
 

 توكات غازي عثمان باشا جامعة 

 . الدبلوم والبكالوريوسلدرجتي  الدوليينالطالب تقديم وقبول وتسجيل ملخص توجيه 

 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا.

 امتحان الطلبة الدوليين:

تنفيذ  (  1)  4المادة   باشاجامعة  امتحان  يتم  من قبل "لجنة إعداد    (TOGÜYÖSللطالب األجانب )  توكات غازي عثمان 

 وتقييم امتحان الطالب األجانب". 

وكيفية    (TOGÜYÖSللطالب األجانب )  توكات غازي عثمان باشاجامعة  متحان  واالختبار الالتقديم    تواريخيتم تحديد  (  أ)

لجنة إعداد وتقييم امتحان الطالب ليها من قبل  شروط التقديم والعالمات المطلوبة التي سيتم التقييم بناء ععقده ومحتوياته و

 األجانب" التي يتم تشكيلها من قبل تنسيقية الطالب الدوليين.

تعتبر مناسبة إلجرائه في البلدان التي    (TOGÜYÖSللطالب األجانب )  توكات غازي عثمان باشاجامعة  ب( يمكن إجراء  

 . حسب الحاجة االمتحانات األخرىوفي مراكز معها إبرام االتفاقات والتي يتم 

(  2)ين  دراسيين  صالحة لمدة عام  ( TOGÜYÖSللطالب األجانب )  توكات غازي عثمان باشاجامعة  امتحان  ( نتيجة  ج)

 بعد تاريخ االمتحان.

 وطلبات التقديم: االستيعابية تحديد الحصص

 (1: )5المادة 

ال الدوليين  للطالب  المخصصة  الحصص  قبوله  ذينأ(  اسيتم  في  الصلة  م  ذات  السنة  التي  في  الدبلوم ألقسام  درجتي  تمنح 

يتم تقديمها إلى  الموافقة من قبل مجلس التعليم العالي لقبول الطالب األجانب  حصلت على  في جامعتنا والتي  والبكالوريوس  

المجلس الدوليين    تنسيقيةبناًء على توصية    هذا  الجامعة  وقرار  الطالب  الدليل اإلرشادي الذي    يتمحيث  مجلس  نشرها في 

 . (ÖSYMيصدر من قبل مركز القياس واالختيار والتنسيب )

عن   اإلعالن  يتم  االالب(  للحصص  التقديم  ستيعابية  وموعد  الدوليين  اإللكتروني    لهاطالب  الموقع  الطالب   لتنسيقيةعلى 

التواريخ  طلبات خوض اجامعة توكات غازي عثمان باشا. يتم تقديم  في  الدوليين   في األماكن وفي  التي ستُعقد  المتحانات 

الدوليين مناسبة وفق  تنسيقيةالتي تراها   ً الطالب  الدوليين  ا من خالل نظام تقديم  وذلك  للتقويم األكاديمي    ا جامعة   فيلطالب 

 .yos.gop.edu.tr)باشا من خالل الرابط )توكات غازي عثمان 

 بيان المرشح. المبدئي وفق ج( يتم التسجيل 

خريج الدوليين  الطالب  من  المرشحون  يكون  أن  يجب  من  أو    يند(  التمكن  أجل  من  األخيرة  السنة  في  التقديم طالباً 

 واالختيار. 

التسجيل   إجراء  يتم  لهـ(  الطالب  المبدئي  تقبل  التي  للبرامج  يتقدمون  الذين  الدوليين  امتحانلمرشحين  المواهب   من خالل 

الذي ستعقده الوحدة    ةالخاصة إذا تم قبولهم في البرنامج ذي الصلة. إذا نجح هؤالء المرشحون في امتحان المواهب الخاص

 المعنية يتم إجراء التسجيل النهائي.

امتحا  أماكنو( يتم تحديد   الدوليين من قبل  وتواريخ  الطالب  الدوليين. يمكن    تنسيقيةنات قبول    االمتحان  أن يكونالطالب 

 ً ً و/أو مجان  مدفوعا  الذي سيتم . يتم تحديد رسوم االمتحان من قبل مجلس إدارة الجامعة ويتم إيداعها في الحساب ذي الصلة  ا

 فتحه للطالب الدوليين. 



عبر الرابط   جامعة توكات غازي عثمان باشاتقديم الطالب الدوليين في  ظام  ن  طلبات التقديم واالختيارات تتم من خاللز(  

(yos.gop.edu.tr  المطلوبة المستندات  مسح  يتم  التقديم (.  على  اً ضوئي  خالل  أو   ورفعها  مصدقة  نسخ  تسليم  يتم  النظام. 

 أصول هذه الوثائق في التسجيل النهائي. 

دائرة شئون ورئاسة    تكنولوجيا المعلوماتورئاسة دائرة  الطالب الدوليين  ية  التقديم يتم بالتعاون بين تنسيقح( تنسيق نظام  

 الطالب.

 برامج كحد أقصى.  5لمرشحين الدوليين التقدم إلى لط( يمكن 

 التنسيب: 

 (1: )7المادة 

جامعة توكات غازي عثمان باشا في  لبرامج عبر اإلنترنت من خالل نظام تقديم للطالب الدوليين  تتم عملية التنسيب في اأ(  

 (.yos.gop.edu.tr)عبر الرابط 

 جامعة توكات غازي عثمان باشافي  الطالب الدوليين    تنسيقيةحددها  تالتواريخ التي  يمكن قبول طلبات التقديم مجدداً في  ب(  

 في التواريخ المحددة. األولى عملية التنسيببعد التي تظل شاغرة ستيعابية اال  لحصصوالقيام بالتنسيب في ا

الحصة  يكون  أن  تتم مراعاة ضرورةج(   في  قبولهم  الذين سيتم  لبرنامج ما هم من دول   االستيعابية  الطالب  المعلن عنها 

 مختلفة.

