
 جامعة أرداهان

 شروط التقديم والقبول والتسجيل للطالب األجانب

 للتطبيق في جامعتنان والمرشح

على  أرداهانصفحة جامعة والتعقيب عليها من خالل  ا بطلباتهمدموق  تيأن طالب المحليين واألجانب يمكن لل

   (www.ardahan.edu.tr) الشبكة العالمية من خالل الرابط التالي:

 القوائم التالية:تتبع وب
- ÜBYS – Menü – Uluslararası Öğrenci Başvurusu 

 ويمكن ألولئك الطالب أن يكونوا مرشحين كطالب في الجامعة بحسب: 

 الثانوي. شهادة التعليميتقدم المرشحون حسب درجات  -1

غبوا في ذلك. إذا ر جامعتنا،المقبولة من  YÖS 2022-2021يمكن أيًضا للمرشحين التقديم مع درجات  -2

سيتم احتساب درجة التنسيب من خالل  طلباتهم،في  YÖSبالنسبة إلى المرشحين الذين يرغبون في استخدام نقاط 

 .YÖS٪ من درجة 40التعليم الثانوي و  شهادة٪ من درجة 60الحصول على 

 جامعة أرداهان

 يتم قبول االمتحانات لتطبيق الطالب األجانب

 اسم الجامعة

 

 االمتحاناسم 

 

 مجلسقرار التاريخ 

الدولة التركية جامعات كل 

 2809رقم  المؤسسة تبعا للقرار

 الجامعات لقانون تنظيم

كل امتحانات اليوس 

 للجامعات الحكومية

18/12/2019 

كل امتحانات اليوس  كل الجامعات الخاصة في تركيا

 للجامعات الخاصة

16/07/2020 

 

 لتطبيقات الطالب األجانبيتم قبول االمتحانات الدولية 

  اختبار(1 SAT)  نقطة  600نقطة إجمالية وما ال يقل عن  1100يقل عن ما ال أن يكون حاصال على

 (SAT 1) رياضيات من اختبار

  اختبار(GCE)  المستوى يقل عن ما ال أن يكون حاصال على(A ) في اختبار(GCE)  يرتبط على

  .مواد 3مستوى في أحدها على األقل بالبرنامج المطبق 

 ( اختبارACT) في الرياضيات إجمالي النقاط )المركبة( من  24يقل عن ما ال يكون حاصال على  أن

 )الرياضيات( والعلوم )التفكير العلمي( 

  البكالوريا الدوليةفي شهادة  30عن  يقلما ال أن يكون حاصال على  الدوليةالبكالوريا   

  درجة أن يكون حاصال على(ABITUR)  ودرجة  ،3الحد األعلى(Matura)  3الحد األعلى 

  12بدرجة ال تقل عن  الفرنسية شهادة البكالورياأن يكون حاصال على 

 .القانونيةفترة ال خارجالطلبات التي يتم تقديمها  االلتفات إلىلن يتم مالحظة: 

)مركز تطبيقات وبحوث التدريس  TÖMERمن قبل  أرداهانسيعقد امتحان الكفاءة في اللغة التركية في جامعة 

 في أرداهان. 09/09/2022إلى  01/08/2022التركي( في الفترة من 

 المرشحون للتقديم:

 ،أ( شريطة أن يكونوا في السنة األخيرة من المدرسة الثانوية أو تخرجوا

 ( الرعايا األجانب.1

لكنهم حصلوا على إذن للتخلي عن الجنسية التركية من وزارة الداخلية والذين  ،بالوالدة األتراك( 2

يشهدون بأن لديهم وثيقة حول ممارسة الحقوق الممنوحة وفقًا لقانون الجنسية التركية ألطفالهم القصر. 

 المسجلين في شهادة التنازل عن الجنسية التركية

 أجنبية أخرى.التركية + جنسية الجنسية المزدوج الجنسية: ( 3



( أولئك الذين هم مواطنون وأكملوا تعليمهم الثانوي في بلد أجنبي باستثناء جمهورية شمال قبرص 4

التركية )بما في ذلك أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي في المدارس التركية في بلد أجنبي غير جمهورية 

 ،شمال قبرص التركية(

والمقيمين في جمهورية شمال قبرص  ،ة شمال قبرص التركية( أولئك الذين هم من مواطني جمهوري5

وحاصلين على نتائج امتحان  ،وأكملوا تعليمهم الثانوي في جمهورية شمال قبرص التركية ،التركية

