
وط التقديم للطلبة األجانب اىل جامعة باندرما أون يدي أيلول   شر

اإلجراءات حسب مجلس األساتذة من قبل الذي يحدده ويعلن عنه  مقاعد الدراسيةوفق نظام اليجرى قبول الطلبة اىل الجامعة 

   من خالل مراعاة بة؛ يتم قبول الطلمجلس األساتذة واألصول المتبعة من قبل
 
اكهم ف   بلدهماالمتحانات الوطنية  اشتر

 
  تجرى ف

، التر

  تجري  ها جامعتنا، وامتحانات الطل، واالمتحانات الدولية
  تجري  ها الجامعات ةبواالمتحانات التر

  تركيا  األجانب التر
 
  ، ف

 
ومعدل النجاح ف

  ه  بمو عىل مدة صالحية االمتحانات  محددة الثانوية. ال توجد قيود  شهادة التخرج من الدراسة
، حانات التخرج من الثانويةامت ضعالتر

  ه  بمثابةلكن مدة صالحية االمتحانات 
إىل  متحاناتل درجات المرشحي   لهذه اال ه  سنتان. يتم تحوي امتحان القبول بالجامع   التر

(  01عىل  الحاصلي    ويسمح للطبة. كأعىل درجة  )مائة( نقطة 011 ويتم قبول درجة ال، ئوينظام المال عىل األقل وما فوق  درجة)ستي  

طلب من ي ويمكن أن. خالل القبول للمقاعد الدراسية اإلضافيةدل النجاح هذا تغيت  مع ألساتذة. يمكن لمجلس ااىل الجامعة التقديم

نامج الذي يتقدمون إليه.  ئ أو قريب من التر
 
 المرشحي   التخرج من مجال و / أو فرع مكاف

  المقاعد الدراسية التقييم
 
 والقبول ف

  المقاعد الدراسيةتقييم والقبول م تحديد إجراءات اليت
 
من قبل باندرما أون يدي أيلول  بجامعة  خارجال منللمرشحي   المتقدمي    ف

  المقاعد الدراسيةالخارج  من بةقبول الطلو  تقييم "لجنة
 
 رئيس الجامعة. المشكلة من قبل  "ف

  االمعلنة  مقاعد الدراسية للي    المتقدمي   المرشحيطلب من 
  ؛ لجامعةف 

مقاعد ت الوطنية للبلدان المحددة للاالمتحانا المشاركة ف 

  تركيا األجانب ا ةب، واالمتحان الذي أجرته جامعتنا، وامتحانات الطل، واالمتحانات الدوليةالدراسية المذكورة
  أجرتها الجامعات ف 

لتر

  تم الحصول عليها  ومعدل درجة النجاح
  امتحان التر

 حسابباستخدام طريقة أعىل درجة نجاح )مائة(  011 تر درجة، ويعتنويةالثا ف 

  الجدو  الدرجات عىل أساس النظام المئوي كما ه  
  المقاعد الدراسية. 2-ل ف 

درجات معدل من خالل مراعاة  ويجرى عملية القبول ف 

  حالة واختياراتهم ة المحسوبة عىل هذه الطريقةبالطل
  العمر ل الطالب األصغر يفضت فيجرى، بي   معدل المرشحي    التساوي. ف 

، ثم ف 

  حالة التنويمن التعليم الثا لمتخرج حديثا الطالب ا
 يتم تحديد المرشح بالقرعة.  األخت   ساوي؛ ف 

  المقاعد الدراسيةتم إجراءات التقييم والي
  تقبل الطللمرشحي   الذين يتقدمون لال قبول ف 

امج التر بة عن طريق اختبار ذوي لتحاق بالتر

امج.  الخاصة حسب اساس واصولالمواهب   هذه التر

وط التقديم. يثبت تقييم طلبات المرشحي   الذين لن يتم   عدم استيفائهم لشر

 اإلعالن عن النتائج

  صفحة الويب عىل موقع الجامعة قبوليتم اإلعالن عن نتائج ال
  التسجيل فائزين بآخر للمرشحي   التم إرسال أي إشعار . ال يف 

حق ف 

  الجامعة. 
  الجامعة قبولالخطاب  ويجرى تنظيمف 

 .بناء عىل طلب المرشحي    ف 

 التسجيل

  
  الجامعة بعد إجراء التسجيل الفائزين بالمقاعد الدراسية وحق ي   مرشحلليتم التسجيل النهائئ

