
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 أَكة لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 شروط التقديم الى يوس جامعة أَكة

 

المسائي والتعليم عن بعد التعليم يتم تحديد مقاعد الطالب المقبولين من الخارج الى برامج التعليم الصباحي و( 1) – 4المادة 

ات الصلة مجلس أعيان الجامعة بالتشاور مع الوحدة األكاديمية ذمن قبل كل سنة لمستوى البكالوريوس والدبلوم لجامعة أَكة 

النظر لتواريخ التقديم ويتم االعالن عنها على الموقع اإللكتروني لرئاسة مكتب شؤون الطلبة بذخ  األو

(http://www.oidb.ege.edu.tr)اعد والشروط.األعيان بعدد المق قرار مجلسب وزارة التعليم العالي التركية . يتم تبليغ 

 

 .امج التي لم يتم مألها أو عدم التقديم إليها الى مقاعد البرامج األذخرىبر( ال يتم تحويل مقاعد ال1) – 5المادة 

 

م من يتم تحديد رسوم المساهمة الدراسية التي يتم تحصيلها من الطالب ال ين سيتم قبولهم من الخارج كل عا( 1) – 6المادة 

 مجلس الوزراء. اي يحددهتنون ذي الصلة ضمن نطاق الرسوم الألحكام القا ا  قبل مجلس إدارة الجامعة وفق

 

 الدبلوم درجةبرامج ال ين سيتم قبولهم في  من الخارج يتم تحديد تقويم التقديم والتنسيب للطالب( 1) – 7المادة 

يتم إبالغ المعلومات المتعلقة بالطالب المسجلين  ، في التقويم األكاديمي للجامعة.برامج جامعتنال تنسيبهم، ليتم البكالوريوسو

 مجلس التعليم العالي.رئاسة إلى 

 

 منها؛ ينمع شرط أن يكونوا في السنة األذخيرة من المدرسة الثانوية أو متخرج( 1) – 10المادة 

 ،دولة أجنبية ومواطنأن يكونوا  ( أ

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

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

 ،(5901)قانون الجنسية التركية رقم  )البطاقة الزرقاء( قة بالتمتع بالحقوق المعترف بهاالمتعل

مزدوجو  الحالة ه/ في ه  الحقا  على الجنسية التركية من ذخالل الجنسية المكتسبة  حاصلونأجانب أن يكونوا  ( ت

 الجنسية.

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

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

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

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

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 وال ين أتموا تعليمهم الثانوي فيها أيضا   ومواطنأن يكونوا  ( ج

( أو ال ين سيحصلون على نتائج ه ه الشهادة بعد أن سجلوا GCE ALوالحاصلين على الشهادة العامة للتعليم )

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

 ال تقبل طلبات المرشحين من ال ين هم؛( 2) – 10المادة 
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 مواطنون أتراك أنهوا تعليمهم الثانوي في تركيا أو جمهورية شمال قبرص التركية.  ( أ

 .مواطنون في جمهورية شمال قبرص التركية ( ب

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

 (.(10)المادة من( ث)باستثناء من يستوفون الشروط في البند )( 10)

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

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

سيحصلون على نتائج ه ه الشهادة بعد أن سجلوا في الكليات أو المدارس الثانوية في بلدان أذخرى وحصلوا على 

 (.2010-2005التعليم فيها بين عامي 

( ب) -1كما 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  (10من المادة )

 تركيا.

