
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 كوتاهيا دوملوبينار لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 التقديممبادئ 

 

 تخرجوا منها، مع شرط أن يكونوا في المرحلة األخيرة من المدرسة الثانوية أو( 1) – 5المادة 

 المرشحين الذين ستقبل تقديماتهم؛ ( أ

 ،دولة أجنبية ومواطن (1

ن أتراك بالمولد حاصلين على إذن التنازل عن الجنسية التركية من وزارة الداخلية وأطفالهم غير البالغين ومواطن (2

قة بالتمتع الوثيقة المتعلتلكون وثائق تثبت أنهم من أصحاب المسجلين في وثيقة التنازل عن الجنسية وأن يكونوا يم

 ،(5901)قانون الجنسية التركية رقم  )البطاقة الزرقاء( بالحقوق المعترف بها

 مزدوجو الجنسية. الحالة ه/ في هذ على الجنسية التركية من خالل الجنسية المكتسبة الحقا   حاصلونأجانب  (3

ية في دولة أجنبية عدا جمهورية شمال ن أتراك أتموا دراسة آخر ثالثة سنوات من المرحلة الثانوومواطن( أ (4

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

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

وأتموا دراسة كامل المرحلة الثانوية  2013\02\01بدأوا دراسة المرحلة الثانوية بعد تاريخ ن أتراك ومواطنب( 

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

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

جمهورية شمال قبرص التركية المقيمين فيها والذين أتموا تعليمهم الثانوي فيها أيضا  والحاصلين على  ومواطن (5

( أو الذين سيحصلون على نتائج هذه الشهادة بعد أن سجلوا في الكليات أو GCE ALالشهادة العامة للتعليم )

 .2010-2005ن أخرى وحصلوا على التعليم فيها بين عامي المدارس الثانوية في بلدا

 قبل طلبات المرشحين من الذين هم؛بال ت ( ب

 مواطنون أتراك أنهوا تعليمهم الثانوي في تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية.  (1

جمهورية من أتموا تعليمهم الثانوي بالكامل في ثانويات مواطنون في جمهورية شمال قبرص التركية )باستثناء  (2

( أو الذين سيحصلون على نتائج هذه GCE ALشمال قبرص التركية وحصلوا على الشهادة العامة للتعليم )

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

2005-2010.) 

)أ(  المادة من( 2دهم األولى بحسب ما هو موضح في البند )الجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميال ومزدوج (3

 (.)أ( المادة من( 4)باستثناء من يستوفون الشروط في البند )

من أتموا تعليمهم الثانوي باستثناء الجنسية وإحدى جنسياتهم هي جنسية جمهورية شمال قبرص التركية ) ومزدوج (4

( أو الذين GCE ALوحصلوا على الشهادة العامة للتعليم )بالكامل في ثانويات جمهورية شمال قبرص التركية 

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

 (.2010-2005التعليم فيها بين عامي 



( من 2كما هو محدد في البند ) ىالجنسية والجنسية التركية هي جنسية ميالدهم األول ومواطنون أتراك أو مزدوج (5

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

 

 الوثائق المطلوبة من أجل تثبيت التسجيل

يتم مقدمين بأوراق ناقصة. يتم منح وقت إضافي للطالب ال قد( تتم إجراءات التسجيل من قبل المركز. 1) – 10المادة 

 ائقالوثسيتم حذف تسجيل المرشحين الذين لم يقدموا  .مجلس اإلدارةمن قبل  شروط ومدة هذه الفترة اإلضافية تحديد

تطلب األوراق التالية من أجل  ذلك. بعدالفترة وال يمكن للمرشح المطالبة بأي حقوق  هذه الالزمة للتسجيل النهائي خالل

 تثبيت التسجيل؛

المعطاة من الثانويات انوية معادلة للشهادة شهادة المأخوذة من الثالأن وثيقة معادلة الشهادة: الوثيقة التي توضح  ( أ

الجامعات )ال  إتحاد مجلسالتركية والمأخوذة من وزارة التربية الوطنية التركية )أو السفارة والقنصلية التركية( أو 

