
 جامعة أرزوروم التنقية

رامج درجتي الدبلوم ملخص توجيه التقديم والقبول والتسجيل الخاص بالطالب الدوليين الذين سيتم قبولهم في ب

 والبكالوريوس

 ن المعلومات يمكنكم التواصل معناللمزيد م

 تحديد الحصص االستيعابية:

( في إطار هذا التوجيه يتم تحديد قرار قبول الطالب أو عدم قبولهم وعدد الطالب الذين سيتم قبولهم من 1) - 4المادة 

قبل هيئة الوحدة مع األخذ بعين االعتبار توصيات هيئة القسم المعني حيث يتم البث في هذا القرار من قبل مجلس 

 الجامعة ويقدم لموافقة مجلي التعليم العالي. 

 ( يتم تحديد الحصص االستيعابية في الفصل الدراسي الثاني )الربيع( من كل عام دراسي للعام الدراسي التالي.2)

 االمتحانات المعترف بها وفترات صالحيتها في عملية قبول الطالب:

امعة أرزوروم ( يتم قبول الطالب بحسب االمتحانات المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي وامتحان ج1) - 7المادة 

 التقنية للطالب األجانب واالمتحانات الموضحة في القائمة المرفقة مع مراعاة فترات صالحيتها.

 ( االمتحانات التي تعتبر بمثابة امتحانات تخرج كم الثانوية العامة صالحة بدون حد زمني.2)

 سنتان.( مدة صالحية االمتحانات التي تعتبر بمثابة امتحانات قبول في الجامعة 3)

 (.ETÜYÖS( امتحان جامعة أرزوروم التقنية للطالب األجانب )4)

أ( يتم تنفيذ عملية التقييم من قبل لجنة قبول واختبار الطالب األجانب. يتم تنفيذ عمليات مثل تلقي طلبات التقديم وإعداد 

 الخارجية.قائمة المرشحين الذين سيخوضون االمتحان وإعالن النتائج من قبل منسق العالقات 

 

 االمتحانات والعالمات التي سيتم استخدامها في قبول الطالب األجانب-جامعة أرزوروم التقنية

 نوع االمتحان الحد األدنى للعالمات

 امتحان أبيتور )امتحان التخرج من الثانوية األلمانية( على األكثر 4

 (ACT) اختبار الكليات األمريكي  على األكثر 24

في الفرع المتعلق  15/20عن ما ال يقل 

 بالبرنامج المراد التقدم لها

 البكالوريا الفرنسية

 امتحانات التوجيهي المقامة في األردن وفلسطين 100\60

على  3/5٪ على األقل أو 60نجاح بنسبة 

 األقل

 امتحان الثانوية العامة في أوزبكستان

٪ على األقل في عالمة 60نجاح بنسبة 

 المتعلق بالبرنامج المراد التقدم له  الشهادة في الفرع

 (HSC)باكستان: الشهادة الثانوية العليا 

االمتحان الوطني للقبول في جامعات قيرغيزستان  عالمة على األثل 251\150

(ORT) 

 :(Konkursاالمتحان الوطني في منغوليا ) على األقل 5\3

 البيالروسيبيالروسيا: االختبار المركزي  على األقل 600\300

٪ على األقل في 60نسبة الحصول على 

الفرع المتعلق بالبرنامج المراد التقدم له في امتحان 

 التخرج من الثانوية

 مصر

 700عالمة من أصل  420الحصول على 

عالمة في امتحان القبول المركزي في الجامعات 

الذي تعقده هيئة االمتحانات الذي المركز الحكومي 

 أذربيجان



( وذلك في المجال المتعلق TQDKلالمتحانات )

 بالبرنامج الذي يتم التقدم له )فرع االختصاص(.

 شهادة أذربيجان 5من  3على األقل 

في موضوعين على األقل  Aالحصول على المستوى 

 أحدهما مرتبط بالبرنامج المراد التقدم له.
في الشهادة العاملة للتعليم  ASLو ALامتحانات

