
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 غازي لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 – 6المادة 

 العلياالدراسات ( المبادئ المتعلقة بقبول الطالب من الخارج في برامج YÖKيحدد مجلس التعليم العالي ) (1)

 .ويتم اإلعالن عنها على الموقع اإللكتروني والبكالوريوس

يمكن  ،والبكالوريوس الدراسات العليا( لبرامج YÖKمن بين المرشحين المحددين من قبل مجلس التعليم العالي ) (2)

إذا كان لديه  التقدمانوية أو تخرج منها، لمدرسة الثمن التعليم الثانوي المعادل لللمرشح الذي هو في السنة األخيرة 

 .1في الملحق المبينة / الدبلومات / الميداليات  االمتحاناتالحد األدنى من الدرجات المحددة من أحد 

 المؤسسةللشروط التي يحددها البرنامج والمعلنة على موقع  ا  لي وفقاالع التعليمتحاق ببرامج يتم تقديم طلبات االل (3)

 .الصلة اتذ

غير مطلوبة من أجل المنح الحكومية الوطنية وطالب التفاوض للتقديم االنضباط الرئيسية  \شروط العلوم  (4)

وبرنامج ترابط االتحاد األوربي  واالتفاقيات الثنائية توكول موقع مع الجمهورية التركيةاألجانب القادمين مع برو

وبرامج تبادل الطالب والبروتوكوالت واالتفاقيات الموقعة بين الجامعات األجنبية  ومشاريع االتحاد األوربي

 .(YÖK) التعليم العاليوزارة ومعترف بها من قبل الجامعة و شهادةالحاصلة على معادلة 

 1الدولية المدرجة في الملحق  الشهادات/  االمتحاناتمن  ة فقطواحد باستخدام واحد لبرنامجتقديم اليمكن للمرشح  (5)

 .التقديماتخالل وقت استالم 

 

 عند التقديم الشهادات المقبولةاالمتحانات / 

 – 7المادة 

)المنطق( واختبار القدرات  SAT I -واختبار القدرات الدراسية  ACT -الكلية األمريكية  امتحاناتمدة صالحية  (1)

 ا  هي سنتان اعتبار والبكالوريوس الدبلوم)اختبار الموضوع( المستخدمة في التقديم لبرامج  SAT II -الدراسية 

 .من تاريخ االمتحان

 GCE-AL / ASLال يوجد حد زمني للميداليات التي تم الحصول عليها نتيجة امتحانات كامبردج الدولية  (2)

 ة.وأولمبياد العلوم الدولي IB-والبكالوريا الدولية 

 .بدرجة متوقعة GCE AL / ASLال يتم قبول طلب المتقدم مع امتحانات  (3)

( المطلوبة للتقديم GMAT( واختبار قبول الخريجين في اإلدارة )GREالخريجين ) تسجيلفترة صالحية امتحان  (4)

 .سنوات 5برامج الدراسات العليا هي  الى

وميداليات أولمبياد العلوم  1في الملحق  جشهادة التخريمكن تحديد الحد األدنى من درجات االمتحان ودرجة  (5)

 .لجامعةأعيان اوتغييرها بقرار من مجلس 

 

 عملية التقديم والوثائق المطلوبة

 – 8المادة 

http://gazi-)يتم التقديم الى برامج الدبلوم والبكالوريوس من خالل نظام التقديم لقبول الطالب الدوليين للجامعة  (1)

international.gazi.edu.tr)/يتم التقديم الى برامج الدراسات العليا عبر اإلنترنت في التواريخ المحددة في  ؛

 التقويم األكاديمي أو رابط نظام قبول الطالب الدوليين المنشور على الموقع اإللكتروني للمؤسسة ذات الصلة.