 من الثانويات المرتبطة بوزارة التربية الوطنية التركية(. دلة الشهادة من المرشحين المتخرجينتطلب معا

األصلية وترجمتها )يجب تصديقها من  شهادة التخرج من المدرسة الثانويةشهادة التخرج من المدرسة الثانوية:  ( ب

 أيضا (. قبل كاتب العدل في تركيا من شهادة التخرج من المدرسة الثانويةالسفارة أو القنصلية التركية. يمكن تصديق 

ن متخرجين مالغير  من السفارة أو القنصلية التركية للطالب أن تصدقوثيقة بالدرجات )كشف الدرجات(: يجب  ( ت

رة أو التركية من السفا اللغة إرفاق نسخة مصدقة من النسخة المترجمة إلى ا  يجب أيض)المدارسة الثانوية التركية 

يمكن تصديق كشف الدرجات من قبل كاتب العدل في تركيا أيضا  )تستثنى الحاالت . (القنصلية التركية في بلدهم

 التي يتم فيها ذكر تفاصيل الدرجات على شهادة التخرج من الثانوية(.

ئق التركية لوثاالمترجمة الى اللغة األصلية و النسخةيجة االمتحان األصلية، وثيقة نتيجة االمتحان: نسخة وثيقة نت ( ث

وثيقة مصدقة صادرة عن  ،رة أو القنصلية التركية في بلدهمنتائج االمتحانات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل السفا

وثيقة ) تنا من قبل جامعات أخرى في تركيالالمتحانات المعترف بها من قبل جامع االمتحانب تقومالجامعة التي 

أو  1في الجدول  ات المبينةمتحاناال من ح بأي درجةالمرش تنسيبإذا تم ( )نتيجة االمتحان موقعة ومختومة

 (.من قبل مجلس اإلدارة االمتحانات المقبولة

 نسخة من جواز السفر. ( ج

 االجتماعي ...إلخ.ذ من مؤسسة الضمان الطالب وثيقة بتأمينه الصحي المأخو يقدمصحي: يجب أن التأمين ال ( ح

 مصدقة من قبل السفارة أو القنصلية التركية.جنبية معترف بها دوليا  إن وجدت، األلغة ال شهادةنسخة من  ( خ

 .اللغة التركية إن وجدت بمستوى شهادة ( د

 مالت.عدد من صور المعا 2صورة:  ( ذ

هجرة مع التقدم إلى المديرية اإلقليمية إلدارة ال، بعد اكتمال عملية تسجيل على الطالب يتعين :بيان حول اإلقامة ( ر

في  هوية األجنبي الممنوح له الستخدامه خالل فترة تعليمه ووثيقة إقامتهالرقم وتقديم  وثيقة الطالب الخاصة به

 رين على أبعد تقدير.غضون شه

 .وثيقة التوجيه: الوثيقة التي سيتم تسليمها بعد التدريب التوجيهي من قبل الجامعة ( ز

يجب على الطالب تغطية  مصدر لتغطية نفقات معيشته.المرشح  لدىوهي وثيقة تتعهد بأن : المادي الوضعوثيقة  ( س

 بأنفسهم. معيشتهم

 



 إجراءات التنسيب وتثبيت التسجيل

والتقديم واالختيار والتنسيب  يتم االعالن وتنظيم امتحان اليوس الخاص بجامعة كوتاهيا دوملوبينار( 1) – 9المادة 

 ب الدولين عن طريق نظام التقديم.خطاب القبول للطالو

مؤهلين للتسجيل قبول للمرشحين الاليتم إصدار خطاب  ،(7/10/2021تاريخ ب 38ل: قرار مجلس األعيان رقم تعدي( )2)

ويتم إلغاء تنسيب الطالب الذي لم يدفع الرسوم والتوجيه  واإلرشاد اإلستشاراترسوم بعد دفع  في برامج جامعتنا

 المذكورة في المواعيد المحددة من قبل المركز.

