
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 دكوز أيلول لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 

 إجراءات التقديم واالمتحانات والتقييم والتسجيل

 

 (SK-08/11/2019-520/07ل العنوان: ي)تعد شروط التقديم والوثائق المطلوبة للتقديم

 

 مع شرط أن يكون المرشحين في المرحلة األخيرة من المدرسة الثانوية أو تخرجوا منها؛( 1) – 5المادة 

 ،دولة أجنبية وأن يكونوا مواطن ( أ

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

الوثيقة تلكون وثائق تثبت أنهم من أصحاب وأن يكونوا يم غير البالغين المسجلين في وثيقة التنازل عن الجنسية

 ،قة بالتمتع بالحقوق المعترف بهاالمتعل

أصبحوا ة من الرعايا األجانب بالوالدة ومزدوجو الجنسي( SK-16/04 / 2019-506 / 08: تعديل رقم) ( ت

و  6للمادتين  ا  وفق ،الجنسية التركية بالميالد إكتسبوباستثناء أولئك الذين  فيما بعد هورية التركيةممواطنين من الج

أولئك الذين أكملوا السنوات الثالث األخيرة من تعليمهم ، ا  يصبحوا أتراك ،5901قانون الجنسية التركية رقم  من 7

 شمال قبرصجمهورية في بلد أجنبي باستثناء  01.02.2013بعد و 01.02.2013الثانوي )المدرسة الثانوية( قبل 

 ،(العالي التركية وزارة التعليم أفتتحت من قبلالمدارس التركية التي )بما في ذلك  التركية

جمهورية شمال قبرص التركية المقيمين فيها  ومواطنأن يكونوا  (SK-09/02 / 2016-453 / 07: تعديل رقم) ( ث

سيحصلون ( أو الذين GCE ALوالذين أتموا تعليمهم الثانوي فيها أيضا  والحاصلين على الشهادة العامة للتعليم )

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

 .2010-2005بين عامي 

بحالتهم أن يقدموا وثائق  ،يجب على الطالب الذين سيتمكنون من التقديمرة األولى من هذه المادة، ق( على حسب الف2)

طلبات المرشحين الذين ال يستطيعون تلبية أو توثيق متطلبات ب األخذلن يتم . من الموعد النهائي لتقديم الطلبات ا  اعتبار

 حتى وإن قبلوا الى أحد البرامج.هؤالء المرشحين  تسجيلتثبيت لن يتم  التقديم.

 اعالن النتائج واالعتراض على نتائج االمتحان والتسجيل

( يتم االعالن عن نتائج االمتحان والتنسيب على صفحة الجامعة اإللكترونية ويتم التسجيل في رئاسة مكتب 1) – 8المادة 

 شؤون الطلبة خالل التواريخ المحددة.

جامعة دكوز أيلول خالل خمس نتائج امتحان يوس يمكن االعتراض على  (SK-16/04/2019-506/08ل رقم: ي( )تعد2)

 ت باالمتحان. يتم تقرير نتائج االعتراض خالل خمس أيام عمل.أيام عمل للوحدة التي قام

 ءات التسجيل في التواريخ المحددة.حق التسجيل في حالة عدم إكمال إجرا المرشحون( يفقد 3)

 خطاب قبول للمرشحين الذين إكتسبوا حق التسجيل في الجامعة. إصدار( يتم 4)



 

 الوثائق المطلوبة للتسجيل

 ( الوثائق التالية مطلوبة عند تثبيت التسجيل:1) – 9المادة 

 ة،شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو وثيقة تخرج مؤقتالنسخة األصلية من  ( أ

وثيقة معادلة شهادة التخرج مصدقة من قبل وزارة التربية الوطنية التركية أو مديرية التربية الوطنية للمحافظات  ( ب

 أو السفارات التركية،

 تأشيرة دخول الطالب، ( ت

 المدفوعة، الرسوم الدراسيةببنك ( إيصال SK-08/11 / 2019-520 / 07: رقم تعديل) ( ث

 ،سم( ملونة 6×  4.5جواز السفر ) صورة صور شخصية بحجم (SK-09/02 / 2016-453 / 07: رقم تعديل) ( ج

 شهادة كفاءة اللغة التركية إن وجدت، ( ح

 التعليم بلغة أجنبية. تعطيلمتقدمين إلى األقسام التي ل، إن وجدت اللغة األجنبية كفاءةشهادة  ( خ

 ،لكسب العيش في تركيا دخال   ى المرشحوثيقة أو خطاب تعهد يوضح أن لد ( د

 ،وفق الشروط المحددة لألقسام طبيتقرير يجب الحصول على  ( ذ

 تصريح اقامة، ( ر

ذوا األذن بالتخلي عن الجنسية قة التخلي عن الجنسية التركية للمرشحين األتراك بالوالدة وأخنسخة عن وثي ( ز

 التركية من وزارة الداخلية،

الجنسية التركية  حق تسبوااكمزدوجو الجنسية و األجانب التركية للمرشحين الجمهوريةالى  بالتجنيسوثيقة متعلقة  ( س

