
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 جوكوروفا لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 

 شروط التسجيل

وأن المدرسة الثانوية أو تخرجوا منها في المرحلة األخيرة من  بشرط أن يكون المرشحينيمكن قبول الطلبات ( 1. )4المادة 

 وأن يستوفوا الشروط التالية؛ 1في المحق االمتحانات المبينة  نتائج ديمتلكوا أح

 ،دولة أجنبية وأن يكونوا مواطن ( أ

ن أتراك بالمولد حاصلين على إذن التنازل عن الجنسية التركية من وزارة الداخلية وأطفالهم ومواطنأن يكونوا  ( ب

قة الوثيقة المتعلوثائق تثبت أنهم من أصحاب  اتلكويموأن  غير البالغين المسجلين في وثيقة التنازل عن الجنسية

 ،(5901)قانون الجنسية التركية رقم  بالتمتع بالحقوق المعترف بها

ل تركيا أو خارجها في زواج داخ ين األتراكمواطنمن الالطفل المولود ألم أو أب ( 1ينص على أن ") هناك حكم

لخارج فحص قانون القبول من ا مقاعديجب على المرشحين الذين سيتقدمون للحصول على " هو مواطن تركي

 ،(الجنسية التركية

مزدوجو  الحالة ه/ في هذ على الجنسية التركية من خالل الجنسية المكتسبة الحقا   نحاصليأجانب أن يكونوا  ( ت

 الجنسية.

أن يكونوا مواطنين أتراك أتموا دراسة آخر ثالثة سنوات من المرحلة الثانوية في دولة أجنبية عدا جمهورية شمال  ( ث

)بما يشمل من أنهوا دراستهم في  2013\02\01قبرص التركية خالل متابعتهم لدراستهم في الخارج قبل تاريخ 

 .ية التي افتتحتها وزارة التعليم التركية في البلدان األجنبية عدا جمهورية شمال قبرص التركية(المدارس الترك

وأتموا دراسة كامل المرحلة  2013\02\01أن يكونوا مواطنين أتراك بدأوا دراسة المرحلة الثانوية بعد تاريخ  ( ج

أنهوا دراستهم للمرحلة الثانوية بالكامل  الثانوية في دولة أجنبية عدا جمهورية شمال قبرص التركية )بما يشمل من

 في المدارس التركية التي افتتحتها وزارة التعليم التركية في البلدان األجنبية عدا جمهورية شمال قبرص التركية(.

جمهورية شمال قبرص التركية المقيمين فيها والذين أتموا تعليمهم الثانوي فيها أيضا   ومواطنأن يكونوا  ( ح

سيحصلون على نتائج هذه الشهادة بعد أن سجلوا ( أو الذين GCE ALوالحاصلين على الشهادة العامة للتعليم )

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

 ال تقبل طلبات المرشحين من الذين هم؛( 2

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

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

( أو الذين سيحصلون على نتائج هذه GCE ALادة العامة للتعليم )شمال قبرص التركية وحصلوا على الشه

الشهادة بعد أن سجلوا في الكليات أو المدارس الثانوية في بلدان أخرى وحصلوا على التعليم فيها بين عامي 

2005-2010.) 



( 1) المادة من( بالجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميالدهم األولى بحسب ما هو موضح في البند ) ومزدوج ( ت

د أجنبي بخالف جمهورية شمال قبرص التركية / أولئك باستثناء أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بالكامل في بل)

 (.الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بالكامل في مدرسة تركية في بلد أجنبي غير جمهورية شمال قبرص التركية

من أتموا تعليمهم الثانوي باستثناء الجنسية وإحدى جنسياتهم هي جنسية جمهورية شمال قبرص التركية ) ومزدوج ( ث

( أو الذين GCE ALبالكامل في ثانويات جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على الشهادة العامة للتعليم )

سيحصلون على نتائج هذه الشهادة بعد أن سجلوا في الكليات أو المدارس الثانوية في بلدان أخرى وحصلوا على 

 (.2010-2005التعليم فيها بين عامي 

( من بكما هو محدد في البند ) الجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميالدهم األولى ومواطنون أتراك أو مزدوج ( ج

 ودرسوا في الثانويات األجنبية الموجودة في تركيا أو في المدارس التابعة للسفارات األجنبية في تركيا. (1المادة )

 :الجامعة المحددة من قبلالذين يستوفون الشروط الخاصة التالية  تقديم األشخاصيتم قبول ( 3

 ،1وجودة في الملحق والم المقبولة دوليا   الطالب الدوليين امتحان نتيجة من يمتلكون ( أ

كز القياس واالختيار والتنسيب للطالب األجانب الذين أكملوا دراستهم في المدارس مرامتحان نتيجة من يمتلكون  ( ب

 وأكموا تعليمهم فيها،التركية نوية الثا

الذي يعقد للطالب الدوليين في و 1والمبين في الملحق جوكوروفا يوس من يمتلك الدرجة المطلوبة المتحان  ( ت

 .ةالجامع

 

 المقاعد الدراسية

من قبل مجالس من قبل مجلس األعيان بعد تحديدها الدراسية للطالب الدوليين  ( تتم الموافقة على المقاعد1. )8المادة 

الطالب الدوليين  مقاعدتم تحديد ويتم تبليغ وزارة التعليم العالي التركية بذلك. ي الوحدات ذات الصلة لجميع البرامج

مركز القياس  من قبل٪ من عدد الطالب المعلن في العام السابق 50٪ وال تزيد عن 2للبرامج بحيث ال تقل عن 