  إطار  ف 
 األساس واألصولالتقييم ف 

  نص اإلعالن. يج
ة  يحملب تقديم طلب التسجيل بجواز سفر الواردة ف  الذين تم  ةبم. يتم إبالغ المعلومات حول الطلتعليالتأشت 

.  مجلسإىل  تسجيلهم  التعليم العاىل 

 والتدريس التعليم لغة

  الجامعة ه  
كية. يتم تحديد مستوى معرفة  اللغة لغة التعليم والتدريس ف    باللغة األجنبية للطلالتر

ة الذين فازوا بحق التسجيل ف 

امج   ت التر
  التدريس ةستخدم فيها لغة أجنبيالتر

  السنة ف 
يال أو يكون فيها التدريس ف  من خالل اختبار الكفاءة وتحديد  ةإلزامي ةتحضت 

 المستوى. 

كية كفاءة  مستوى  إجادة اللغة التر

كية كفاءة  مستوىتقييم   :إجادة اللغة التر

كي إجادة اللغة مستوى(: C2و  C1أ( المستوى ) نامج الذي يةكاف  ةالتر   التر
 التسجيل فيه.  فاز بحق. يتم التسجيل ف 



كيإجادة اللغة مستوى (: B2و  B1ب( المستوى ) نامج الذي فاز بحق .  إجادتهاولكن يمكن تحسي    ةكافي  غت   ةالتر   التر
 
يسجل الطالب ف

كية هالتحاق طالتسجيل فيه بشر    بدورة اللغة التر
 
كية إىل إجادة . يجب عىل الطالب أن يوثق أنه قد رفع مستواه ف -C1) مستوى اللغة التر

C2ةام الدراس  الثالث عىل أبعد ( بحلول بداية الع   نو. فتر
 
ةهاية ف    إجادتهم للغةالذين ال تزال  لطبة، ال يمكن لهذه الفتر

 
كية ف التر

  إجادة حتر يرفعوا مستواهم سهم( مواصلة تعليمهم وتدريB1-B2المستوى )
 
 (.C2-C1) مستوى إىل ةاللغ ف

كي إجادة اللغة مستوى(: A2و  A1ج( المستوى ) كية.  وا . يجب أن يأخذيةغت  كاف ةالتر    ةبليجب عىل الطدورة اللغة التر
 
الذين هم ف

   هذه المستوى
 
كية إىل إجادة أن يوثق أنه قد رفع مستواه ف ام الدراس  الثالث عىل أبعد ( بحلول بداية العC2-C1) مستوى اللغة التر

ة كية لديهم إىل مستوى ). يتم تطبيق البند األول من هذه الفتر ، ويتم (C2-C1فقرة عىل أولئك الذين يرفعون مستوى إجادة اللغة التر

  من هذه الفقرة عىل أولئك الذين يرفعون مستوى كفاءتهم إىل )
 (.B2-B1تطبيق البند الثائ 

  تكون لغة التدريس فيها ه   ةبيجب عىل الطل
امج التر   التر

 
كية أن يكونوا  اللغة المسجلي   ف كية الذي تجريه  يجتازوا التر امتحان اللغة التر

  هذه االمتحانات الذين لم ينجحوا  الطلبة مراكز اللغات بالجامعات أو المؤسسات الرسمية األخرى. يجب عىل أولئك
 
  أن ف

 
 الدراسة ف

كية ل   تفتحدورة اللغة التر
ويجب عليهم  ،سمية األخرىمراكز اللغات بالجامعات أو المؤسسات الر  من قبل مدة أقصاها عام واحد والتر

كية بالحصول عىل مستوى  النجاح   امتحان اللغة التر
 
  االتحاد األوروئر  ) جواز ا لمعايت  محفظة اللغعىل األقل وفق B1ف

 
اللغة  ة ف

  نهاية  ما األوروبية(. أ
 
 لمدة سنة أخرى.  مجازين من الجامعةعام سيتم اعتبارهم هذا الالذين لم ينجحوا ف

كية إىل مستوى  ةلغمستوى إجادة الذين لم يحسنوا ال ةبالطليفقد  ة المحددةعىل  C1التر    األقل خالل الفتر
  الدراسة ف 

حقهم ف 

  تم تسجيلهم  مؤسسة التعليم العاىل  
 ها. فيالتر

 

  

 

 


