
 الجمهورية التركية
 

 جامعة القوقاز
 

 استمارة المطلوبات من الطالب األجانب
 
 
 
 

 الشروط نوع االمتحان

SAT 1  في مادة الرياضيات 100على األقل من أصل  400الحصول على الدرجة 

ACT  في االمتحان الشفوي واللغة  20الحصول على الدرجةEA 

GCE  الحصول علىlevel  واحد ضمن اختصاصه وبدرجة على األقل بموضوعA 

IB  على األقل في عالمة البكالوريا الدولية 24الحصول على الدرجة 

Abıtur  درجات 3على األكثر 

 على األقل 10 – 20الحصول على الدرجة  البكالوريا الفرنسية

TAWJIHI  في األقسام المطلوبة ما عدا كلية الطب 100من أصل  70الحصول على الدرجة 

 أللقسام 100من أصل  60أو الدرجة  20من أصل  13الحصول على الدرجة  الوريا اللبنانيةالبك

 المطلوبة ماعدا كلية الطب وكلية الهندسة 

 أللقسام المطلوبة ما عدا كلية الطب 240من أصل  150الحصول على الدرجة  السعادة الطحناوية

 على األقل أللقسام المطلوبة 750صل من أ 375الحصول على الدرجة  جمهورية الصين الشعبية

MATURA  على األقل في الشهادة المحمولة 2.00الصول على الدرجة 

 100من أصل  60الحصول على الدرجة  متوسط درجة الطالب

  االعدادية

 على األقل 40الحصول على الدرجة  جامعة القوقاز

KAÜYÖS  

 الوثائق األخرى ستقوم اللجنة المعينة من قبل الجامعة بدراسة 

 TÜBİTAKالحصول على درجة مؤتمر األولمبياد العلمي المعترف به من قبل  

 على الطالب أن يكون خاضعا المتحان القانون في بلده، والذي لم يدخل لهذا 

 الذي ستجريه الجامعة، ويشترط KAÜYÖSاالمتحان فإنه سيخضع المتحان  

 على األقل 100من أصل  40الحصول فيه على درجة  



 
 
 

 أسس قبول الطالب األجانب
 

 األسس العامة: -أ
 
 

تاريخ  /2861/الصادرة عن المؤسسات التعليمية، والمعلن عنها بالجريدة الرسمية برقم  f/14 6287إستنادا إلى المادة 1-

 ، تعمد الجامعة على قبول الطالب األجانب، وذلك ضمن مؤسسة التعليم العالي.2012/04/11

 
 أعداد الطالب األجانب المقبولين في الجامعات التركية يتم تعيينهم من قبل مؤسسة التعليم العالي. -أ 2-

 
 

 /YKS/.يتم تقييم الطالب األجانب المقبولين في الجامعات التركية من طرف مؤسسة التعليم العالي، وذلك ضمن برامج تعليمية متصلة ب  -ب

 

لشروط الموضوعة من قبل مؤسسة التعليم العالي، فإن الطالب المولود في تركيا ومن ثم فقد الجنسية ، واf/45 6287استنادا إلى المادة  -ج

رج التركية، فإنه يحق له أن يتقدم بالطلب إلى الجامعات التركية، وكذلك الطالب الذين يحملون البطاقة الزرقاء، والطالب الذين يعيشون خا

 لء يحق لهم التقدم وااللتحاق بالجامعات التركية، وإضافة إلى ذلك:الجمهورية التركية بإستثناء قبرص، فهؤا

 

 كلية التربية والتعليم . –كلية الحقوق  –كلية الطب  –يحق للجامعة أن تحدد أعداد الطالب المرغوب بهم في الكليات التالية: كلية طب األسنان  -أ

 

 لمئة.با 10ال يمكن أن يتجاوز أعداد الطالب األجانب أكثر من  -ب

 

 البرامج الموضوعة من قبل مؤسسة التعليم العالي كلها موجودة على الموقع الرسمي للمؤسسة. -د

 