 (،عينة شهادة ميالد مصدقةفيما بعد )

 مصدقة عن جواز السفر،نسخة  ( ش

جمهورية شمال قبرص  لمواطني GCE ALشهادة نتيجة يوس جامعة دكوز أيلول للمقبولين بها وشهادة   ( ص

 التركية،

 .الدوليشهادة نتيجة االمتحان النسخة األصلية والمترجمة الى اللغة التركية ل( SK-16/04 / 2019-506 / 08)  ( ض

والبيانات المطلوبة  الوثائقعن دقة  ا  شخصيالمرشحون مسؤولون ( SK-16/04 / 2019-506 / 08( )تعديل رقم: 2)

 .يحةأو البيانات المطلوبة للتسجيل غير صح الوثائقأن  تبينإذا من الجامعة  هتسجيل وإلغاءيتم فصل الطالب  للتسجيل.

  



  



 يلولدكوز أجامعة 

 المطلوبة للتقديم والوثائقالمؤهالت 

 

 المقاعد الدراسية واالمتحانات وتقييمات الطلبات

 

( يتم تحديد المقاعد الدراسية للطالب من الخارج الذين SK-25/03 / 2021-569 / 05( )تعديل رقم: 1) – 7المادة 

 الوحدة ذات الصلة. بناء  على اقتراحسيلتحقون ببرامج الدبلوم والبكالوريوس للجامعة من قبل مجلس األعيان 

الطالب  مقاعدالمرشحين المتقدمين على  تنسيبإجراءات  يتم تقييم (SK-08/11 / 2019-520 / 07: )تعديل رقم( 2)

برئاسة نائب  النائب الذي سيعينهارجية وعميد كلية بوجا للتربية أو العالقات الخ منسقمن قبل اللجنة المشكلة من ؛ األجانب

يتم إرسال المقاعد المحددة. ضمن كنتيجة للتقييم، يتم تنسيب المرشحين المقبولين على حسب تفضيالتهم ورئيس الجامعة. 

 طلبة.القرار المتخذ بشأن نتيجة التنسيب من قبل رئاسة مكتب شؤون ال

 لقبول الطالب األجانب من( تم إعداد امتحان يوس جامعة دوكوز أيلول SK-25/03 / 2021-569 / 05( )تعديل رقم: 3)

من المجموع. تقوم كلية بوجا للتربية بإعداد االمتحان بعدة لغات، ويمكن إعداده من قبل مؤسسات أخرى سؤال  80 اختيار

يتم قياس مهارات الطالب عند الضرورة بقرار من مجلس أعيان الجامعة. يتضمن االمتحان جميع مهارات التعليم األساسية، 

تم اهمال )مئة( درجة، تحتسب اإلجابات الصحيحية وي 100ساب النقاط من . يتم احتفي الرياضيات والمنطق في االمتحان

يتم حساب  سئلة.في حال إعطاء اجابتين على أحد األ خاطأةالجابة كسيتم اعتماد ا خذ باالعتبار إنهاإلجابات الخاطئة مع األ

نحراف واال 50التوزيع بحيث يكون متوسط ها توحيديتم و األجوبة الصحيحةعدد باألخذ ب االنحراف المعياري والمتوسط

 لكل مرشح. يوس جامعة دكوز أيلولل واحدة ويتم احتساب درجة 1.25يتم ضرب القيم الموحدة في  .10المعياري 

جامعة دوكوز أيلول على حسب يتم قبول الطالب األجانب الى ( SD-08/11 / 2019-520 / 07: )تعديل رقم)أ( ( 4)

التخرج من الثانوية المحددة من قبل  درجة امتحان الطالب األجانب يوس جامعة دكوز أيلول أو االمتحانات وشهادات

 مجلس أعيان الجامعة.

 المعاهد بقرار من مجلس أعيان الجامعة. \يتم تحديد الشروط الخاصة بأقسام الكليات ( )ت

يتم القيام بتنسيب اضافي من أجل المقاعد التي لم يتم مألها. يتم  (SD-08/11 / 2019-520 / 07: )تعديل رقم)ث( 

 بتنسيب إضافي أم ال والمواضيع األخرى. االعالن عن ما إذا سيتم القيام

لتي تقبل الطالب مع امتحان الى األقسام ا المتقدمينيجب على الطالب  (SD-08/11 / 2019-520 / 07: )تعديل رقم( 5)

لى المعهد ذي الصلة للجامعة باإلضافة ا \ الكليةالذي ستقوم به  المواهب الخاصة امتحانأن ينجحوا في المواهب الخاصة 

 ذات الصلة. المعاهدلنتائج االمتحان ويتم تسجيلهم من قبل الكليات /  ا  يتم تقييم المرشحين وفقددة سابقا . الشروط العامة المح

 اختيارات كحد أقصى.( 8على ثمانية ) التقديميمكن للمرشحين  (SD-08/11 / 2019-520 / 07: )تعديل رقم( 6)