رسوم دفع بعد  حق أن يكون طالبا   شحيكتسب المر، (7/10/2021تاريخ ب 38ل: قرار مجلس األعيان رقم تعدي)( 3)

اإلرشاد و اإلستشارات/  تومريحصل الطالب الذين يدفعون الرسوم الدراسية / . والتوجيه واإلرشاد اإلستشارات

الطالب لتقديم طلب  ووثيقةيمكن للطالب استخدام خطاب القبول  .طالب من خالل نظام األتمتةال وثيقةوالتوجيه على 

 للمجيء إلى بلدنا. الطالب للحصول على تأشيرة

المواعيد المحددة في خطاب  خاللالمرشحين الذين ال يستوفون متطلبات التسجيل  تنسيبلمجلس اإلدارة إلغاء  يمكن( 4)

 القبول.

ومبادئ  س التعليم العالي بشأن قبول الطالب من الخارجللفقرة الثالثة من مبادئ مجل ا  بقرار من مجلس اإلدارة وفق( 5)

يمكن إعطاء المرشحين ، بعد فحص حالة الطالب المتقدمين في منتصف الفصل الدراسي، شروط القبول في الجامعات

بما ال يتجاوز ثلث حصة قبول الطالب األجانب في ، للعام الدراسي المقبل خطاب قبول"الذين يستوفون شروط التقديم "

 جامعتنا في العام السابق.

إذا كانت متساوية  ،األعلىخرج من المدرسة الثانوية شهادة التدرجة  ريتم اختياالتنسيب متساوية س( إذا كانت درجة 6)

 المرشح األصغر سنا  عند التقييم. يتم ترجيح

إحدى إلى  المتقدمينبلد على قبول الطالب من نفس  من قبل مجلس اإلدارة قد يتم فرض قيودعند التنسيب، ( 7)

 مع ذلك؛ يمكن غض النظر عن هذه القاعدة والتنسيب في حالة عدم امتالء المقاعد. .الوحدات

اإلدارة. يجب على الطالب  م التنسيب الذي يتم االعالن عنه من قبل مجلسيتثبيت التسجيل، يتم في إطار تقو( 8)

الحضور شخصيا  لتثبيت التسجيل. يمكن للطالب الذين ال يستطيعون الحضور شخصيا  القيام بتوكيل للشخص الذي 

عن من قبل مكتب العدل التركي أو القنصليات التركية. ال يتم تثبيت التسجيل  جيل وتصديقههسيقوم بإجراءات التس

 طريق اإلنترنيت أو البريد. تتم إجراءات التسجيل األولي عن طريق المركز.

  



  



 كوتاهيا دوملوبينارجامعة 

 المطلوبة للتقديم والوثائقالمؤهالت 

 

 أنواع الدرجات المأخوذة في التسجيل ومبادئ التسجيل

ويتم  نظام التقديم الخاص بالمركزة كطالب مرشح من مقاعد الطالب الدوليين من خالل يتم التقديم للجامع( 1) – 7المادة 

 .بناء  على ذلكاالعالن 

من أجل الطالب  1الدرجات المقبولة والحد األدنى لدرجات التقديم في الملحق  \االمتحانات  أنواع ( تم تحديد2)

ن المتحانات جدول هي سنتاالالمتقدمين الى مقاعد الطالب الدوليين في الجامعة. مدة صالحية االمتحانات الموجودة في 

 لة امتحانات التخرج من الثانوية.ال توجد مدة صالحية في حا ،الدخول الى الجامعة

الذين لديهم طلبات المرشحين  تقييمللمفاضلة من قبل المركز. يتم لطلبات المرشحين المتقدمين ( يتم التدقيق األولي 3)

سيتم إلغاء ذه الفترة. وثائق الناقصة خالل هنقص في الوثائق، ويتم إعطاءهم مدة إضافية من قبل مجلس اإلدارة إلكمال ال

 الطلبات التي لم تكتمل خالل هذه الفترة.