بما يتماشى مع لتالية ا الوثائق، يجب على المرشحين تقديم والبكالوريوس الدبلومبرامج  للتقديم الىبالنسبة  (2)

 اإلجراءات؛

 الواردة في الملحق شهادات التخرج/  االمتحاناتوثيقة توضح أنه حاصل على الحد األدنى من الدرجات من  ( أ

1، 

 ،نسخة مصدقة من الصفحة )الصفحات( التي تبين معلومات الهوية وفترة صالحية جواز السفر ( ب

 ،مؤقتةأو شهادة تخرج من المدرسة الثانوية شهادة تخرج  ( ت

http://gazi-international.gazi.edu.tr/)؛
http://gazi-international.gazi.edu.tr/)؛
http://gazi-international.gazi.edu.tr/)؛


 ،التركية ترجمتها الى اللغةوالدرجات ونسخة مصدقة من  الدروسكشف درجات رسمي يوضح جميع  ( ث

 ةتركيال ةالوطني لتربيةالوزراة تم الحصول عليها من المديرية اإلقليمية  ،شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة ( ج

 .األتراك في الخارج السفراءأو من 

 ،، تم التقاطها في األشهر الستة الماضيةسم( 6×4.5جواز السفر ) صورة صورة ملونة بحجم ( ح

، وأنه قادر ماليا  على دفع نفقاته وتلبية جامعةوثيقة تثبت أن المرشح المتقدم لن يكون لديه أي طلب مالي من ال ( خ

 أعيان الجامعة،رسوم الضمان المالي ورسوم التعليم التي يحددها مجلس 

 رامج الدراسات العليا هي كالتالي؛الوثائق المطلوبة من اجل ب (3)

بالنسبة للمرشحين المتقدمين  شهادة المعادلة و / أو االعتراف بالمدرسة الصادرة عن مجلس التعليم العالي ( أ

 ،لبرامج الدراسات العليا الذين أكملوا درجة البكالوريوس و / أو الماجستير في الخارج

للمرشحين الذين أكملوا درجة بالنسبة  سيتقدم المرشح للحصول عليهالشهادة األصلية المطلوبة للبرنامج الذي  ( ب

 ،البكالوريوس و / أو الماجستير في تركيا

 ،نسخة أصلية ومصدقة من جواز السفر ( ت

التركية لشهادة البكالوريوس و / أو دبلوم الدراسات  الى اللغة ترجمةمالالنسخة األصلية وتصديق النسخة  ( ث

 ،ا من الخارجالعليا التي تم الحصول عليه

 لكشف الدرجات،التركية  الى اللغة ترجمةمالالنسخة األصلية وتصديق النسخة  ( ج

مع رمز التحقق ساري المفعول ألولئك  ALESوثيقة نسختها المصدقة أو و GRE / GMATوثيقة نتيجة  ( ح

 ،الذين أكملوا تعليمهم الجامعي في هذا البلد

بشكل مشروط، فسوف يستوفون شروط القبول المشروط  المرشحين وثيقة التزام تضمن أنه "إذا تم قبول ( خ

 GREن الذين لن يكونوا قادرين على تقديم شهادة يلمرشح، ل9( من المادة 9) 2المنصوص عليها في الفقرة 

/ GMAT  أوALES ،الخاصة بهم خالل فترة التقديم 

مقدمة من قبل تؤخذ في االعتبار سوى الطلبات ال نبالنسبة للمرشحين المتقدمين لبرامج الدراسات العليا، ل ( د

اللغة األجنبية المركزية أو وثيقة نتيجة  امتحاننتيجة  شهادةلإلجراءات، يقدمون  ا  المرشحين الذين وفق

تؤخذ الشروط بالنسبة للدراسات العليا؛  امتحان اللغة األجنبية الدولية التي يقبلها مجلس التعليم العالي.

 لبرامج التي تدرس كليا  ل باللغة األجنبية كأساس لقبول الطالب ةالمتعلق ةم / االنضباط الرئيسيواألساسية للعل

 متطلبات اللغة األجنبية ليست مطلوبة للتقدم لبرامج الدراسات العليا األخرى. بلغة أجنبية. أو جزئيا  

 .المحددة خارج المواعيد ناقصةمعتمدة أو غير  وثائقال يتم قبول الطلبات المقدمة مع  (4)

إذا تم الكشف عن أي تضارب في  قد يُطلب من المرشح التحقق من المعلومات والوثائق المقدمة أثناء تقديم الطلب. (5)

 .سيتم اعتبار طلب المرشح غير صالح حتى لو كان قد سجل في البرنامجلوثائق، المعلومات وا

