
 جامعة أردهان
 شروط قبول الطالب األجانب

 :تنبيه 
 املرشحون األجانب من داخل تركيا ومن خارجها سيتقدمون ابلطلب عن طريق موقع اجلامعة:  -

) www.ardahan.edu.trUluslararası Öğrenci Sınavı Başvurusu) (-Menü-ÜBYS( 
 ال يقبل أي طلب بعد انتهاء مدة التقدمي.  -

 سيكون االمتحان إبحدى اللغات التالية: العربية، الرتكية، اإلجنليزية، الروسية، اجلورجية.  -

بني:   - اجلامعة  يف  الرتكية  اللغة  يف  الكفاية  امتحان  تومر  مركز  - 20/07/2020سيعقد 
25 /09 /2020 . 

- 09/2020/ 29سيعقد مركز تومر امتحان الكفاية يف اللغة الرتكية التكميلي يف اجلامعة بني:   -
14 /12 /2020 . 

 
 :شروط التقدمي

 أ. أن يكون املرشح حاصال على الشهادة الثانوية، أو سيحصل عليها وقت التقدمي. 

 . أن �كون أجنب�ا. 1
بالمولد  2 ترك�ا  مواطنا  لمن كان  وزارة .  من  ب�ذن  ك�ة  ال�ت الجنس�ة  عن  تنازل  ثم 

  . �ي
ك�ة، وحصل ع� وث�قة معاملة المواطن ال�ت  الداخل�ة ال�ت

للجنس�ة  3 وث�قة  و�حمل  ك�ة،  ال�ت الجنس�ة  ع�  حصل  ثم  أجنب�ا،  لمن كان   .
 المزدوجة. 

. أن �كون مواطنا ترك�ا حاصال ع� الشهادة الثان��ة من إحدى الدول؛ ما عدا  4
ك�ة.  ص ال�ت ي خارج ترك�ا، ومدارس شمال ق�ب ك�ة اليت  المدارس ال�ت

ك�ة، ومق�ما فيها، وحاصال ع�  5 ال�ت ص  . أن �كون مواطنا لجمهور�ة شمال ق�ب
 ) امتحان  اجت�از  وشهادة  المتوسطة  ن  GCE  ALالشهادة  بني وسجل   ،(2005 -

ي الثان��ات بالدول األخرى، ما عدا ترك�ا.  2010
 �ن

 
 :ن لن تقبل طلباتهم المرشحون الذيب. 

http://www.ardahan.edu.tr/


ع�  1 الحاصل  ك�ة،  ال�ت ص  ق�ب شمال  جمهور�ة  مواطن  أو   ، �ي
ال�ت المواطن   .

 الشهادة المتوسطة. 
ي أ/ 2

ك�ة، ما عدا المذكور �ن ص ال�ت  . 5. مواطن جمهور�ة شمال ق�ب
�ي الذي حصل ع� جنس�ة دولة أخرى. 3

 . المواطن ال�ت
ك�ة الذي حصل ع� 4 ص ال�ت  جنس�ة دولة أخرى. . مواطن شمال ق�ب
األجنب�ة  5 المدارس  إحدى  من  الثان��ة  الشهادة  ع�  الحاصل  �ي 

ال�ت المواطن   .
ها.  ي ترك�ا، أو تابعة لغ�ي

 التابعة للسفارات األجنب�ة �ن
 

 :تنب�ه
-   : ي

 -2020/ 07/ 20المرشحون الذين يتقدمون بالطلب لدخول االمتحان �ن
25 /09 /2020  : ن بني س�متحنون  أردهان  إ�  و�أتون   ،20 /07 /2020-
ي ساعات العمل الرسم�ة. 2020/ 09/ 25

 ، وذلك �ن
-   : ي

ن �ن ، وس�كون الق�د حسب العدد 2020/ 09/ 28ستعلن أسماء الناجحني
 : ي

 . 2020/ 12/ 15المطلوب لألجانب �ن
ي حال عدم ا�تمال العدد المطلوب لألجانب؛ سيتقدم المرشحون بالطلب   -

