
  أربكان الدین نجم جامعة
 التنفیذیة اللجنة اجتماع في أخذت التي للقرارات طبقا م2014/  2013 الجامعي العام في األجانب الطالب قبول شروط

 2013فبرایر 13بتاریخ  العالي التعلیم لرئاسة
 الدین نجم جامعة إلى جانباأل الطالب قبول الئحة شروط على مستندا جامعتنا إلى تركیا خارج من األجانب الطالب یقبل

  أربكان
 
  كمرشحین للفحص أوراقھم تقبل الذین المرشحین أوصاف ـ أ
  الثانویة من خریجین أو الثانوي األخیر الصف في یدرسوا أن بشرط 
  األتراك غیر األجانب ـ 1
قاصرون  وھم التركیة الجنسیة من الخروج وثیقة في المسجلین وأوالد التركیة الجنسیة عن وتنازلوا أتراكا ولدوا الذین ـ 2
 الجنسیة قانون في( التركیة، الجنسیة قانون بموجب لھم المعترفة الحقوق استخدام وثیقة استصدار وعلیھم ) لم یبلغوا(

 خارج أو تركیا في أكان سواء شرعي زواج ضمن تركیة وأم تركي أب من ولد الذي:  "7رقم مادة 5901 برقم التركیة
 خارج من الكثافة ضمن راجعوا الذین المرشحون المراجعون یدرس أن المفید فمن ذلك أجل من تركي نمواط فھو تركیا
 . التركیة الجنسیة قانون  تركیا

  الجنسیة مزدوجي صاروا أو التركیة الجنسیة اكتسب ثم التركیة غیر الجنسیة یحملون الذین  ـ3
 جمھوریة خریجي عدا ما الثانویة دراستھ وأتم تركیا خارج ثانویةال دراستھم وأكمل التركیة الجنسیة یحملون الذین  ـ4

 البالد في التركیة الثانویة في تركیا خارج الثانویة دراستھم أتموا الذین المرشحین مراجعة یقبل( الشمالیة التركیة قبرص
 )التركیة الشمالیة قبرص جمھوریة عدا ما األجنبیة

 امتحانات نتائج على یحصلون والذین فیھا الثانویة دراستھم والمتمون  التركیة ةالشمالی قبرص جمھوریة في المقیمون ـ5
 الشمالیة قبرص جمھوریة خارج ثانویات في المسجلون وكذلك جنسیة یحملون الذین من)  GCE AL( التركیة باللغة

 الذین من)  GCE AL( امتحان نتائج سینالون أو ونالوا فیھا ودرسوا  م2010حتى 2005 من السنوات بین التركیة
  التركیة الشمالیة قبرص جمھوریة جنسیة یحملون
 . كمرشحین للفحص طلباتھم تقبل وھؤالء

 
  كمرشحین للفحص أوراقھم تقبل ال الذین ـ ب

  التركیة الشمالیة قبرص جمھوریة في أو تركیا في كلھا الثانویة أتموا الذین التركیة الجنسیة صاحب .1
 

  GCE AL مستوى على وحصل والثانویة المتوسطة درس والذي التركیة قبرص الشم جمھوریة جنسیة صاحب .2
 وبعد المدارس ھذه مستوى في قیده سجل وقد العادیة الثانویات في المختلفة البالد في م 2010و 2005 عامي بین

   GCE AL في نجاحھ
 قبرص شمال في كلھا المتوسطة درس والذي( الجنسیة مزدوج وأصبح تركیة األولى جنسیتھ 2 البند) a( المادة .3

 حصل أو  GCE AL شھادة على وسیحصل األجنبیة البالد في قبرص شمال خارج للثانویة قیده وسجل التركیة
  م 2010و 2005 عامي بین علیھا

 في كلھا المتوسطة درس والذي التركیة الشمالیة قبرص جمھوریة جنسیة وإحداھا مزدوجة جنسیتھ الشخص .4
 GCE شھادة على وسیحصل األجنبیة البالد في قبرص شمال خارج للثانویة قیده وسجل یةالترك قبرص شمال
AL  م 2010و 2005 عامي بین علیھا حصل أو  

