
 جامعة أردهان

 شروط قبول الطالب األجانب

 :تنبيه

المرشحون األجانب من داخل تركيا ومن خارجها سيتقدمون بالطلب عن  -

 طريق موقع الجامعة: 

 )www.ardahan.edu.trUluslararası Öğrenci Sınavı Başvurusu) (-Menü-ÜBYS( 

    .2021-2020لعامي  )YÖS( التقديم مع النقاطيمكنك  -

 ال يقبل أي طلب بعد انتهاء مدة التقديم. -
سيكون االمتحان بإحدى اللغات التالية: العربية، التركية، اإلنجليزية،  -

 الروسية، الجورجية.
سيعقد مركز تومر امتحان الكفاية في اللغة التركية في الجامعة بين:  -

62/07/1202-17/09/1202. 
سيعقد مركز تومر امتحان الكفاية في اللغة التركية التكميلي في الجامعة بين:  -

21/09/1202-14/10/1202. 

 

 :شروط التقديم

 أ. أن يكون المرشح حاصال على الشهادة الثانوية، أو سيحصل عليها وقت التقديم.

 . أن يكون أجنبيا. 1

كية بإذن من وزارة 2 . لمن كان مواطنا تركيا بالمولد ثم تنازل عن الجنسية التر

 . كي
كية، وحصل عىل وثيقة معاملة المواطن التر  الداخلية التر

كية، ويحمل وثيقة للجنسية 3 . لمن كان أجنبيا، ثم حصل عىل الجنسية التر

 المزدوجة. 

الثانوية من إحدى الدول؛ ما عدا . أن يكون مواطنا تركيا حاصال عىل الشهادة 4

كية ص التر ي خارج تركيا، ومدارس شمال قتر
كية التر  .  (KKTC)المدارس التر

ص 5 كية، ومقيما فيها، وحاصال (KKTC) . أن يكون مواطنا لجمهورية شمال قتر التر

ن GCE  ALعىل الشهادة المتوسطة وشهادة اجتياز امتحان ) -2005(، وسجل بي 

ي الثانويات  2010
ن
 بالدول األخرى، ما عدا تركيا. ف

 

 :المرشحون الذين لن تقبل طلباتهمب. 

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


كية، الحاصل عىل 1 ص التر ، أو مواطن جمهورية شمال قتر كي
. المواطن التر

 الشهادة المتوسطة. 

ي أ/ 2
ن
كية، ما عدا المذكور ف ص التر  . 5. مواطن جمهورية شمال قتر

كي الذي حصل عىل جنسية دولة أخرى. 3
 . المواطن التر

كية الذي حصل عىل جنسية دولة أخرى. 4 ص التر  . مواطن شمال قتر

كي الحاصل عىل الشهادة الثانوية من إحدى المدارس األجنبية 5
. المواطن التر

ها.  ي تركيا، أو تابعة لغت 
ن
 التابعة للسفارات األجنبية ف

 

 :تنبيه

-  : ي
ن
 -1202/ 07/ 26المرشحون الذين يتقدمون بالطلب لدخول االمتحان ف

17 /09 /1202 : ن -1202/ 07/ 26، ويأتون إىل أردهان سيمتحنون بي 

ي ساعات العمل الرسمية. 1202/ 09/ 17
ن
 ، وذلك ف

-  : ي
ن
ن ف ، وسيكون القيد حسب العدد 09/2020/ 20ستعلن أسماء الناجحي 

 : ي
ن
 . 1202/ 15/12المطلوب لألجانب ف

ي حال عدم اكتمال العدد المطلوب لألجانب؛ سيتقدم المرشحون بالطلب  -
ن
ف

: التكميىلي  ودخول االمتحانلالمتحان،  ي
ن
-1202/ 09/ 21، والقيد، ف

14 /10 /1202 . 

يجب على المرشح الذي سيتقدم المتحان الكفاية في اللغة التركية  -

(ARÜYÖS :في تاريخ )الحصول على 17/09/1202-26/07/1202 ،

درجة، على األقل. والمرشح غير الحاصل على شهادة إجادة اللغة  50/100

التعليم العالي التركي، ولم يستطع الحصول على الدرجة التركية من مجلس 

الكافية في امتحان اللغة التركية في امتحان جامعتنا؛ سوف يحول إلى مركز 

 الموجود بجامعتنا؛ لدراسة اللغة التركية لمدة سنة. (TÖMER) تومر

( في تاريخ: ARÜYÖSيجب على المرشح الذي سيتقدم لالمتحان التكميلي ) -

درجة، على األقل.  50/100، الحصول على 21/09/1202-14/10/1202

والمرشح غير الحاصل على شهادة إجادة اللغة التركية من مجلس التعليم 

العالي التركي، ولم يستطع الحصول على الدرجة الكافية في امتحان اللغة 

التركية في امتحان جامعتنا؛ سوف يحول إلى مركز تومر الموجود بجامعتنا؛ 

 للغة التركية لمدة سنة.لدراسة ا



المرشح الحاصل على شهادة الكفاية في اللغة التركية ليس مضطرا لدخول  -

 .امتحان الكفاية في اللغة التركية في جامعتنا
 االولى يجب على المرشح الذي سيتقدم المتحان المهارات العامة -

الحصول على  17/09/1202-26/07/1202( في تاريخ: ARÜYÖS)ل

 درجة،  40/100

( في ARÜYÖS)ليجب على المرشح الذي سيتقدم لالمتحان التكميلي  -

درجة، على  40/100الحصول على  14/10/1202-21/09/1202تاريخ: 

 األقل.