�ن
 : ي

 . 2020/ 12/ 15-2020/ 09/ 29لالمتحان، ودخول االمتحان، والق�د، �ن
) يف اتريخ:  ARÜYÖSجيب على املرشح الذي سيتقدم المتحان الكفاية يف اللغة الرتكية ( -

درجة، على األقل. واملرشح    100/ 50، احلصول على  09/2020/ 2020-25/ 07/ 20
غري احلاصل على شهادة إجادة اللغة الرتكية من جملس التعليم العايل الرتكي، ومل يستطع احلصول 

الكافية يف امتحان اللغة الرتكية يف امتحان جامعتنا؛ سوف حيول إىل مركز تومر على الدرجة  
 املوجود جبامعتنا؛ لدراسة اللغة الرتكية ملدة سنة. 

-  ) التكميلي  لالمتحان  سيتقدم  الذي  املرشح  على  اتريخ:  ARÜYÖSجيب  يف   (
درجة، على األقل. واملرشح    100/ 50، احلصول على  12/2020/ 2020-14/ 09/ 29
احلاصل على شهادة إجادة اللغة الرتكية من جملس التعليم العايل الرتكي، ومل يستطع احلصول   غري

على الدرجة الكافية يف امتحان اللغة الرتكية يف امتحان جامعتنا؛ سوف حيول إىل مركز تومر 
 املوجود جبامعتنا؛ لدراسة اللغة الرتكية ملدة سنة. 



للغة الرتكية ليس مضطرا لدخول امتحان الكفاية يف املرشح احلاصل على شهادة الكفاية يف ا -
 .اللغة الرتكية يف جامعتنا

-  ) العامة  املهارات  المتحان  سيتقدم  الذي  املرشح  على  اتريخ:  ARÜYÖSجيب  يف   (
 درجة،   100/ 40احلصول على  09/2020/ 2020-25/ 07/ 20

-  ) التكميلي  لالمتحان  سيتقدم  الذي  املرشح  على  يف  ARÜYÖSجيب  اتريخ:  ) 
 درجة، على األقل. 100/ 40احلصول على  12/2020/ 2020-14/ 09/ 29

 .نتيجة تلك االمتحا�ت ليس له عالقة ابلقيد   -
 
 

 مستو�ت الكفاية يف اللغة الرتكية
 : كاف، وله احلق يف القيد.C1-2مستوى  .1
: ليس كافيا ولكن ميكن حتسينه. وله احلق يف القيد بشرط االنضمام إىل دورة  B1-2مستوى    .2

، وذلك حىت بداية السنة الثالثة. وإن مل جيتز  C1-2تعلم اللغة الرتكية واالجتياز إىل مستوى  
 ذلك املستوى؛ فسيداوم يف دورة تعلم اللغة الرتكية. 

اللغة الرتكية حىت االجتياز إىل  : ليس كافيا، ويلزم االنضمام إىل دور A1-2مستوى    .3 ة تعلم 
 املستو�ت األعلى. 

 
 
 
 
 

  (ARÜYÖS)جدول 
 مستو�ت الكفاية يف اللغة الرتكية ودرجاهتا 

ARÜYÖS  البيا�ت  الدرجات  مستوى الكفا�ت 



C2 90-100   اللغة الرتكية كافية 
C1 80-89  اللغة الرتكية كافية 
B2 65-79  ميكن الوصول إىل مستوى

 أعلى يف أقرب وقت 
B1 50-64  ميكن الوصول إىل مستوى

 أعلى يف أقرب وقت 
A2 25-49 اللغة الرتكية ليست كافية 
A1 0-24 اللغة الرتكية ليست كافية 

 
 :تنبيه 

600 و ،درجة على األقل 1100  على جمموع SAT 1 جيب احلصول يف امتحان:  -
صاحل طوال    2019-2017بني سنيت  درجة يف الر�ضيات على األقل، واالمتحان ما  

 سنتني. 

) على األقل. واحلصول على املستوى  Aعلى املستوى (   GCE جيب احلصول يف امتحان: -
)A .من الرب�مج املطلوب ( 

  24من الر�ضيات، ومن العلوم الطبيعية؛ على جمموع    ACTجيب احلصول يف امتحان: -
 درجة على األقل.