GCE AL  وأولئك الذين يلتحقون بالكليات والمدارس الثانوية  ،المستوى المتقدم( -)الشهادة العامة للتعليم

ألولئك الذين لديهم أو سيحصلون على  GCE ALوتتلقى طلبات  2010و  2005في أخرى بين عامي 

 يتم قبولهم. ،نتائج االمتحانات

 ن.يالمرشحمن ب( 

( أولئك الذين هم مواطنون أتراك وأكملوا جميع تعليمهم الثانوي في تركيا وجمهورية شمال قبرص 1

 ،التركية

أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي في المدارس ( مواطنو جمهورية شمال قبرص التركية )باستثناء 2

وأولئك الذين حصلوا أو  ،GCE ALالثانوية في جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على نتائج 

من خالل التسجيل في الكليات والمدارس الثانوية في بلدان  GCE ALسيحصلون على نتائج امتحان 

 ،(2010و  2005أخرى بين 

 2من الفقرة  2جنسيتهم األولى تركية بالميالد على النحو المحدد في البند الفرعي  ،الجنسية( مزدوجو 3

من هذه المادة )باستثناء أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي بالكامل في بلد أجنبي بخالف  2من الفقرة 

درسة تركية في بلد جمهورية شمال قبرص التركية / أولئك الذين أكملوا كامل تعليمهم الثانوي في م

 ،أجنبي غير جمهورية شمال قبرص التركية(

( مواطنون مزدوجون جنسيتهم جمهورية شمال قبرص التركية )باستثناء أولئك الذين أكملوا تعليمهم 4

 GCEالثانوي بالكامل في المدارس الثانوية في جمهورية شمال قبرص التركية وحصلوا على نتائج 

AL، و سيحصلون على نتائج امتحان وأولئك الذين لديهم أGCE AL  من خالل التسجيل في الكليات

 (2010و  2005والمدارس الثانوية في البلدان األخرى بين 

( طلبات مزدوجي الجنسية من المواطنين األتراك والذين يحملون الجنسية التركية بالميالد كما هو محدد 5

والذين درسوا في مدارس تابعة لسفارات في تركيا  ،لةمن هذه المقا 2في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة 

 غير مقبولة. ،ومدارس ثانوية أجنبية في تركيا

 

فسيتم أيًضا قبول  ،يتم تصنيف المتقدمين وفقًا لدرجات دبلوم التعليم الثانوي الخاصة بهم. إذا طلب المرشحون

وترتيبها وفقًا للنتيجة  YÖSدرجات ٪ من 40٪ من درجات الدبلوم و 60. سيتم احتساب YÖSطلباتهم بدرجة 

 التي تم الحصول عليها.

 

سيتم منح المرشحين الذين لم يحصلوا على الحد األدنى من الدرجات في اختبار الكفاءة التركية والمرشحين 

الذين ليس لديهم شهادة إتقان تركية من مؤسسات التعليم العالي في تركيا تعليًما تحضيريًا تركيًا إلزاميًا لمدة 

ة( في موقعنا جامعة. سيتم قبول تسجيالت )مركز أبحاث وبحث تدريس اللغة التركي TÖMERعام واحد من 

TÖMER  إذا حصلوا على شهادة 30.12.2022للمرشحين الذين ليس لديهم الكفاءة في اللغة التركية حتى .

C1- C2 TÖMER، .فسيتم تسجيلهم في الجامعة اعتباًرا من العام الدراسي القادم 

 

من مؤسسات التعليم العالي في تركيا إلى اجتياز  ال يحتاج المرشحون الحاصلون على شهادة الكفاءة التركية

 امتحان الكفاءة في جامعة أرداهان التركية.

 ال تؤخذ نتيجة االختبار التركي في االعتبار عند تحديد المستوى.

 مستويات إتقان اللغة التركية.