لكن يتم إلغاء التسجيل إذا تبين أنه تم عبر نظام التقديم على أنها صحيحة.  أثناء التقديمالمعطاة  المعلومات( يتم قبول 4)

تم الشروع تاريخ الحق. يتثبيت التسجيل أو في  إعطاء معلومات مظللة أو خاطئة أو وثائق مزورة أثناء فترة التقييم أو

 في اإلجراءات القانونية الالزمة.

حين الذين يودون الدراسة في ر مع امتحان القدرات الخاصة من أجل المرشيوس جامعة دوملوبيناالكفاءة ( امتحانات 5)

يتم إعداد  في المجال ذي الصلة. تجري لقياس قدرات الطالباالمتحانات التي  كلية العلوم الرياضية، هيكلية الفنون و

 وإدارتها من قبل الوحدة ذات الصلة في التواريخ التي تحددها إدارة الجامعة. ريوس جامعة دوملوبيناالكفاءة امتحانات 

تقديم للبرامج التي تطلبه، يجب على المرشح أن يحصل باإلضافة الى امتحان القدرات الخاصة الذي سيقوم به الطالب لل

 للتقديم.  1لمذكورة في الملحق أحد االمتحانات ا درجة على

 درجات تنسيب الطالب الدوليينحساب  – 1الجدول 

 معلوماتهاوالمستخدمة االمتحانات المقبولة  \الدبلومات  \الشهادات 

 أكبر درجة أقل درجة المعدل دةالشها \الدبلوم  \اسم االمتحان 

دوملوبينار امتحان يوس جامعة  1

 )امتحان التسجيل السنوي(

1.0 40 100 

2 SAT 1 ( + القراءة النقدية

 (الرياضيات

1.0 1000 1600 

3 ABITUR 1.0 4 1 

 دوملوبينارامتحان يوس جامعة  4

التي سبقت سنة امتحان السنة )

  التسجيل(

0.75 50 100 

امتحانات اليوس للجامعات األخرى  5

المعترف بها من قبل جامعتنا )خالل 

 (100السنتين األخيرة( )من 

0.75 50 100 



امتحانات اليوس للجامعات األخرى  6

المعترف بها من قبل جامعتنا )خالل 

 (80السنتين األخيرة( )من 

0.75 40 80 

 100 50 0.75 (100)نظام ( الثانويةالمدرسة معدل ) 7

 5 2.5 0.75 (5 )نظام( الثانويةالمدرسة معدل ) 8

 20 8 0.80 البكالوريا الدولية 9

10 TQDK 0.65 400 700 

 

تحديد لوية ووتسلسل األو 1درجات القبول المحددة في الجدول  \ينار حق تغيير أنواع امتحانات معة دوملوبتمتلك جا( 6)

من خالل اإلعالن عنها على الموقع اإللكتروني المركزي أثناء  ،...إلخواع الدرجات المراد اضافتها أو إزالتها أن والتسجيل

 عملية التقديم بما يتماشى مع القرارات التي ستتخذها اللجان ذات الصلة.

 ألكثر من خمس برامج.يمكن للمرشح التقديم ال خذ تقديمات المفاضالت عبر اإلنترنيت. ( تأ7)

 . يتم إتباع طريقة التقديم األولي من أجل تغيير البرنامج.في حالة طلب الطالب يمكن له تغيير البرنامج مرة واحدة فقط( 8)

 

 تقييم التسجيل

 كوتاهيا دولوبيناريقوم مجلس اإلدارة بتقييم طلبات المتقدمين من الطالب الدوليين المتقدمين إلى جامعة ( 1) – 8المادة 

المحددة في المادة السابعة أو  االمتحاناتيأخذ مجلس اإلدارة في االعتبار درجات المرشحين في  البرامج. الىبهم وتنسي

استيفاء شروط التقديم ال  لن يتم تقييم طلبات المرشحين الذين ال يستوفون شروط التقديم. نجاحهم في التعليم الثانوي. درجات