(GCE وشهادة )كامبردج 

  (IB) البكالوريا الدولية 30

من مجموع  1100الحصول على عالمة 

1600 

 (1اختبار القدرات الدراسية )السات 

امتحان قبول الطالب األجانب في جامعة أرزوروم  40

 التقنية 

أن يكون المرشح قد حصل على العالمة الكافية في  40

أي من امتحانات احتيار الطالب األجانب التي 

تنظمها مؤسسات التعليم العالي والتي يتم قبول 

 .صالحيتها من قبل مجلس التعليم العالي

 الجزائر: البكالوريا الجزائرية % على األقل60نجاح بنسبة 

% على 60أو نسبة  5\3أو  10\6عالمة 

 األقل

 شهادة التخرج من المدرسة الثانوية :جورجيا

التخرج من المدرسة الثانوية في البوسنة شهادة  5من  3على األقل أو  bالمستوى 

 والهرسك

 امتحان التخرج من الثانوية في طاجيكستان  5من  3

 البحرين: امتحان التوجيهي على األقل 100\60عالمة نجاح 

 البكالوريا التونسية على األقل 20\12عالمة 

مواضيع على  6على األقل في  2Bعالمة بمستوى 

أن يكون أحدها على األقل متعلق بالمجال المراد 

 التقدم له. 

امتحان شهادة التخرج من المدرسة الثانوية في غرب 

التي ينظمها مجلس امتحانات  WASSCE)إفريقيا )

 .(WAEC)غرب إفريقيا 

في الجامعات أفغانستان: االمتحان الوطني للقبول  عالمة 210/350ما ال يقل عن 

(Konkurs) 

 ألبانيا: شهادة الثانوية العامة )ماتورا( عالمة 10\6

 جمهورية أنغوال: شهادة التخرج من المدرسة الثانوية 20\12عالمة 

% على األقل في مجاالت 60نجاح بنسبة 

 الكلية المعنية المراد التقدم لها

 (HSC)بنغالديش: الشهادة الثانوية العليا 

 بلغاريا: شهادة الثانوية العامة )ماتورا( %60 نجاح بنسبة

في  Aوالمستوى  20\12عالمة 

في أربعة مواضيع على  Oموضوعين والمستوى 

 األقل

الكاميرون: شهادة التخرج من المدرسة الثانوية 

 وشهادة المستوى األعلى في التعليم الثانوي

 العامة )ماتورا(جمهورية التشيك: شهادة الثانوية  5من أصل  3عالمة نجاح 

على األكثر في  25الحصول على مجموع 

مواضيع في المجاالت التي يتم دراستها في  5

منها متعلقة بالبرنامج  3االمتحان على أن يكون 

جمهورية غامبيا: امتحان شهادة التخرج من المدرسة 

التي  WASSCE)الثانوية في غرب إفريقيا )

 .(WAEC)ينظمها مجلس امتحانات غرب إفريقيا 



 الذي يتم التقدم له.

 جمهورية إيران اإلسالمية: امتحان الثانوية العامة  على األقل 20\12عالمة 

 العراق: شهادة التخرج من المدرسة الثانوية %60نجاح بنسبة 

 شهادة التخرج من الثانوية في قيرغيزستان على األقل 5\3عالمة نجاح 

 المملكة العربية السعودية: امتحان القدرات %60نجاح بنسبة 

جمهورية الصومال الفيدرالية: شهادة التخرج من  %60نجاح بنسبة 

 المدرسة الثانوية

 الجمهورية العربية السورية: شهادة الثانوية العامة على األقل 240من  144الحصول على 

 تركمانستان شهادة التخرج من الثانوية في دولة 5من أصل  3عالمة نجاح 

 200\120متوسط 

 10\6أو  5\3عالمة 

 أوكرانيا: االمتحان المستقل 

 الشهادة األكرانية

 4فأعلى في  Creditالحصول على عالمة 

على أن تكون اللغة  6من أصل مواضيع على األقل 

 ليزية إجبارية بينهم.ك  اإلن

جمهورية زامبيا: امتحان شهادة الثانوية العامة 

(ZSC) 

% على األقل 60على نسبة نجاح  الحصول

 في المجاالت المتعلقة بالبرامج التي يتم التقدم لها

جمهورية زيمبابوي: المستوى لمتقدم من شهادة 

 (ZIMSECالتعلم العامة )

 مالحظات:

 االمتحانات التي تعتبر بمثابة امتحانات قبول في الجامعة صالحة لمدة عامين من تاريخ دخول االمتحان. (1

 تقييم عالمات الشهادات غير المدرجة في القائمة. ا  يمكن أيض  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة أرزوروم التقنية

 شروط التقديم للطالب الدوليين )األجانب(

يتم اإلعالن عن المعلومات الخاصة بعملية التقديم والمستندات المطلوبة لهذه العملية والتعليمات المتعلقة بقبول الطالب 

 على موقع الجامعة.

