

 إلزامية

 ( تنزانياAالشهادة المتقدمة للتعليم الثانوي )المستوى 

٪ على األقل )فقط لبرامج الدبلوم والتعليم 60نجاح بنسبة 

 المفتوح(

 شهادة الثانوية العامة )قطر، الكويت(

 (ACT) اختبار الكليات األمريكي  36الدرجة العليا هي 

( في أذربيجان وروسيا Attestatالشهادة الثانوية ) )فقط لبرامج الدبلوم والتعليم المفتوح( 100\60

وأوكرانيا ومولدوفا وبيالروسيا وكازاخستان 

وقيرغيزستان وجورجيا وطاجيكستان وأوزبكستان 

 وتركمانستان ومنغوليا

امتحان البكالوريا )فرنسا، لبنان، بنين، بوركينا فاسو،   20من أصل  10عالمة شهادة ال تقل عن 

تشاد، الكاميرون، كمبوديا، توغو، الجابون، وسط 

غال، جيبوتي، النيجر، موريتانيا، مالي، إفريقيا، السن

مدغشقر، الجزائر، تونس، المغرب، غينيا، وغيرها 

 من الدول(

 الشهادة الثانوية العليا في بنجالديش ٪ )فقط لبرامج الدبلوم والتعليم المفتوح(60نجاح بنسبة 

 االختبار المركزي البيالروسي )بيالروسيا( 600\300

)فقط لبرامج  20من أصل  10ال تقل عن عالمة شهادة 

 الدبلوم والتعليم المفتوح(

 شهادة التعليم الثانوي العالي في بلجيكا

عالمة فيما يتعلق بالبرنامج  400/800ما ال يقل عن 

 المراد التقدم له

امتحان الكفاءة الدراسية للكليات في كوريا الجنوبية 

(KICE) 

 Baccalaureate de) بكالوريا ساحل العاج كحد أدنى 400\200

I'Enseignemet Secondaire) 



عالمة فيما يتعلق بالبرنامج المراد  375ما ال يقل عن 

 التقدم له

( GAOKAOاالمتحان الوطني للقبول بالتعليم العالي )

 في جمهورية الصين الشعبية

الحصول كحد أدنى على )المستوى المتقدم(:  Aالمستوى 

في درسين على األقل مرتبطتين بالمجال  Dعالمة 

)الدرجة الثانية(:  ASالمراد التقدم له. المستوى 

دروس على  4في  Dالحصول كحد أدنى على عالمة 

 األقل مرتبطة بالمجال المراد التقدم له.

( )باكستان، الكاميرون، GCEالشهادة العامة للتعليم )

 زامبيا، رواندا، أوغندا، وغيرها من الدول.(

 شهادة جنوب أفريقيا العليا )اختبار المصفوفة( ٪ )فقط لبرامج الدبلوم والتعليم المفتوح(60نجاح بنسبة 

 شهادة الثانوية الهندية العليا ٪ )فقط لبرامج الدبلوم والتعليم المفتوح(60نجاح بنسبة 

)فقط لبرامج الدبلوم  10/  5.5للدرجات: الحد األدنى 

 والتعليم المفتوح(

 / VBO / MAVO) شهادة الثانوية العامة في هولندا

HAVO / VWO / MBO)  

الحصول على مداليات ذهبية أو فضية أو برونزية في 

 أولمبيات العلوم العالمية التي يشارك فيها ويعترف بها

مجلس األبحاث العلمية والتكنولوجية في تركيا 

(TÜBİTAK) 

 أولمبياد العلوم الدولية

 البكالوريا اإلسبانية 5/10الحد األدنى للدرجات: 

  

 

 

 

 

 