  



  



 أَكةجامعة 

 المطلوبة للتقديم والوثائقالمؤهالت 

 

 المبادئ العامة

 أَكةبجامعة  من الخارجامتحان اذختيار الطالب 

وهو االمتحان ال ي  (جامعة أَكةمن الخارج الى اذختيار الطالب )امتحان  EGEYÖSيتم اجراء امتحان ( 1) – 8المادة 

كل سنة من قبل  التركية، يوس والدبلوم للجامعاترومن الخارج للتقديم الى برامج البكال يؤهل جميع الطالب المحتملين

 (.EÜ-ÖDEMللتقييم والقياس لجامعة أَكة )تطبيقات البحاث واألمركز 

وطريقة التقديم  م تحديد مواعيد التقديم لالمتحانيتمرة واحدة كل سنة.  امتحان يوس جامعة أَكة( يتم إجراء 1) – 9المادة 

وتاريخ االمتحان من ذخالل الدليل ال ي  االمتحانوالمراكز التي سيعقد فيها  ومحتوى االمتحان وإدارة االمتحان لالمتحان

 .أَكةبجامعة  األعيانوالموافق عليه من قبل مجلس  EÜ-ÖDEMأعده 

بناء  على  أَكةالتنفي ي لجامعة من قبل المجلس  يوس جامعة أَكةيتم تحديد القضايا المالية المتعلقة بامتحان ( 2) – 9المادة 

 .EU-ODEMاقتراح 

 الطالب الذين سيتم قبولهم من الخارج الى جامعة أَكةلتنسيب التقديم 

يوس جامعة ية المتحان فما فوق في قسم المهارات األكاديمدرجة  40للطالب الحاصلين على  فقط يمكن( 1) – 11المادة 

ب المقبولين من الخارج من أجل برامج مستوى البكالوريوس والدبلوم في العام ذي الصلة التقدم الى مقاعد الطال أَكة

 لجامعتنا.

البرامج التي تقبل الطالب مع كحد أقصى، ما عدا  (5) مجالتقدم للتنسيب الى ذخمس برا للمرشحين( يمكن 3) – 11المادة 

إضافي واحد فقط من المتقدمين  تنسيب، يتم إجراء الدراسية لمقاعدلتقديم طلب أو إذا لم يتم ملء امتحان القدرات الخاصة. 

 الشاغرة. المقاعدالحاليين إلى 

( تتم المفاضلة على البرامج من قبل المرشحين عن طريق الموقع اإللكتروني لرئاسة مكتب شؤون الطلبة 4) – 11المادة 

مرشح الى النظام عن طريق رقم المرشح وكلمة المرورو الخاصة ذخل ال. يدhttps://www.oidb.ege.edu.trلجامعة أَكة 

 به ليختار البرنامج أثناء فترة االذختيار.

 ا  وفق شؤون الطلبةمكتب رئاسة بواسطة  أَكةولهم من الخارج في جامعة يتم تنسيب الطالب ال ين سيتم قب( 1) – 13المادة 

 .EU-ODEMلـ  امتحان يوس جامعة أَكةلنتائج 

يوس جامعة ية المتحان فما فوق في قسم المهارات األكاديمدرجة  40على الطالب الحاصلين  يتم تنسيب (1) – 14المادة 

 .البرنامج ذي الصلة مقاعدفي إطار من األعلى الى األوطأ على حسب درجاتهم  الى برامج جامعتنا في العام ذي الصلة أَكة

ذخ  بدرجات امتحان األ الى امتحان القدرات الخاصةب البرامج التي تقبل الطالبالى  الطالب تنسيبيتطلب ( 1) – 16المادة 

ة التساوي في الفي حالمطلوب من أجل البرامج األذخرى.  أَكةدرجة امتحان يوس جامعة باالضافة الى  القدرات الخاصة
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المساوة بعد  وفقا  الى تسلسل األفضلية. في حالة مثفي التعليم الثانوي أوال ، معدل النجاح ل تتم عملية التنسيب وفقا  التنسيب، 

ن االذختيار األول بغض سيب المرشحين إال برنامج واحد فقط. يتم التنسيب مذلك، سيتم اذختيار المرشح األصغر سنا . يتم تن

 النظر عن اجتياز المرشح الذختبار القدرات ام ال.