درجة، على   90لذي جيري يف لبنان وفلسطني على  جيب احلصول يف امتحان التوجيهي ا -
 األقل. 

درجة،    15جيب احلصول يف امتحان البكلور� الذي جيرى يف لبنان يف العلوم الطبيعة على   -
 على األقل.

 30.جيب احلصول على شهادة البكلور� الدولية، وأقل درجاهتا  -

على األكثر   Matura، ويف مستوى  3على األكثر    ABITURجيب احلصول يف مستوى   -
.3 



درجة    190درجة على األقل،    240جيب احلصول يف شهادة بكلور� العلوم الطبيعية على   -
 درجة على األقل.  175لكليات اهلندسة، ولبقية الكليات 

 درجة.  12جيب احلصول يف الشهادة الفرنسية على األقل  -

بـ  جيب احلصول يف االمتحان الذي ُجيري يف مجهورية   - على    Gaokaoالصني املسمى 
 .  750درجة من األصل  540األقل 

يف:   - املنعقد  االجتماع  يف  أردهان  جامعة  أمناء  جملس  قرار  ؛  18.12.2019حسب 
االمتحا�ت اليت جترى للطالب األجانب يف جامعة أردهان تعادل االمتحا�ت اليت جترى 

 . 2809من قبل جملس التعليم العايل الرتكي ضمن القانون رقم: 
يف:   - املنعقد  االجتماع  يف  أردهان  جامعة  أمناء  جملس  قرار  ؛  11.05.2018حسب 

االمتحا�ت اليت جترى للطالب األجانب يف جامعة أردهان تعادل االمتحا�ت اليت جترى 
 للطالب األجانب.  (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)يف جامعة إسطنبول يين يوز يل 

؛ االمتحا�ت 07.03.2017ردهان يف االجتماع املنعقد يف:حسب جملس أمناء جامعة أ -
اليت جترى للطالب األجانب يف جامعة أردهان تعادل االمتحا�ت اليت جترى يف جامعة 

 للطالب األجانب.  (İstanbul Gedik Üniversitesi) إسطنبول جديك 

يف:   - املنعقد  االجتماع  يف  أردهان  جامعة  أمناء  جملس  قرار    ؛ 08.01.2020حسب 
االمتحا�ت اليت جترى للطالب األجانب يف جامعة أردهان تعادل االمتحا�ت اليت جترى 

 للطالب األجانب. (Kapadokya Üniversitesi)يف جامعة قبادوقيا 

يف:   - املنعقد  االجتماع  يف  أردهان  جامعة  أمناء  جملس  قرار  ؛  15.01.2019حسب 
االمتحا�ت اليت جترى للطالب األجانب يف جامعة أردهان تعادل االمتحا�ت اليت جترى 

للطالب    (Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul)يف جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم  
 األجانب.

جامعة أردهان، واستنادا إىل اجتماع جملس التعليم العايل الرتكي   حسب قرار جملس أمناء -
تعادل  E19541-301.02.03-75850160برقم:   أذربيجان  مجهورية  يف  االمتحا�ت   ،

 .(ARÜYÖS)االمتحا�ت يف جامعة أردهان 



يف:   - املنعقد  االجتماع  يف  أردهان  جامعة  أمناء  جملس  قرار  ؛  11.09.2019حسب 
رى للطالب األجانب يف جامعة أردهان تعادل االمتحا�ت اليت جترى االمتحا�ت اليت جت

 للطالب األجانب.   (Esenyurt Üniversitesi)يف جامعة أسان يورت 

 
 

 جلامعة أردهان   YÖSحمتوى اختبار 

 سيجرى اختبار جامعة أردهان الختيار الطالب األجانب على النمط التايل:

 سؤاال يف الر�ضيات (مدة االختبار ساعتان).  80اختبار املهارات العامة:  -

 سؤاال يف اللغة الرتكية (مدة االختبار ساعة). 50اختبار الكفاية يف اللغة الرتكية:  -

 

متطلبات الدخول واإلقامة من الطالب األجانب الذين سيدرسون يف أي مرحلة تعليمية يف  
 مؤسسات التعليم العايل الرتكية: 