 التسجيل فيه.: المستوى التركي كاٍف. يتم التسجيل في البرنامج الذي تم منح C2و  C1أ( مستويات 



ً B2و  B1ب( مستويات   ،لكن يمكن تحسينه. شريطة أن يأخذ دورة في اللغة التركية ،: المستوى التركي ليس كافيا

فإنه يسججججل في البرنامج الذي يحق له / لها التسججججيل فيه. يجب على الطالب أن يوثق أنه قد رفع مسجججتواه في اللغة 

ال يمكن  ،ام الدراسججججججي الثالأ على أبعد تقدير. في نهاية هذه الفترةبحلول بداية الع C1-C2التركية إلى مسججججججتوى 

مواصججججججلة التعليم والتدريب حتى يرفعوا مسججججججتواهم  B1 - B2ألولئك الذين ال تزال لغتهم التركية في المسججججججتوى 

 .C1 - C2اللغوي إلى 

: المستوى التركي غير كاف. يجب أن يأخذ دورة اللغة التركية. يجب على من هم في هذه A2 و A1ج( مستويات 

بحلول بداية العام الدراسي الثالأ على  C1-C2الحالة أن يوثقوا أنهم رفعوا مستواهم في اللغة التركية إلى مستوى 

وأولئك الذين رفعوا  ،المادة أ ،C1-C2أبعد تقدير. أولئك الذين يرفعون مسججججتوى إجادة اللغة التركية إلى مسججججتوى 

 يتم تطبيق المادة ب. ،B1-B2مستوى إجادتهم التركية إلى المستوى 

 فيما يلي مستويات إجادة اللغة التركية ونطاقات الدرجات.

 الشرح الدرجات مستويات إجادة اللغة التركية

C2 90-100 التركية كافية 

C1 80-89 التركية كافية 

B2 65-79  تصبح لغته التركية يمكن أن

 كافية في وقت قصير.

B1 50-64  يمكن أن تصبح لغته التركية

 كافية في وقت قصير.

A2 25-49  غير كافية 

A1 0-24  غير كافية 

 

سؤااًل  50امتحان الكفاءة في اللغة التركية: سيتم إجراؤه على شكل : محتوى امتحان الكفاءة في اللغة التركية

 االختبار ساعة واحدة(.تركيًا )مدة 

ما الذي يجب على الطالب األجانب الذين سيدرسون في جميع مستويات مؤسسات التعليم العالي في تركيا القيام 

 ،اإلقامةوتصريح به فيما يتعلق بإجراءات الدخول 

 )المعامالت التي يجب إجراؤها في الخارج )معامالت جوازات السفر 

  بعد وصولهم إلى بالدنا )إجراءات اإلقامة(المعامالت التي يجب إجراؤها 

 )اإلجراءات التي يجب اتخاذها بعد الحصول على تصريح اإلقامة )عمليات اإلخطار 

 المعامالت التي يجب إجراؤها في الخارج )معامالت جوازات السفر(

لطالب إلى السلطات يتم إرسال دعوات القبول إلى عناوين الطالب األجانب الذين يتقدمون إلى جامعتنا. يتقدم ا

 المختصة في بلدانهم بناًء على دعوات القبول الخاصة بهم ويتم إصدار جوازات سفرهم.

 إلخ.( ،وثيقة المنحة ،وثيقة توضح أن لديك الوسائل المالية لكسب العيش في تركيا أثناء تعليمك )حساب مصرفي

 قد يتم طلب مستندات إضافية إذا لزم األمر.

 عند الوصول إلى بلدنا )إجراءات اإلقامة( المعامالت المطلوبة

من الضروري الحصول على تصريح إقامة لألجانب من خالل التقدم إلى فرع األجانب التابع لمديرية إدارة 

يوًما على األكثر من تاريخ الدخول  30في غضون  ،بالوثائق التالية ،الهجرة بالمقاطعة التي سيجري فيها التعليم

 إلى تركيا.

 ،شهادة التسجيل / القبول أو وثيقة معادلة من مؤسسة التعليم العاليأ. 

 ،ب. جواز سفر ساري المفعول وطويل األمد

 ،إلخ( ،وثيقة المنحة ،ج. وثيقة تثبت أن لديه / لديها الوسائل المالية لكسب العيش في تركيا )حساب مصرفي

 ،الرسمية في بداية كل عامد. سعر الورقة القيمة لتصريح اإلقامة المنشور في الجريدة 

 إلى. قد يتم طلب مستندات إضافية إذا لزم األمر.