يجب أن يحصلوا في قسم اذختبار كفاءة ن للتسجيل في البرامج التعليمية المقبولين ( من أجل أن يبدأ المرشحو1) – 17المادة 

بمستوى لغة  دبلومة \ وثيقة \ ، أو أن يكون لديهم شهادةBأو  Cالتركية في امتحان يوس جامعة أَكة على مستوى  اللغة

يتم أيضا  إعفاء الطالب المتخرجين  .من أحد مراكز تومر للجامعات أو من معد يونس أمرة تقدم يثبت إتقانهم للغة التركيةم

ة، لوزارة التربية الوطنية التركية. أما بالنسبة للطالب ال ين ليس لديهم كفاءة لغة تركيمن المدارس الثانوية التابعة 

 على أن مستواهم تقديم وثيقةيُطلب منهم مع إلزامية رفع مستوى لغتهم التركية الى الكافية،  ،في اجازة لمدة سنة فسيعتبرون

"شهادة بين دبلومة ت \شهادة  \ة تقديم وثيقة في حال) كاٍف حتى بداية العام الدراسي ال ي يلي ه ه الفترة. ةالتركي في اللغة

أو المؤهلين للحصول على  في جامعتنا تومرفي االمتحان ال ي سيعقده مركز  على األقل مستوى متقدم"بتركية اللغة ال

في  تومرتركية في المستويات الم كورة أعاله والتي سيحضرونها من مراكز ال للغة أن يكون لديهم معرفة"الدبلومة" أو 

 (.أمرةهد يونس الجامعات أو مع

، بااللتزام ية إلزاميا  الصف التحضيري للغة األجنب فيها يلتزم الطالب المسجلين في البرامج التي يكون( 1) – 18المادة 

 باللوائح الخاصة بتدريس اللغات األجنبية والمبادئ الواجب اتباعها في تدريس اللغات األجنبية في مؤسسات التعليم العالي.

في  ريهال ي تجفي امتحان الكفاءة  100درجة من أصل  70المرشحين من الصفوف التحضيرية في حالة أذخ  يتم اعفاء 

بها من قبل معهد اللغات المعادلة له ا االمتحان والمعترف متحانات االأو ال ين حصلوا على درجات كافية من جامعتنا 

 التحضيري للغة األجنبية. الصفالطالب حضور  هؤالء ، يجب علىخالف ذلكاألجنبية. ب

عبر الموقع  للطالب المكتسبين حق التسجيل، ( يتم االعالن عن الوثائق المطلوبة من أجل تثبيت التسجيل1) – 19المادة 

 .:www.oidb.ege.edu.trhttp//اإللكتروني لرئاسة مكتب شؤون الطلبة 

 بأنهم قادرون ماليا  على تغطية نفقاتهم ضمان مالي ( يجب على الطالب المكتسبين حق التسجيل، تقديم وثيقة1) – 21المادة 

 يتم تحديد طبيعة ومبلغ الوثيقة المتعلقة باألمن المالي من قبل مجلس إدارة الجامعة كل عام.في بلدنا.  ذخالل فترة التعليم

 أنفسهم.الطالب  نفقاته يتحمليتم تغطية النفقات الطبية للطالب األجانب من ذخالل التأمين الصحي ال ي ( 1) – 22المادة 

ة المعلن عنها، سيفقدون حق بيت التسجيل للطالب ال ين اكتسبوا حق التسجيل ذخالل الفتر( في حال عدم تث1) – 23المادة 

 الجامعة. فيالتسجيل 

إذا تم التأكد من عدم صحة الوثائق المأذخوذة ذخالل  الجامعةفصل الطالب من سيتم بعد تثبيت التسجيل؛ ( 1) – 24المادة 

 .التسجيل

٪ للدولة على أساس القسم 20إلى حد  ا  استناد ا  ا مسبقالمعلن عنه المقاعدفي إطار نظام  التنسيبراء يتم إج( 1) – 26المادة 

 / البرنامج.
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