 أو تركیا في األجنبیة المدارس في یدرسون الذین االتراك والطالب تركیا في األجنبیة للسفارات التابعة المدارس .5
  مزدوجة وجنسیتھ التركیة األولى جنسیتھ الذي 2 بند) a( المادة

  إلیھ ینظر وال التحاقھم طلب یقیم ال ھؤالء كل
 

 :الطلب تقدیم شروط
 .باإللتحاق الطلب تقدیم بدایة موعد قبل اإلنترنت صفحة في الطلب بتقدیم المتعلقة التوضیحات تعلن .1
 Musalla Bağlari mahallesi Ruhi Bağdadi: (العنوان أربكان الدین نجم بجامعة اإللتحاق طلب تقدیم یتم .2

Sokak no:19 Selçuklu-KONYA (شؤون إدارة رئاسة في األجانب الطالب لمكتب المعلنة الفترة بین ما 
 .البرید طریق عن أو شخصیًا الطالب

 البرید بسبب تأخرت التي األوراق تقبل ولن. الطلب تقدیم تاریخ ھو المسؤول للقسم األوراق وصول تاریخ بریعت .3
 القبول تاریخ من یوم آخر دوام نھایة بعد تصل والتي

 .تقیم ولن الطلب تقدیم فترة أثناء الناقصة المرشحین أوراق تقبل لن .4
 كل إسم وكتابة قسم لكل عنھا المعلن األجرة إیداع علیھم فسیجب أقسام لعدة اإللتحاق طلب المرشحین تقدیم عند .5

 .واضح بشكل البنكي اإلیصال في قسم
 الجامعة في القبول حق تمنح ال لطلبا تقدیم شروط تلبیة .6

 



 
  االمتحانات المعادلة والحد األدنى لعالمات االمتحانات التي ستقبل من الطالب األجانب

  

  معدل العالمات
 االمتحانات

 حد أدنى
 العالمة 

 

1000 SAT I 1 
65 TCS 2 امتحان الجمھوریات التركیة والمجتمعات الشقیقة 

 KANKUR( 3(الوطني لدخول الجامعة امتحان أفغانستان  200
 TQDK( 4(امتحان أذربیجان الوطني لدخول الجامعة   400
 ORT( 5(امتحان قرغیزستان الجمھوري العام   150
 ENT( 6(امتحان كازاخستان الوطني لدخول الجامعة   70
 ACT 7اختبار الجامعات األمریكیة  21
 IB 8اختبار الثانویة العالمیة  28
 9 لتوجیھيا 80
 10 الثانویة اللبنانیة 13

 11 الشھادة الثانویة العامة 170
 GAOKAO 12اختبار دخول الجامعة في الصین  480
 13 الشھادة الثانویة الفرنسي 12
 UJİAN NASİONAL (UN( 14االمتحان الوطنى اإلندونیسي  40
 ATTESTAT( 15(تركمانستان، أوزبكستان، جورجیا   3

 16 )*لالمتحانات غیر الموجودة في القائمة(امتحان الشھادة الثانویة المركزي  عالمة 60
لالمتحانات غیر الموجودة في (المتحان الشھادة الثانویة المركزي  التراكمي المعدل 70

 )*القائمة
17 

 ABITUR 18الثانویة األلمانیة  (على األكثر) 4
 
 

 یر نظام النسبة المؤیة إلى النسبة المؤیة من قبل لجنة قبول الطالب األجانبستحول عالمات الطالب الذین معدل شھاداتھم غ. 
 

 :اإللتحاق طلب تقدیم عند المطلوبة المستندات
تقدم صور مستندات طلب اإللتحاق بعد تصدیقھا من كاتب العدل الموجود في تركیا أو من طرف السفارات 

 . والقنصلیات التركیة الموجودة في بلد مقدم الطلب
 . إستمارة طلب االلتحاق للطالب الدولي .1
 صورة مصدقة باللغة التركیة من الشھادة الثانویة .2
صورة من وثیقة رسمیة لكشف العالمات والتي فیھا الدروس التي درسھا في المرحلة الثانویة وعالماتھا مع  .3

نظام النسبة المؤیة وإن كانت المعدالت المحولة إلى (معدل العالمات المصدقة من طرف مدیریة المدرسة  
 .المصدقة والمترجمة الى اللغة التركیة) موجودة