 املطلوبة من خارج تركيا (إجراءات جواز السفر). الواثئق  -

 الواثئق املطلوبة عند القدوم إىل تركيا (إجراءات اإلقامة).  -

 اإلجراءات املطلوبة بعد احلصول على بطاقة اإلقامة (إجراءات اإلعالم). -

 الواثئق املطلوبة من خارج تركيا (إجراءات جواز السفر): 

الطالب األجانب املرشحني للدراسة يف جامعتنا، ومبوجب هذه  ترسل دعوة القبول إىل عناوين    -
الدعوة حيصل على جواز سفر للطالب من قبل من يهمه األمر يف بالدهم بعد تقدمي دعوة 

 القبول إليهم.

وثيقة تفيد ابمتالك اإلمكانيات املادية أثناء الدراسة يف تركيا (حساب بنكي أو وثيقة املنحة   -
 الدراسية).  

 ة تتطلب واثئق أخرى. عند احلاج -



 الواثئق املطلوبة عند القدوم إىل تركيا (إجراءات اإلقامة): 

يوما من الدخول إىل تركيا بعد تقدمي املتطلبات التالية إىل شعبة    30بطاقة اإلقامة خالل   يلزم أخذ 
 األجانب يف إدارة اهلجرة املوجودة يف املدينة اليت سيدرس فيها الطالب: 

 ول من جملس التعليم العايل،  أو شهادة بديلة هلا. شهادة القيد والقب -

 جواز سفر صاحل ملدة طويلة.  -

وثيقة تفيد ابمتالك اإلمكانيات املادية أثناء الدراسة يف تركيا (حساب بنكي أو وثيقة املنحة   -
 الدراسية). 

 دفع تكاليف أوراق بطاقة اإلقامة اليت تُعلن يف اجلريدة الرمسية كل سنة.  -

 لب واثئق أخرى. عند احلاجة ُتط -

 اإلجراءات املطلوبة بعد احلصول على بطاقة اإلقامة (إجراءات اإلعالم):

إدارة اهلجرة يف    - القومي من  الرقم  للتعليم أخذ  إقامة  الطالب األجانب احلاصلني على  جيب على 
 خالل يوم واحد. 

قبل انتهاء مدة اإلقامة يف حالة متديد اإلقامة جيب على الطالب األجانب الذهاب إىل إدارة اهلجرة    -
 يوما.  15أو قبل مدة االنتهاء بـ  

يف حالة تغري معلومات التخرج، أو إلغاء القيد، أو قطع عالقة الطالب ابجلامعة، أو الغياب؛ جيب  - 
  48يوما. ويف حالة تغيري العنوان جيب تبليغ إدارة اهلجرة يف خالل    15تبليغ إدارة اهلجرة يف خالل  

 ساعة. 

تلف بطاقة اإلقامة من دون حدوث أي عملية مسح أو قشط للمعلومات املوجودة بداخلها    يف حالة  -
 جيب على الفور الذهاب إىل إدارة اهلجرة واحلصول على بطاقة جديدة. 

بعد إ�اء عمليات اإلقامة، وأخذ الرقم القومي؛ �خذ الطالب األجانب من اجلامعة بطاقة الطالب    -
 الذهاب إىل رائسة مؤسسة التأمني الصحي للحصول على االئتمان الصحي. املؤقتة، ويتم 



 

 فرتة القيد النهائي: 

تعطي اجلامعة الطالب األجانب احلاصلني على القيد النهائي وثيقة طالب مؤقتة لتقدميها إىل إدارة    -
األجانب من قبل إدارة اهلجرة  اهلجرة للحصول على بطاقة اإلقامة ومن َمث  يعطى الرقم القومي للطالب  

 يف يوم واحد. 

تعطي اجلامعة للطالب األجانب احلاصلني على بطاقة إقامة ورقم قومي لألجانب وثيقة طالب مؤقتة    -
أخرى لتقدميها لرائسة مؤسسة التأمني الصحي واحلصول على االئتمان الصحي العام وتتم هذه العملية 

 يف يوم واحد. 