 يتم تقديم الطلبات عبر اإلنترنت في التواريخ المحددة في اإلعالن.

 خالل عملية التقديم يُطلب من الطلبة نسخ مصدقة من السفارات أو القنصليات التركية في بلدانهم من الوثائق أدناه:

 شهادة الثانوية العامة وشهادة المعادلة، ( أ

 العالمات، نسخة أصلية ومترجمة إلى اللغة اإلنك ليزية من كشف ( ب

 وثيقة نتيجة االمتحان، ( ت

 جواز السفر ونسخة مترجمة منه مصدقة من كاتب العدل، ( ث

 إيصال مصرفي يوضح أن رسوم التقديم قد دُفعت، ( ج

 أشهر، 6صورة شخصية واحدة بمعايير جواز سفر لألشهر ملتقطة في آخر  ( ح

 تعليمهم في الجامعة.تعهد بأن المرشحين يمتلكون دخل أعلى من المبلغ الذي سيمكنهم من مواصلة  ( خ

 التقييم وإعالن النتائج:

 يتم تقييم طلبات تقديم المرشحين من قبل لجنة قبول واختيار الطالب األجانب.

خالل تقييم لجنة قبول واختيار الطالب األجانب لطلبات التقديم يتم إعداد تصنيف تراتبي يأخذ بعين االعتبار معايير مثل 

وطنية/الدولية ، ودرجته في الشهادة، ومكانة المدرسة التي تخرج منها على المستوى نجاح المرشح في االختبارات ال

 الوطني وفي التصنيفات الدولية. يتم بعد ذلك تحديد قوائم للطالب المقبولين الرئيسيين واالحتياطيين.

ً للمعايير الواردة في توجيه يتم تقييم الطلبات المقدمة للبرامج التي تقبل الطالب من خالل امتحان المواهب الخاصة وفق ا

 امتحان المواهب الخاصة.

يتم اإلعالن عن قوائم الطالب المقبولين الرئيسيين واالحتياطيين من قبل تنسيقية العالقات الخارجية على موقع الجامعة في 

 التاريخ المحدد في التقويم األكاديمي.

ي التسجيل في الجامعة. يمكن استخدام هذه الوثيقة للحصول يتم إرسال شهادة قبول للمرشحين الذين يحصلون على الحق ف

 على تأشيرة دراسة.

 يتم إخطار رئاسة دائرة شؤون الطالب بقرارات لجنة قبول واختبار الطالب األجانب.

 استيفاء شروط التقديم ال يمنح الحق بالتنسيب في البرنامج.

 الكفاءة في اللغة التركية:

( من بين المرشحين الذين TÖMERم شهادة من مركز أبحاث وتطبيقات اللغة التركية )يمكن للطالب الذين ليس لديه

حصلوا على الحق في التسجيل في الجامعة ،التقدم لخوض امتحان الكفاءة في اللغة التركية الذي يعقد من قبل قسم اللغة 

في اللغة التركية على أنها ناجحة أو غير التركية وآدابها في جامعة أرضروم التقنية. يتم تحديد نتيجة امتحان الكفاءة 

ناجحة. يبدأ المرشحون الناجحون دراستهم بينما يجب على المرشحين غير الناجحين إثبات كفاءتهم في اللغة التركية 

 بالوثائق خالل عامين لكي يتمكنوا من بدء دراستهم. أولئك الذين يرسبون في نهاية هذه الفترة يُلغى قيدهم في الجامعة.

 لكفاءة في اللغة األجنبية:ا

المرشحون الذين حصلوا على الحق في التسجيل في األقسام التي تحتوي على فصل تحضيري إلزامي في اللغة األجنبية 

يمكنهم متابعة تعليمهم مباشرة من السنة األولى للبرنامج في حال نجاحهم في امتحان المعافاة من الفصل التحضيري للغة 

 ظم من قبل معهد اللغات األجنبية في الجامعة.األجنبية الذي يُن



أما الطالب الذين ال يستطيعون تلبية الشروط فيتابعون تعليمهم للغات األجنبية في معهد جامعة أرضروم التقنية للغات 

 األجنبية لمدة عام واحد.

 الرسوم الدراسية:

ل من الطالب الذين يُقبلون من  الخارج كل عام من قبل مجلس إدارة الجامعة وفقاً للحدود تُحدد الرسوم الدراسية التي تُحصَّ

 للرسوم التي تُحدد بقرار من رئيس الجمهورية. الحدود الدنيا والقصوى 

 

 

 