 .واالختيار والتنسيب

 ة لمركز األبحاث والتطبيقات لتنسيقية الطالب الدوليين للجامعة.اإللكتروني الصفحةعلى مقاعد ال( يتم اعالن 2)

 ( الجامعة حرة في مأل المقاعد المعلن عنها أم ال.3)

  



  



 جوكوروفاجامعة 

 المطلوبة للتقديم والوثائقالمؤهالت 

 

 األساسية والدرجاتاالمتحانات 

 ا  وفق لطالب الذين سيتم قبولهم من الخارجايقوم بها ولية التي و / أو الد الوطنية االمتحاناتيتم تقديم قائمة ( 1. )5المادة 

 .1في الملحق ليه والنقاط األساسية التي سيحصلون عليها من أجل قبولهم في برامج الجامعة لنوع البرنامج الذي تقدموا إ

( هي سنتان. الفترة الزمنية المحددة المتحان جامعة SAT, ÖSYM( الفترة الزمنية المحددة المتحانات دخول الجامعة )2)

 هي سنة واحدة. ÇUÖSجوكوروفا 

لية، ، البكالوريا الدوAbitur التخرج من المدرسة الثانوية )البكالوريا األلمانية محددة المتحاناتتوجد فترة زمنية  ال( 3)

 العلمية الدولية( األولمبياد ، MATURA ، شهادات التخرجGCE البكالوريا البرطانية

بحسب قرار مجلس األعيان. يتم تجديد هذه القائمة من  1في الملحق الواردة متحانات يمكن تغيير الدرجات األساسية لال (4)

 قبل مجلس األعيان إذا كان هناك ضرورة لذلك.

 

 ديممبادئ التق

شروط التقديم المحددة من قبل مجلس األعيان وتواريخ االعالن عن  على الصفحة اإللكترونية للجامعة ( يتم1. )6المادة 

الموافق عليها من قبل مجلس التعليم العالي في التواريخ المحددة في الدراسية التقديم والوثائق المطلوبة للتقديم والمقاعد 

 التقويم األكاديمي.

يقات لتنسيقية الطالب الدوليين ت على الصفحة اإللكترونية لمركز األبحاث والتطبيق اإلنترنعن طر تتم التقديمات( 2)

 خالل التواريخ المحددة في االعالن.جامعة جوكوروفا ل

 ائي للتسجيل بسبب التأخير.( لن يتم األخذ بوثائق التقديم التي ستصل بعد الموعد النه3)

 الذين ال يمتلكون شروط التقديم. ( لن يتم تقييم طلبات المرشحين4)

 

  للتقديمالوثائق المطلوبة 

 تطلب الوثائق التالي من المرشحين من أجل التسجيل:( 1. )7المادة 

 ( برامج على األكثر(5لتسجيل لخمس )إستمارة التسجيل )يمكن للمرشح ا ( أ

 (1المتحانات المبينة في الملحق )نسخة عن شهادة نتيجة االمتحان سارية المدة من أحد ا ( ب

ة التعليم الثانوي الرسمية الصادرة عن مؤسس الشهادةنسخة من نسخة عن شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو  ( ت

 همتوضح تاريخ تخرج بعد ةالثانوية العامالتخرج من الذين لم يحصلوا على شهادة ن ها المرشحوالتي يدرس

 يقة درجات(وث –لوثيقة التي تبين معدل درجة التخرج )كشف درجات نسخة مترجمة للغة اإلنَكليزية أو التركية ل ( ث



 نسخة عن جواز السفر ( ج

 (1صورة واحدة ) ( ح

 نسخة عن شهادة نتيجة االمتحان ( خ

 الذين ال يمتلكون شروط التقديم( لن يتم تقييم طلبات المرشحين 2)

 

 الوثائق المطلوبة من أجل تثبيت التسجيل

 ( الوثائق المطلوبة للتسجيل هي؛1. )11المادة 

 هادة التخرج من المدرسة الثانوية،أصلية من شنسخة  ( أ

التي يتم الحصول عليها من سفارات أو قنصليات الجمهورية التركية أو وزارة التربية الوطنية في  "معادلة الشهادة" ( ب

 خوذة من المدارس التركية،رج المأخالت لتخرج من الثانوية معادلة لشهادةن أن شهادة االتي تبيو جمهورية تركيا

كشف الدرجات ونسخة مترجمة الى اللغة اإلنَكليزية أو التركية ومصدقة من قبل سفارات أو  عننسخة أصلية  ( ت

 قنصليات الجمهورية التركية،

ونسخة مترجمة الى اللغة اإلنَكليزية أو التركية ومصدقة من أصلية لشهادة نتيجة االمتحان المستخدمة للتقديم نسخة  ( ث

 قبل سفارات أو قنصليات الجمهورية التركية،

 صدقة للصفحة التي تبين المعلومات الشخصية لجواز السفر،بطاقة الهوية األصلية أو نسخة م ( ج

 الدراسية،رسوم اليوضح دفع  إيصال بنك ( ح

جمهورية شمال قبرص  )ما عدا مواطنو سفارات أو قنصليات الجمهورية التركية"تأشيرة الطالب" المأخوذة من  ( خ

 ،في تركيا( الثانوي تعليمهم أكملوا والطالب الذينالتركية 

 عدد صورة معامالت، 12 ( د

 ،أن وجدت دوليا   سارية المفعولكفاءة اللغة التركية واللغة األجنبية  ( ذ

 رقم هوية المواطن األجنبي، ( ر

 .إثبات وجود دخل أعلى من المبلغ الذي سيمكنهم من مواصلة تعليمهم ( ز