 ون على بطاقة اإلقامة والرقم القومي والتأمني الصحي العام.يُقيد الطالب احلاصل  -

 يقدم ملف الطالب الشخصي إىل شئون الطالب املختصة. -

بعد انتهاء فرتة القيد النهائي ترسل معلومات الطالب األجنيب إىل إدارة اهلجرة ورائسة مؤسسة التأمني   -
 الصحي. 

 

 

 الواثئق املطلوبة لقيد الطالب األجانب:

 الشهادة الثانوية، خمتومة من السفارة أو القنصلية الرتكية املوجودة يف البلد األجنيب.أصل  -

أو  - السفارة  أو خمتومة من  الرتكية،  التعليم  اليت حصل عليها من وزارة  املعادلة  الشهادة  أصل 
 القنصلية الرتكية املوجودة يف البلد األجنيب.

ز السفر؛ إىل الرتكية، واعتمادها من السفارة ترمجة البطاقة الشخصية، أو صحيفة معلومات جوا -
 أو القنصلية الرتكية. 

 إظهار شهادة االمتحان املعادل المتحا�ت جامعة أردهان لألجانب. -



 إظهار اإليصال البنكي لرسوم القيد يف االمتحان (مطلوب عند القيد). -

ا - اللغة  الكفاية يف  وشهادة  لألجانب،  العاملي  اللغة  امتحان  من  إظهار شهادة  موثقة  لرتكية، 
 السفارة أو القنصلية الرتكية (إن كانت موجودة).  

 عشر صور شخصية رمسية.  -

 الرقم القومي يف تركيا (يطلب من إدارة اهلجرة الرتكية وحيصل عليه يف يوم واحد). -

 تقرير صحي عام (يطلب من وزارة التأمني االجتماعي وحيصل عليه يف يوم واحد).  -

 

 

 

 

 

 

 

 

  جامعة اردهانرائسة 
   2021.2020السنة الدراسية  

 جدول زمين المتحان الطالب األجانب وتوزيعهم   
 

 اتريخ االنتهاء  اتريخ االبتداء  
 25.09.2020 20.07.2020 طلبات التقدم لالمتحان



 25.09.2020 20.07.2020 امتحان الكفاية يف اللغة الرتكية
 25.09.2020 20.07.2020 امتحان املهارات العامة 

  28.09.2020 إعالن نتائج االمتحا�ت 
 15.12.2020 29.09.2020 إعالن القيد النهائي 

 14.12.2020 29.09.2020 طلبات التقدم لالمتحان التكميلي
 14.12.2020 29.09.2020 امتحان الكفاية يف اللغة الرتكية

 14.12.2020 29.09.2020 امتحان املهارات العامة 
 14.12.2020 29.09.2020 إعالن نتائج االمتحا�ت 

 15.12.2020 29.09.2020 إعالن القيد النهائي 
 

-  : ي
ن الذين يتقدمون بالطلب لدخول االمتحان �ن �سبب كورونا فإن المرشحني

20 /07 /2020-  25 /09 /2020  : ن بني س�متحنون  أردهان  إ�  و�أتون   ،
ي ساعات العمل الرسم�ة. 2020/ 09/ 2020-25/ 07/ 20

 ، وذلك �ن
-  : ي

ن الذين يتقدمون بالطلب لدخول االمتحان �ن �سبب كورونا فإن المرشحني
29 /09 /2020-  14 /12 /2020  : ن بني س�متحنون  أردهان  إ�  و�أتون   ،
ي ساعات العمل الرسم�ة. 2020/ 12/ 2020-14/ 09/ 29

 ، وذلك �ن
 

 جامعة أردهان  
 2021-2020الدراسية  السنة 

 حصة الطالب األجانب      

 عدد الطالب األجانب   الكلية/ القسم 

 20 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ اتريخ الفن 

 25 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية / اجلغرافيا



وسيعقد   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ اللغة االجنليزية وآداهبا 
 إمتحان الكفاية يف اللغة اإلجنليزية

20 

 10 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ اللغة الروسية وآداهبا 

 15 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ علم االجتماع 

 25 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ اللهجات الرتكية املعاصرة وآداهبا  