 أم ال. المقاعد الدراسيةلء مجلس اإلدارة حر في م لتنسيب.احق  المرشح إكتسابيعني 

ن قدمين الى البرامج التي تقبل الطالب من خالل امتحاتالم الدوليينلمرشحين ا في حالة قبول ( يتم أخذ التسجيل األولي2)

في حالة نجاح هؤالء المرشحين بامتحان القدرات  الى البرامج ذات الصلة. يتم القيام بالتسجيل النهائيالقدرات الخاصة 

 .لقسم المعنيالذي سيعقده ا الخاصة

 

 مستوى كفاءة اللغة التركية

المقبولين اليها والتي لغة التدريس بها هي اللغة التركية، تقديم  تسجيل للبرامجالبعد  يجب على المرشحين( 1) – 11المادة 

ية )تومر( أو معهد لتركدرجة كفاءة بامتحان كفاءة اللغة التركية المقام في مراكز تعليم اللغة التركية المرتبط بالجامعات ا

جهم التعليمية. ال تطلب شهادة كفاءة اللغة التركية من الطالب يونس أمرة، وتقديمه أثناء تثبيت التسجيل من أجل البدأ ببرام

التي لغة التعليم فيها هي المدارس الثانوية الذين أكملوا المدارسة الثانوية التركية التابعة لوزارة التربية الوطنية التركية و

من الطالب السنتين . ال تطلب مدة آخر سنتين فترة ة خاللالمقدم شهادة كفاءة اللغة التركيةيجب أن تكون التركية. اللغة 

 في الجامعات التركية من قبل. تلقوا تعليمهمالذين 

لمعايير محفظة لغات االتحاد األوروبي  ا  وفق B2 مستوى( من أجل البدء بالتعليم في برامج جامعتنا يجب الحصول على 2)

 لمستوى اللغة التركية. )جواز سفر اللغة األوروبية(

للطالب المقبولين ببرامج لغة التعليم فيها هي اللغة التركية،  B2بمستوى ( في حالة عدم إبراز شهادة كفاءة اللغة التركية 3)



الذين لم  المرشحينيجب على . متحان المنظم من قبل تومر جامعة دوملوبيناردرجاتهم في االعلى حسب سيبدأون تعليمهم 

 دراسة اللغة التركية التحضيرية لمدة سنة في تومر جامعة دوملوبينار.يتمكنوا من اجتياز امتحان اللغة التركية 

 

 كفاءة اللغة األجنبية

 ،التعليم التحضيري اإللزامي للغة األجنبية تعطييجب على المرشحين الذين تم قبولهم في البرامج التي ( 1) – 12المادة 

المرشحين  يأخذ أثناء التسجيل. اتحاد الجامعاتبنقاط كافية يقبلها مجلس  انات اللغة األجنبية الدوليامتح تقديم وثيقة نتيجة

 للغات األجنبية. معهد جامعة دوملوبينارعقده يتحان إتقان اللغة األجنبية الذي إلى ام الوثائقهذه  ايقدمو مالذين ل

( إذا لم يتمكن المرشح من اجتياز امتحان كفاءة اللغة األجنبية، سيتسمر بالتعليم التحضيري للغة األجنبية في معهد اللغات 2)

 لجامعة دوملوبينار. األجنبية

بشكل  الى البرامج التي تعطي التعليم التحضيري للغة األجنبيةفي الفصل الثاني ( يجب على المرشحين الذين تم قبولهم 3)

في نهاية هذا البرنامج سيتمكن . )ديلمر( جامعة دوملوبينارالذي تنظمه للغات األجنبية  البرنامج التحضيريحضور  إلزامي

من االلتحاق الكمال التسجيل الى البرنامج ذي  دوملوبينارطالب الناجحين بامتحان كفاءة اللغة األجنبية الذي تعده جامعة ال

 الصلة.

 في نفس السنة. في )ديلمر( اإلنَكليزيةكن أخذ التعليم التحضيري للغة التركية ويم( 4)

 في غضون عامين من الجامعة. ةليزيكَ واإلن ةالتركي للغة يتم فصل الطالب الذين ال يستطيعون إكمال التعليم التحضيري( 5)

 