باشا   عثمان  غازي  توكات  جامعة  الحريةد(  الحصص  لها  ملء  ملئها  وأ  االستيعابية  في  ال  عدم  التقديم  شروط  استيفاء   .

 لتنسيب. ل قبولال يستوجب

 هـ( يفقد الطالب الذين لم يسجلوا في مواعيد التسجيل حقهم في التسجيل.

 التركية  واللغة واألجنبية  التعليم التحضيري للغات

 (1: )8المادة 

جامعة    ( فيTÖMERمركز أبحاث وتطبيقات اللغة التركية )  التركية من قبلاللغة  في  لطالب الدوليين  ا  كفاءةأ( يتم تحديد  

 اللغة من قبل نفس الوحدة. يمتلكون الكفاءة الكافية فيتعليم أولئك الذين ال اإلشراف على توكات غازي عثمان باشا ويتم 

تابعة  ب(   ثانوية  مدارس  في  الثانوي  تعليمهم  أتموا  الذي  المرشحون  على    التركية  الوطنية  عليمالت  لوزارةيُعتبر  حاصلين 

 اللغة التركية.  الكفاءة في

 ج( الطالب الذين ال يستطيعون إكمال تعليمهم التحضيري في غضون عامين يتم فصلهم من الجامعة.
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 جامعة توكات عثمان غازي باشا

 الوثائق والمؤهالت المطلوبة للتقديم

 امتحان الطالب الدوليين: 

من قبل "لجنة إعداد وتقييم امتحان   (TOGÜYÖSللطالب األجانب )  توكات غازي عثمان باشايتم تنفيذ امتحان جامعة  

 الطالب األجانب".  

تحديد  أ) يتم  الالتقديم    تواريخ(  جواالختبار  باشاامعة  متحان  عثمان  غازي  )  توكات  األجانب  (  TOGÜYÖSللطالب 

شروط التقديم والعالمات المطلوبة التي سيتم التقييم بناء عليها من قبل لجنة إعداد وتقييم امتحان  وكيفية عقده ومحتوياته و

 الطالب األجانب" التي يتم تشكيلها من قبل تنسيقية الطالب الدوليين.

جامعة   إجراء  يمكن  باشاتوكب(  عثمان  غازي  )  ات  األجانب  التي  TOGÜYÖSللطالب  البلدان  في  مناسبة (  تعتبر 

 . حسب الحاجة وفي مراكز االمتحانات األخرىمعها إبرام االتفاقات إلجرائه والتي يتم 

( 2)ين  دراسيين  ( صالحة لمدة عامTOGÜYÖSللطالب األجانب )  توكات غازي عثمان باشا( نتيجة امتحان جامعة  ج)

 اريخ االمتحان.بعد ت

 تقييم طلبات التقديم: 

  تقبل   التي  بالبرامج  لاللتحاق  يتقدمون  الذين  مرشحينونتائجها لل  واالختيارات  واالمتحاناتاإلعالن عن طلبات التقديم    يتم(  أ

لطالب  ا  من خالل نظام تقديموذلك  األكاديمي    الدوليين  الطالب  يةتنسيق  قبل  من  اإلنترنت  عبر   جامعتنا في    الدوليين  الطالب

 .yos.gop.edu.tr)باشا من خالل الرابط )جامعة توكات غازي عثمان  فيالدوليين 

تعقده    الذي(  TOGÜYÖSللطالب األجانب )  توكات غازي عثمان باشاامتحان جامعة    لنتائج  وفقًا  التقييم  تتم عملية(  ب

  الوطنية   االمتحاناتثم نتائج    األخرىالتركية    الجامعات  تقدمها   التي(  YÖSالطالب األجانب )  امتحاناتنتائج    ثمالتنسيقية  

 .التي تبقى فرغة من خالل نتائج شهادة الثانوية االستيعابية الحصص في الطالب قبول يتم. الدولية االمتحانات أو/و للدول

فسيتم   ية،متساو  (  YÖSالطالب األجانب )   امتحاناتالطالب في    عالمات  كانت   إذا.  في العالمات  لتفوقل  وفقًا   التنسيب  يتم

 .عالمات اعلى في شهادات الثانوية على   الحاصلين المرشحين اختيار

التقديم  (ج نتائج  إطار  بتنفيذ    في  المختصة  الوحدة  امتحان   تقييمال  إجراءاتتقوم  خالل  من  الطالب  تقبل  التي  للبرامج 

 . المواهب الخاصة

 .ئويالم نظامال إلىها حويلن خالل تم مختلفةأنواع عالمات شهادات  على الحاصلينقييم الطالب ت يتم( د

 يتم اعتماد الشروط والعالمات الموضحة في الجدول أدناه خالل عملية تنسيب الطالب الدوليين: ( هـ

 الشروط أو العالمات االمتحان أو الطريقة

امتحان جامعة توكات غازي عثمان باشا للطالب األجانب  

(TOGÜYÖSوامتحانات الطالب األجانب التي تن )  ظيمها

 الجامعات األخرى

 

 على األقل  40/100

 

االمتحانات الوطنية الخاصة بدول مختلفة و/أو االمتحانات  

 الدولية 

 على األقل  50/100

 على األقل  50/100 معدل الثانوية العامة

 
 

 