  



  



 غازيجامعة 

 المطلوبة للتقديم والوثائقالمؤهالت 

 

 والقبولالتقييم 

 – 9المادة 

 :لألحكام التالية ا  وفق والبكالوريوس الدبلومفي الطلبات المقدمة لبرنامج تتم عملية التقييم والقبول  (1)

رئاسة من قبل أعضاء لجنة التعليم التي تحددها  والبكالوريوس الدبلوميتم تقييم طلبات االلتحاق ببرامج  ( أ

 .األعيانمجلس  عليها من قبل لموافقةاويتم  الجامعة

 الدبلومهي نوع الميدالية في تقييم الطلبات لبرامج ، على التوالي، 1الدرجة من االمتحانات الدولية في الملحق  ( ب

لدولة وتاريخ ل والمقاعد الدراسية وترتيب التفضيل شهادة التخرجدرجة تأخذ باالعتبار أو  والبكالوريوس

 .تتم عملية القبول عن طريق القرعة ،نت هناك مساواة في جميع المعاييرإذا كا التخرج.

في اختبار  ا  الخاصة ناجح المواهبإلى البرامج التي تأخذ الطالب ذوي  المتقدمأن يكون المرشح  ا  يجب أيض ( ت

 .الذي سيتم إجراؤه للبرنامج ذي الصلة ةالمواهب الخاص

 يتم تنفيذ تقييم طلبات التخرج وعملية القبول في إطار األحكام التالية؛ (2)

من أجل  الصلة كافيين اتذ المؤسسةه تلك التقييم العلمي الذي أجرأن تكون متطلبات التقديم العامة وكذيجب  ( أ

ملف عن طريق  ا  شفويو / أو  كتابيا  يمكن إجراء التقييم العلمي . امج الدراسات العليافي بر ينقبول المرشح

 .مماثلة وطرقالمنتج 

 .مؤسسة الدراسات العليا تجريهنتيجة التقييم الذي كالبرنامج  الىمالئمين غير اليتم قبول المرشحين  نل ( ب

ويتم  ةالمعني المؤسسةالصلة إلى مجلس إدارة  اتذ أجرته مؤسسة الدراسات العليايتم تقديم نتائج التقييم الذي  ( ت

 .الصلة اتذ المؤسسةانتهاء النتائج بقرار من مجلس إدارة 

، بما في في شروط التقديم GRE / GMATأو  ALESيمكن اعتبار المرشحين الذين يفتقدون إلى شهادة  ( ث

اتفاقيات التفاقيات الحكومية الدولية أو ذلك المرشحين المقدمين من قبل مجلس التعليم العالي في إطار ا

مجلس ذات الصلة و العليامن مؤسسة الدراسات "مشروط ا" بتوصية مقوبلين قبوال  ، المشتركةالمعايير 

مشروط في  قبوله المتعلقة بالمرشح المقبول على أنيتم تنفيذ اإلجراءات  اإلدارة وبرامج الدراسات العليا.

 .إطار األحكام التالية

ليا عن طريق مشروط أن يأخذ دورتين كحد أقصى من برامج الدراسات الع المقبول بقبوليمكن للمرشح  (1

 .، يمكن زيادة عدد الدورات بقرار من مجلس اإلدارة ذي الصلةمع ذلك؛ ودفع الرسوم الدراسية

على األقل من الدورات  4.00/  3.00يجب أن يفي المرشح الذي تم قبوله على أنه مشروط بمتوسط  (2

التي التحق بها من أجل الحصول على القبول النهائي في البرنامج ذي الصلة في نهاية الفصل الدراسي 

من  ،أثناء عملية التقديم التي لم يتم تقديمها، Ales  ،GRE / GMATتم طلب شهادة قد ال ي األول.