 يحق للجامعة أن تعلن أجرة والتقارير الطبية، وذلك ضمن شروط معلنة من قبل الجامعة.-ه

 

عليم الصياحي والمسائي، باستثناء برامج يمكن للجامعة أن تخصص مقاعد للطالب األجانب للتعليم عن بعد، وذلك ضمن سلسلة الت 3-

.METEB 

 

 يتم قبول الطالب من خالل إجراءات امتحانات معترف بها من قبل مؤسسة التعليم العالي، ويمكن االطالع عليها من خالل موقع الجامعة. 4-

 
 األدنى واألعلى.أجرة الدارسة السنوية في الجامعات التركية يتم تعيينها من قبل مؤسسة الرئاسة، بحدها  5-



 واألجرة الدراسية السنوية للطالب األجانب يتم تعيينها من قبل مؤسسة التعليم العالي. 6-

 

عدد  الجامعات التي اكتمل نصاب الطالب فيها، ويوجد عدد من الطالب األجانب يريدون االنضمام إليها، ففي هذه األثناء يحق للجامعة من زيادة 7-

كلية طب  –ن شروط معينة موضوعم من قبل رئاسة الجامعة، وهذا في كل األقسام ماعدا األقسام التالية: كلية الطب مقاعد الطالب، وذلك ضم

 كلية الحقوق. –كلية الصيدلة  –األسنان 

 
 شروط الطالب المرشحين للجامعة: -ب

 

 يجب على الطالب أن يكون في السنة األخيرة في المرحلة الثانوية: -أ

 

 انبللطالب األج 1-

 

طالب الطالب الذي ولد في تركيا ولكن فقد الجنسية التركية برغبته، وخرج من تركيا إلى البالد األخرى يحق له التقدم إلى الجامعة، وكذلك ال2-

 هم.الذي يحمل البطاقة الزرقاء فإنه يحق له التقدم إلى الجامعات التركية، وذلك بعد تأكد الطالب من القوانين التركية الصادرة بحق

 

 الطالب األجانب الذين يحصلون على الجنسية التركية يحق لهم التقدم إلى الجامعات التركية. 3-

 

 الطالب األتراك الذين يدرسون في الجامعات الخارجية والذين درسوا السنوات الثالثة االخيرة في الثانوية يحق لهم التقدم إلى الجامعات -أ 4-

 ، باستثناء قبرص.2013/02/01ريخ التركية إن كانت دراستهم بعد تا

 
 وكذلك يحق للطالب األتراك أن يتقدموا إلى الجامعات التركية وكانت دراستهم الثانوية بأكملها خارج تركيا، ولكن بشرط أن تكون دراستهم-ب

 2013/02/01.الثانوية بعد تاريخ 

 

 ط التالية:يحق للطالب القبارصة أن يتقدموا للجامعات التركية من خالل الشرو 5-

 

 GCE AL.وأن يقدم للجامعة نتائج امتحان  2010/2005أن يكون قيده خارج بلده في التاريخ الواقع بين 

 

 المرشحون الذين ال يمكنهم التقدم إلى الجامعات التركية: _ب

 

 المواطن التركي الذي أنهى المرحلة الثانوية بأكملها في تركيا أو في قبرص. -

 

 GCE AL.ثناء الطالب الذين لهم قيد خارج قبرص في المرحلة الثانوية، والذين حصلوا على درجة االمتحان المواطن القبرصي باست -

 
 المواطن الذي يحمل جنسية أخرى وأنهى المرحلة الثانوية بأكملها في تركيا.-



 GCE AL.رج االمتحان المواطن القبرصي الذي يحمل جنسية أخرى، باستثناء الذين لهم قيد خارج قبرص وقد حصلوا على د-

 
 المواطن التركي الذي يحمل جنسية أخرى، وتخرج من الثانويات األجنبية المقامة في تركيا.-

 

 األسس والشروط للقبول الجامعي: _ج

 

ؤسسة التعليم على لجنة القبول التابعة للجامعات التركية أن تبين األسس والشروط للقبول الجامعي، وذلك من خالل إبراز وثائق مصدقة من م1-

 العالي.