 صورة من وثیقة تبین عالمة الشھادة المصدقة والمترجمة الى اللغة التركیة  .4
 صورة من جواز السفر .5



 )سم 6*  4،5(صورة شمسیة  2عدد  .6
 صورة مصدقة ومترجمة إلى اللغة التركیة من وثیقة نتیجة إلمتحان مقبول  .7
الذي في مرحلة التخرج وفي فترة قبول طلب اإللتحاق یقدم وثیقة مصدقة باللغة التركیة تثبت  الطالب .8

 بأنھ مازال طالبأ وتأخذ ھذه الوثیقة من المدارس 
 .دوالر أمریكي 100برنامج /وثیقة إیصال بنكي بأجرة تقدیم طلب اإللتحاق لكل قسم .9

 نالتشاجي شعبة وقفالربنكاسي بنك التركیة الجمھوریة
T.C.VAKIFLAR BANKASI NALÇACI ŞUBESİ  

İBAN NO:TR670001500158007299642362 
  م2013 یولیو 19 و 8 بین :الطلب تقدیم تاریخ
  م 2013 یولیو 31: النتائج إعالن تاریخ
  م 2013 أغسطس 23 ـ 22 ـ 21 ـ 20 ـ 19: التسجیل تاریخ
  م 2013 أغسطس 26: اإلحتیاط إعالن تاریخ
  م2013 سبتمبر 6 ـ 5 ـ 4 ـ 2 ـ 2: اإلحتیاط تسجیل تاریخ

 
 :والتسجیل النتائج إعالن

 .اإلنترنت على أربكان الدین نجم جامعة موقع في اإللتحاق طلب نتائج تعلن .1
 أثناء شخصیا یأتوا أن المرشحین على ویجب. الطالب شؤون إدارة رئاسة قبل من التسجیل یتم .2

 .اإللكتروني البرید طریق عنوال   ریدالب طریق عن التسجیل یتم وال. التسجیل
 

 :التسجیل أثناء المطلوبة األوراق
 :التسجیل أثناء التالیة األوراق سیطلب

 من والمصدقة التركیة الثانویة شھادات شھادتھم معادلة تثبت التي المعادلة شھادة و الثانویة الشھادة أصل .1
 من او التركیة والتعلیم التربیة وزارة من تأخذ التي المعادلة شھادة وأ بلدھم في الموجودة التركیة والقنصلیات السفارات قبل

 .المدن في الموجودة الوزارة مدیریات
 .الطلب تقدیم أثناء منھا صورة قدمت التي الوثیقة أصل .2
 طالب تأشیرة فیھ الذي السفر جواز من التركیة اللغة الى ومترجمة مصدقة صورة .3
 .ةالدراس أجرة دفع یثبت بنكي إیصال .4
 )سم 6*4،5( مقاس ملونة شمسیة صورة 12 عدد .5
 في المعیشة تكلفة تأمین یستطیع بأنھ تعھد وثیقة أو عدل كاتب قبل من مصدقة وثیقة أو رسمیة وثیقة .6

 .سنة كل جامعتنا إدارة مجلس شھریا مقدارھا  یعلن والتي تركیا
 واحدة سنة لمدة إجباریا صحیا تأمینا لدیھ بأن تثبت وثیقة .7
 إن( التركیة باللغة فیھا التعلیم یتم التي األقسام في سجلوا الذین للطالب التركیة اللغة في لكفاءةا شھادة .8

 )موجودًا كان
 باللغة فیھا التعلیم یتم التي األقسام في سجلوا الذین للطالب اإلنجلیزیة اللغة في الكفاءة شھادة .9
 )موجودًا كان إن( اإلنجلیزیة

 جامعة نجم الدین أربكانالئحة قبول الطالب األجانب ل 
 

 إستمارة تقدیم طلب اإللتحاق للطالب األجانب في جامعة نجم الدین أربكان 
 

 كوتا الطالب األجانب للكلیات في جامعة نجم الدین أربكان 
 

  م 2014-2013شروط قبول الطالب األجانب في جامعة نجم الدین أربكان لعام الدراسي 
 

 