مؤسسة ، من خالل توصية اتدرجات نجاح من الدور 4.00/  3.00 على على األقل الحاصلالمرشح 

 .المؤسسةذات الصلة وقرار مجلس إدارة  الدراسات العليا

المرشحين الذين يستوفون شرط الحصول على ما ال يقل  تيتم القبول النهائي وتحويل االئتمان وتعديال (3

ذات الصلة  مؤسسة الدراسات العليادرجات نجاح من الدورات بناء  على توصية  4.00/  3.00عن 

 المؤسسة.وقرار مجلس إدارة 

على األقل من  4.00/  3.00المرشحون الذين يفشلون في تلبية متطلبات الحصول على درجات نجاح  (4

 .GRE / GMAT / ALESالدورات سيواصلون برنامج الدراسات العليا إذا استوفوا متطلبات 

 / ALESإذا لم يكن هناك متطلبات ليست مطلوبة من المرشحين ALES / GRE / GMATشهادة  (5

GRE / GMAT دارات والتخصصات ذات الصلةفي البرامج التابعة لإل. 

يطلب من المرشحين المقبولين الى برامج دراسات  ،التقديممن بين المرشحين الذين يستوفون جميع متطلبات  ( ج

من متابعة برنامج اإلعداد العلمي من أجل القضاء على  تخرجشهادة عليا تختلف عن برامج البكالوريوس، 

ن ي، يأخذ المرشحون المقبولالسياق في هذا إليه. المتقدمينأوجه القصور األكاديمية والتكيف مع البرنامج 



يحق للطالب الناجحين في برنامج اإلعداد العلمي التقدم إلى  الدورات المقترحة في برنامج "اإلعداد العلمي".

لإلجراءات  ا  علقة ببرنامج اإلعداد العلمي وفقيتم تنفيذ القضايا المت ج الدراسات العليا ذي الصلة.برنام

 جامعة غازي.ل 40للفقرة الثانية من المادة  ا  وفق عياناألوالمبادئ المعتمدة من قبل مجلس 

 

 دورات اللغة التركية

 – 11المادة 

كفاءة لنتائج امتحان  ا  وفق والبكالوريوس الدبلومللمرشح المتقدم لاللتحاق ببرامج  ةالتركي اللغة مستوىيتم تحديد  (1)

 اللغة تعلم وتطبيقات )مركز أبحاث تومرالتركية الذي يتم إجراؤه في إطار المبادئ التي تحددها إدارة جامعة اللغة 

التركية في  اللغة لكفاءة C1يتم تسجيل المرشحين الذين ليس لديهم مستوى  األكاديمية.بدأ السنة ( قبل ةالتركي

كفاءة اللغة واحد في تومر واجتازوا اختبار  يبدأ الطالب الذين أكملوا دورة اللغة التركية بنجاح لمدة عام .تومر

كفاءة اللغة التركية متحان في ا فشلواالطالب الذين يتم إعطاء  تعليمهم في البرنامج الذي تم قبولهم فيه. ،التركية

. رسوم الدورة للطالب الذين يدرسون في تومر ليست من ضمن الرسوم بعد عام واحد من التعليم سنة إضافية

يقدموا شهادة لغة أجنبية بالكامل أن  هي التعليمية اللبرامج التي تكون لغته المتقدمينيجب على الطالب الدراسية. 

 .في غضون عامين B1المستوى بالتركية  باللغة كفاءة

كفاءة التركية في امتحان  اللغة على األقل لكفاءة B2مستوى شهادة بالمتقدم لبرنامج الدراسات العليا  يقدميجب أن  (2)

يتم . بجامعة غازي قبل التسجيل المسبق تومرالتركية الذي يتم إجراؤه في إطار المبادئ التي تحددها مديرية اللغة 

على األقل في برنامج الدراسات العليا ذي  B2تركية بمستوى لغة تسجيل المرشح الذي ليس لديه شهادة إجادة 

التركية في تومر بالنسبة للطالب الذين ليس  للغة لدورة التحضيريةلمدة عام واحد تمنح جامعة غازي  الصلة.

الحد األقصى لمدة البرنامج ذي الصلة. يتم  ضمنة هذه الفترة ليست مدرج ،لديهم مستوى كاٍف من اللغة التركية

بخالف األعذار الواردة في التوجيه  ،الذي ال يقدم وثيقته ألي سبب حذف تسجيل المرشح خالل الفترة المحددة

 واألسباب الصحيحة لجامعة غازي.


