
 جامعة باشكنت

 الدوليينالطالب تقديم وقبول وتسجيل ملخص توجيه 

 ن المعلومات يمكنكم التواصل معناللمزيد م

 الطالب األجانب: التزامات -6المادة 

 ؛فيها يجب عليهم الطالب األجانب الذين يتقدمون إلى الجامعة و/أو يحصلون على حق التسجيل

خوض امتحان الطالب األجانب الذي يتم تنظيمه من قبل الجامعة في حال عدم امتالكهم لوثيقة نتيجة االمتحان  .1

 الالزمة للتقديم. 

 تقديم المستندات المحددة في شروط التقديم إلى الوحدة المعنية. .2

 القيام بالمعامالت الالزمة بحسب قواعد الجامعة والقوانين التركية. .3

 دات التي تقدم خدمات اإلرشاد.التواصل مع الوح .4

 .يوما   15والتعليمية في غضون  والمدنيةإخطار الجامعة بالتغييرات التي تطرأ على الحالة الشخصية  .5

يوما  من انتهاء  15في غضون  بالوثائق أنهم يواصلون تعليمهميجب عليهم إثبات  من أجل تجديد تصريح إقامتهم .6

 .على تصريح جديد من سلطات الشرطة المحليةفي التصاريح والحصول  المحددةالفترة 

 15الحصول على تصريح جديد في غضون فيجب عليهم سفرهم  اتيح إقامتهم أو جوازارصفي حال فقدانهم لت .7

 .يوما  من خالل التقدم إلى السلطات المختصة فورا  

 ساعة. 48غضون  فيإذا قاموا بتغيير عناوين إقامتهم فيجب عليهم إخطار الجامعة بهذه التغييرات  .8

 االلتزام بقوانين الجامعة المتعلقة بهم. .9

 شروط التقديم:

المتعلقة االعتبار مبادئ رئاسة مجلس التعليم العالي  فيما يتعلق بالمرشحين الذين سيتقدمون للجامعة تؤخذ بعين -9المادة 

  .الخاصةوالطالب على نفقتهم بقبول الطالب من الخارج 

 التقديم:

رئاسة دائرة المتعلقة بها على موقع الجامعة. يتم تقديم الطلبات إلى  والتعليماتيتم اإلعالن عن شروط التقديم أ(  -10المادة 

المرشحين الذين ال تقدم طلبات  يتم النظر إلى. لن ا  التواريخ المحددة عن طريق البريد أو شخصيشؤون الطالب خالل 

 أنهم يستوفون شروط التقديم. إثباتال يمكنهم الذين دد وفي الوقت المح للتطبيقيقدمون المستندات الالزمة 

 طلبات التقديم:تقييم 

أو المعهد أو المعهد الموسيقي الكلية المؤسسة أو إلى  الالزمةيتم توجيه المرشحين الذين يستوفون شروط التقديم  -14المادة 

تخضع المرشحين عملية تنسيب . للوحدات المعنيةيتم تقييمهم من قبل المجالس اإلدارية أو المعهد المهني المختص حيث 

 يس كافيا  . استيفاء شروط التقديم لعدم ملئها وأ االستيعابية في ملء الحصص لها الحريةالجامعة سلطة الجامعة. بالكامل ل

ايير الواردة في للمع ا  وفق ةامتحان المواهب الخاصن خالل يتم تقييم الطلبات المقدمة للبرامج التي تقبل الطالب م لتنسيب.ل

 المواهب الخاصة.توجيه امتحان 

 إعالن النتائج

 -15المادة 

هذه ن عخطابات القبول، كما يتم اإلعالن ن خالل يتم إخطار المرشحين بمواعيد التسجيل والمستندات المطلوبة للتسجيل م

 على موقع الجامعة.المعلومات 

 التسجيل

وخالل فترة التسجيل المحددة رئاسة دائرة شؤون الطالب يتم التسجيل كل عام دراسي في المكان المعلن من قبل  -17المادة 

 تسجيل الطالب اآلخرين.في نفس مواعيد في التقويم األكاديمي 

 الرسوم الدراسية:

ام دراسي. يتم دفع القسط األول من الرسوم يتم تحديد الرسوم الدراسية من قبل مجلس األمناء في بداية كل ع - 18المادة 

الدراسية في الفصل الدراسي األول )الخريف( ويتم دفع القسط الثاني في بداية الفصل الدراسي الثاني )الربيع( قبل تسجيل 

 .القيد أو تجديد الدروس

الصحي خالل الفترة المحددة في يجب على الطالب المقبولين في الجامعة من الخارج دفع الرسوم الدراسية وتجديد تأمينهم 

 ب.الالط قيودسيتم تعليق  وإالالتقويم األكاديمي في بداية كل عام دراسي. 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة باشكنت

 شروط التقديم للطالب الدوليين )األجانب(

 شروط التقديم:

 . أن يكون المرشح في السنة األخيرة من المدرسة الثانوية واحصل على الحق في التخرج أو أن يكون خريجاً من الثانوية.1

. أن يمتلك المرشح عالمات في االمتحانات والشهادات المعترف بها من قبل جامعة باشكنت. )االمتحانات والشهادات المقبولة هي 2

 االمتحانات المقبولة دولياً(

حتى ال . أن يكون حاصالً على درجة مقبولة في أحد امتحانات الكفاءة في اللغة اإلنَكليزية المعترف بها من قبل جامعة باشكنت 3

 يدرس السنة التحضيرية في اللغة اإلنَكليزية.

 

 االمتحانات المقبولة دوليا للتقديم:

 امتحان الطالب الدوليين )األجانب( الخاص بجامعة باشكنت والمعترف به من قبلها. -1

 (GCEالشهادة العامة للتعليم ) -2

 (SATاختبار القدرات الدراسية ) -3

 أولمبياد العلوم الدولية -4

 امتحان اتحاد جامعات القفقاس-5

 (WAECمجلس امتحانات غرب أفريقيا ) -6

 الوثائق الالزمة للتقديم:

I. استمارة طلب التقديم 

II. وثيقة نتيجة امتحان سارية المفعول 

III. شهادة الثانوية 

IV. كشف العالمات 

V. نسخة مصورة من جواز السفر 

VI. صورة شخصية للطالب المرشح 

VII. وصل إيداع رسوم التقديم 