 

ر المالي األسس والشروط المعتمدة لدى الجامعات التركية ينبغي أن تأخذ بعين االعتبار الحالة االقتصادية للطالب، مع التأكيد على تعيين المقدا2-

 السنوي للطالب االجنبي.

 
بالطرق القانونية إلى تركيا، وكذلك تتعهد بتقديم وثيقة الطالب تتعهد الجامعة بتقديم وثيقة الطالب الجامعية للطالب األجانب، والذين دخلوا 3-

 عي.الجامعية للطالب األجانب الذين التحقوا بالجامعات التركية في منتصف السنة الدراسية ممن توفرت فيهم الشروط المطلوبة إللنتساب الجام

 

ها، وذلك من خالل إعالنات مرئية ومسموعة تبين فيها وضع الجامعة على الجامعات التركية أن تقوم بتشجيع الطالب األجانب باإلنتساب إلي4-

 ومكانتها والخدمات المقدمة فيها، وينبغي على الجامعة أن تنشىء مكتبات تابعة للطالب األجانب إللستفادة منها بأفضل شكل.

 

 خالل إعالنات واضحة ومعلنة في مؤسسة التعليم العالي؟ تتكفل الجامعة بتعيين مواقيت التسجيل وبدء العام الدراسي الجديد ونهايته، وذلك من5-

 

 يتم تقييم مستوى الطالب في اللغة التركية من قبل لجنة مشكلة من رئاسة الجامعة، وذلك ضمن شروط موضوعة من قبل الجامعة.6-

 
 
 
 

 مالحظة:

 

 عالي، وذلك بتاريخ:تم وضع هذه الشروط الكلية استنادا إلى قرارات مجلس الشورى في وزارة التعليم ال

 

. 
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 جامعة القوقاز

 

 2022 – 2021السنة الدراسية 

 
 

 طالب الدول األجنبية

 

 الوثائق المطلوبة للقيد النهائي
 
 

مصدقة ومعدلة من الشهادة الثانوية األصلية مع كشف العالمات، مترجمة ومصدقة من السفارة أو القتصلية التركية في بلد اإلقامة، أو مترجمة و1-

 قبل مديرية التربية التركية.

 

 جواز السفر مترجم ومصدق2-

 

 الحصول على تأشيرة الدراسة من قبل وزارة الخارجية التركية، ما عدا األشخاص المقيدون في المؤسسات التعليمية التركية األولى.3-

 

 6صورة شخصية حديثة العهد، عدد 4-

 

 / .ل القيدقب /وصل دفع الرسم الجامعي،  5-

 

 وثيقة تعهد يقدمها الطالب للجامعة تثبت قدرته المادية على متابعة الدراسة في الجامعات التركية.6-
 
 

 شهادة تأهيل في اللغة التركية، وفي حال عدم وجودها يخضع الطال المتحان القبول في اللغة التركية من قبل الجامعة.7-

 

 ب على الطالب أن يقدم وثيقة من النفوس.في حال وجود أكثر من جنسية، عندها يج8-
 
 
 

 

 تنبيه:

 

 على الطالب أن يقدم أوارقه األصلية المطلوبة في األوقات المحددة.

 

 وال يمكن قبول النسخ المطبوعة أو الملونة.



 مالحظة:

 

إضافيا اللستفادة منه حتى نهاية شهر في حال عدم تخرج الطالب من المدرسة إلى حين التاريخ النهائي للقيد، فإن الجامعة ستمنح له وقتا 

 2021.تشرين الثاني 

 

 

 2021/07/12 – 2021/08/20تاريخ الطلبات: 

 

 2021/08/27تاريخ إعالن نتائج الطلبات: 

 

 2021/08/31 – 2021/09/10تاريخ القيد: 

 

 3.مكان القيد: تركيا قارص، جامعة القوقاز، شؤون الطالب الطابق 

 

 04742251436هاتف: 

 

 04742251175كس: فا

 

e-mail yurtdisi@kafkas .edu.tr 