 :( فترة الصالحية المحدد المتحانات قبول الطالب األجانب هي كالتالي1) –أ \7المادة 



 .االمتحانسنة ب ةمحددأيلول  دكوز امتحان يوس جامعةصالحية  فترة ( أ

الرابعة من المادة السابعة من هذا المحددة بالفقرة دخول الجامعات ل دوليا   المقبولة متحاناتاالصالحية  فترة ( ب

 .التوجيه هي سنتان

 تحانات التخرج من الجامعة المعمولة في الخارج.المصالحية  فترةال توجد  ( ت

 اللغة التركية كفاءةمستوى 

الطالب المكتسبين حق التسجيل الى الجامعة  لكي يبدأ( SK-25/03 / 2021-569 / 05( )تعديل رقم: 1) – 11المادة 

من أجل البرامج التي تعطي التعليم باللغة التركية كليا  أو  C1تقديم شهادة كفاءة باللغة التركية بمستوى تعليمهم، يجب عليهم 

 .للبرامج التي تعطي التعليم بلغة أجنبية بالكامل B1جزئيا ، وشهادة كفاءة باللغة التركية بمستوى 

 : اللغة التركية كافية. يمكن بدأ التعليم.C1وى مست

بوقت قصير. يمكن بدأ التعليم مع شرط الحصول على شهادة كفاءة لغة  للغة التركيةا أن تتطور: يمكن B2و  B1مستوى 

 التخرج. حينالى  C1تركية بمستوى 

في يجب . التسجيلخالل إكمال إجراءات  نة منحتفظون بحق التعليم لمدة سة. ي: اللغة التركية غير كافيA2و  A1مستوى 

الى حين  C1الحصول على مستوى  ماألقل من أجل بدأ التعليم، لكن عليهعلى  B1الحصول على مستوى نهاية السنة 

 التخرج.

يجب على المتقدمين المصادقة على مستوى معرفتهم باللغة التركية من ( SK-28/02 / 2017-470 / 11)تعديل رقم: ( 2)

يتم عقد امتحان  الجامعة. أعيانخالل "شهادة إتقان اللغة التركية" الصادرة عن المؤسسات والمراكز التي يحددها مجلس 

التركية للمرشحين اللغة كفاءة لتحديد مستوى  مركز أبحاث اللغة التركية لجامعة دكوز أيلولالتركية من قبل  اللغة كفاءة

 التركية. للغة ستطيعون توثيق مستوى إجادتهمالذين ال ي

ا حق ( ال يتم طلب شرط كفاءة اللغة التركية من المرشحين الذين اكتسبوSK-25/03 / 2021-569 / 05( )تعديل رقم: 3)

 الية:التسجيل في الحاالت الت

 في تركيا بالكامل،)المدرسة الثانوية( أو تعليمهم العالي )الجامعي(  تعليمهم الثانوي لمن أتموا

التابعة لوزارة المدارس التركية  الخارج في في )المدرسة الثانوية( أو تعليمهم العالي )الجامعي( تعليمهم الثانوي لمن أتموا

 التربية الوطنية التركية.

(4( )SK- 25/03 / 2021-569 / 05 ) للغة األجنبية والتركية في نفس الوقت. الصفوف التحضيريةال يمكن التسجيل في 

 الصف التحضيري للغة األجنبية

من الصفوف يعفى الطالب المسجلين في األقسام التي تعطي التعليم باللغة األجنبية كليا  أو جزئيا  ( 1) – 12المادة 

يم مركز االختيار والتقيبامتحان اللغة األجنبية المركزي الذي يعقده وثيقة  همفي حال تقديمالتحضيرية للغة األجنبية 

يم مركز االختيار والتقيلألجنبية الدولية التي يتم قبول معادلتها من قبل المجلس التنفيذي أو امتحانات اللغة ا والتنسيب

ية من أجل اللغات األخرى. مديرية معهد اللغات األجنبالى عمادة كلية الشريعة من أجل اللغة العربية و بتقديمها ،والتنسيب



حديد مستوى كفاءة اللغة يتم تحويل الطالب الذين ال يمتلكون شهادة لغة أجنبية أو لم يتم قبول شهادتهم الى امتحان ت

الخاصة بتعليم اللغات  اللوائحيتم تطبيق أحكام . ةالتحضيري وفاألجنبية، يعفى الطالب الناجحين في هذا االمتحان من الصف

بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون  األجنبية في مؤسسات التعليم العالي والمبادئ الواجب اتباعها في التدريس بلغة أجنبية

 .تلبية شروط اإلعفاء

 ف التحضيريةالمدة القصوى للصفو

تعليم الصفوف التحضيرية للغة التركية واألجنبية هي  اجمالي مدة( SK- 25/03 / 2021-569 / 05( )1) – 12المادة 

 . يتم حذف تسجيل الطالب الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة كفاءة اللغة في نهاية السنتين.كحد أقصى سنتان