 30 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ التاريخ    

 30 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ اللغة الرتكية وآداهبا 

 10 كلية العلوم االقتصادية واإلدارية/ السياسة واإلدارة العامة 

 40 اإلهليات/ اإلهليات  

 30 املدرسة العليا للخدمات الطبية/ التوثيق الطيب واألمانة 

 30 املدرسة العليا للخدمات الطبية/ منو األطفال

 25 املدرسة العليا للخدمات الطبية / تقنيات التصوير الطيب 

 25 املدرسة العليا للخدمات الطبية/ رعاية املسنني   

املدرسة العليا للعلوم االجتماعية/ اإلدارة املكتبية واملساعدة 
 اإلدارية   

15 

املدرسة العليا للعلوم االجتماعية/ اللغة االجنليزية التطبيقية 
       وسيعقد إمتحان الكفاية يف اللغة اإلجنليزية والرتمجة

25 

 15 املدرسة العليا للعلوم التقنية/ الطبخ 



 15 املدرسة العليا للعلوم التقنية/ برجمة احلاسوب 

 20 املدرسة العليا للعلوم التقنية/ الكهرابء 

 20 املدرسة العليا للعلوم التقنية/ تكنولوجيا البناء 

 20 املدرسة العليا للعلوم التقنية/ الصحة وأمن العمل 

 20 املدرسة العليا للعلوم التقنية/ البصر�ت  

 12 املدرسة العليا للعلوم التقنية/ العناية ابلشعر وخدمة التجميل 

 15 املدرسة العليا للعلوم التقنية/ تقنيات أنظمة املعلومات الصحية

املدرسة العليا للرتبية البدنية والر�ضة/ معلم الرتبية البدنية  
 والر�ضة. (سيجرى امتحان للمهارات اخلاصة)   

20 

 املدرسة العليا للرتبية البدنية والر�ضة/ إدارة الر�ضة. 
 (سيجرى امتحان للمهارات اخلاصة)    

20 

 20 جبولة/البيطرة الطبية واملختربمدرسة �اد دايل بلطه العليا 

 20 مدرسة �اد دايل بلطه العليا جبولة/ اخلدمات الصيدالنية

 20 مدرسة شيلدير العليا/ العدالة

 20 مدرسة شيلدير العليا/ اخلدمات االجتماعية 

 15 . مدرسة بوسوف العليا/ العناية املنزلية ابملريض  

 20 مدرسة بوسوف العليا/ العدالة



 15 مدرسة بوسوف العليا/ اإلسعاف األويل 

 25 كلية العلوم الصحية/ اإلدارة الصحية

 كلية الفنون اجلميلة/ الرسم.  
 (سيجرى امتحان للمهارات اخلاصة)   

15 

 كلية الفنون اجلميلة/ املوسيقى الرتكية      
 (سيجرى امتحان للمهارات اخلاصة)   

15 

 
 

 جامعة أردهان

 االمتحا�ت املعادلة المتحان جامعة أردهان للطالب األجانب

 اتريخ اجتماع جملس األمناء اسم االمتحان اسم اجلامعة
أي جامعة دولية اتبعة جمللس 

بقانون  التعليم العايل، أنشئت 
 2809التشكيالت رقم 

امتحان (يوس) من 
 اجلامعات الدولية

18/12/2019 

 07/03/2017 جيديك يوس  إسطنبول جيديك 
 11/05/2018 اييو يوس  إسطنبول يين يوز يل  

 08/01/2020 كون يوس  قبادوقيا
 15/01/2019 أوس إسطنبول صباح الدين زعيم

   امتحان أذربيجان الدويل
 11/09/2019 اس يوس  أسان يورت 

 

 :تنبيه 

 املرشحون األجانب من داخل تركيا ومن خارجها سيتقدمون ابلطلب عن طريق موقع اجلامعة: 



(ÜBYS-Menü-Uluslararası Öğrenci Sınavı Başvurusu) 
 ،) www.ardahan.edu.tr( 

 انتهاء مدة التقدمي. وال يقبل أي طلب بعد 
 

 :معلومات االتصال

 رائسة جامعة أردهان 

 دائرة شئون الطالب الرئيسة 

 04782117575هاتف:  

 1286هاتف داخلي:  

 

http://www.ardahan.edu.tr/