 اإلجراءات الواجب اتخاذها بعد الحصول على تصريح اإلقامة )إجراءات اإلخطار(



 TRأ. يُطلب من الطالب األجانب الذين حصلوا على تصريح إقامة ألغراض تعليمية الحصول على رقم هوية 

 وم واحد من قبل المديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة.الخاصة بهم في غضون ي

ب. يجب على الطالب األجانب الذين يرغبون في تمديد فترة تصريح اإلقامة التقدم إلى المديرية اإلقليمية إلدارة 

 يوًما بعد انتهاء الفترة. 15الهجرة قبل انتهاء الفترة المحددة في تصريح اإلقامة أو في غضون 

 15إلخ. إذا كان هناك تغيير في العنوان في غضون  ،التغيب ،الفصل من الدراسة ،اء التسجيلإلغ ،ج. التخرج

 ساعة. 48فيجب إخطار المديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة في غضون  ،يوًما

فمن الضروري التقدم إلى  ،د. إذا لم يكن هناك محو أو خدوش في تصاريح اإلقامة وفقدت تصاريح اإلقامة

 إلقليمية إلدارة الهجرة على الفور والحصول على واحدة جديدة.المديرية ا

يجب على  ،في المديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة TRبعد االنتهاء من إجراءات اإلقامة وإجراءات رقم الهوية  -هـ 

الطالب الحصول على شهادة طالب مؤقتة من الجامعة التي يرغبون في التسجيل فيها والتقدم إلى مؤسسة الضمان 

 االجتماعي بالمقاطعة للحصول على التأمين الصحي العام.

 عملية التسجيل النهائي

  يتم منح الطالب األجانب الذين لديهم الحق في التسجيل في جامعتنا شهادة طالب مؤقتة وإرسالها إلى

المديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة ويتم إصدار تصريح إقامة. تمنح مديرية إدارة الهجرة بالمقاطعة رقم 

 واحد. في غضون يوم ،للطالب األجانب الذين تم إصدار تصريح اإلقامة لهم TRهوية 

 يتم إصدار شهادة طالب مؤقتة مرة  ،بالنسبة للطالب األجانب الذين لديهم تصريح إقامة ورقم هوية أجنبي

أخرى وإرسالها إلى المديريات اإلقليمية لمؤسسة الضمان االجتماعي إلجراء التأمين الصحي العام. 

 تكتمل إجراءات التأمين الصحي العام في غضون يوم واحد.

 من الطالب الذي يكمل تصريح اإلقامة ورقم الهوية  يتم االنتهاءTR  وإجراءات التأمين الصحي العام في

 النظام.

  يتم إرسال الملفات الشخصية للطالب األجانب المسجلين بشكل مؤكد إلى فروع شؤون الطالب في الوحدة

 المعنية.

 طالب األجانب الذين قاموا بالتسجيل يتم إرسال المعلومات التعليمية لل ،بعد انتهاء عملية التسجيل النهائي

المديريات اإلقليمية لمؤسسة الضمان االجتماعي مع خطاب  ،النهائي إلى المديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة

 تغطية.

 وثائق تسجيل الطالب األجنبي

 .التركية أصل شهادة الثانوية العامة ونسخة تركية معتمدة من السفارة أو القنصلية

. شهادة المعادلة ليتم T.Cشهادة الثانوية العامة التي تم الحصول عليها من المدارس الثانوية التركية لشهادة معادلة 

 .الحصول عليها من وزارة التربية الوطنية أو السفارة التركية في بلدهم

 يجب أن يكون الوثائق األصلية معتمدة من السفارة أو القنصلية التركية.ملحوظة: 

 

  معتمدة من السفارة أو في الهوية الشخصية أو جواز السفر الصفحة معلومات الشخصية يجب أن تكون

 القنصلية التركية.

  2021نتيجة امتحان الطالب األجانب لعامي الالزمة استنادا إلى وثائق السيتمكن المرشحون من التقديم 

 .2022و 

 )إيصال بنكي يوضح دفع المساهمة. )مطلوب عند التسجيل 

  أجنبية مع صالحية دولية وشهادة إجادة تركية في شهادة لغةT.R نسخة معتمدة من السفارة أو .

 القنصلية )إن وجدت(

  10)بيومتري(  عدد  جواز السفرشخصية صور 

 .(في غضون يوم واحد)سيتم توفيره من قبل المديرية اإلقليمية إلدارة الهجرة في تركيا  الوطني رقم ال

 )سيتم توفيره في غضون يوم واحد من قبل مؤسسة الضمان االجتماعي اإلقليمية في تركيا.( التأمين الصحي العام



الطالب الذين سيتقدمون من تركيا والخارج سوف يتقدمون عبر موقع جامعة أرداهان  مالحظة:

(www.ardahan.edu.tr باتباع رابط )ÜBYS – Menü – Uluslararası Öğrenci Başvurusu 

 الطلبات التي لم يتم تقديمها خالل فترة التقديم.لن يتم قبول 
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