ي االعتبار عند تحديد المستوى. 
ن
كي ف

 ال تؤخذ نتيجة االختبار التر

 

 

 مستويات الكفاية في اللغة التركية

 : كاف، وله الحق في القيد.C1-C2مستوى  .1

: ليس كافيا ولكن يمكن تحسينه. وله الحق في القيد بشرط B1-B2مستوى   .2

، وذلك C1-C2االنضمام إلى دورة تعلم اللغة التركية واالجتياز إلى مستوى 

حتى بداية السنة الثالثة. وإن لم يجتز ذلك المستوى؛ فسيداوم في دورة تعلم 

 اللغة التركية.

االنضمام إلى دورة تعلم اللغة التركية : ليس كافيا، ويلزم 1A-2Aمستوى   .3

 حتى االجتياز إلى المستويات األعلى.

 

  (ARÜYÖS)جدول 

 مستويات الكفاية في اللغة التركية ودرجاتها

ARÜYÖS  مستوى

 الكفايات

 البيانات الدرجات

C2 90-100  اللغة التركية كافية 

C1 80-89 اللغة التركية كافية 

B2 65-79 يمكن الوصول إلى 

مستوى أعلى في أقرب 

 وقت



B1 50-64  يمكن الوصول إلى

مستوى أعلى في أقرب 

 وقت

A2 25-49  اللغة التركية ليست

 كافية

A1 0-24  اللغة التركية ليست

 كافية

 

 :تنبيه

درجة على  1100  على مجموعSAT 1 يجب الحصول في امتحان:  -

درجة في الرياضيات على األقل، واالمتحان ما بين سنتي 600 و ،األقل

 صالح طوال سنتين. 1920-2120

( على األقل. Aعلى المستوى )  GCE يجب الحصول في امتحان: -

 ( من البرنامج المطلوب.Aوالحصول على المستوى )

من الرياضيات، ومن العلوم الطبيعية؛  ACT يجب الحصول في امتحان: -

 درجة على األقل. 24على مجموع 
وفلسطين على  اردنيجب الحصول في امتحان التوجيهي الذي يجري في  -

 درجة، على األقل. 90
يجب الحصول في امتحان البكلوريا الذي يجرى في لبنان في العلوم الطبيعة  -

 درجة، على األقل. 15على 
 30.يجب الحصول على شهادة البكلوريا الدولية، وأقل درجاتها  -
 Matura، وفي مستوى 3على األكثر  ABITURفي مستوى  يجب الحصول -

 3.على األكثر 
 240العلوم الطبيعية على في السورية في يجب الحصول في شهادة بكلوريا  -

درجة  175درجة لكليات الهندسة، ولبقية الكليات  190درجة على األقل، 

 على األقل.
 درجة. 12يجب الحصول في الشهادة الفرنسية على األقل  -
يجب الحصول في االمتحان الذي يُجري في جمهورية الصين المسمى بـ  -

Gaokao  750درجة من األصل  540على األقل . 
حسب قرار مجلس أمناء جامعة أردهان في االجتماع المنعقد في:  -

االمتحانات التي تجرى للطالب األجانب في جامعة أردهان ؛ 18.12.2019



مجلس التعليم العالي التركي ضمن  تعادل االمتحانات التي تجرى من قبل

 .2809القانون رقم: 
    .2021-2020لعامي  (YÖS) يمكنك التقديم مع النقاط)

حسب قرار مجلس أمناء جامعة أردهان في االجتماع المنعقد  -

16.07.2020في:. االمتحانات التي تجرى للطالب األجانب في جامعة  

جميع جامعات االوقاف في أردهان تعادل االمتحانات التي تجرى في 

)  النقاط يمكنك التقديم مع) للطالب األجانب.تركيا     2021-2020لعامي 

(YÖS) 

 لجامعة أردهان ARÜYÖSمحتوى اختبار 

 سيجرى اختبار جامعة أردهان الختيار الطالب األجانب على النمط التالي:

 ساعتان(. سؤاال في الرياضيات )مدة االختبار 80اختبار المهارات العامة:  -
سؤاال في اللغة التركية )مدة االختبار  50اختبار الكفاية في اللغة التركية:  -

 ساعة(.
 

متطلبات الدخول واإلقامة من الطالب األجانب الذين سيدرسون في أي مرحلة 

 تعليمية في مؤسسات التعليم العالي التركية:

 الوثائق المطلوبة من خارج تركيا )إجراءات جواز السفر(. -
 الوثائق المطلوبة عند القدوم إلى تركيا )إجراءات اإلقامة(. -
 اإلجراءات المطلوبة بعد الحصول على بطاقة اإلقامة )إجراءات اإلعالم(. -

 الوثائق المطلوبة من خارج تركيا )إجراءات جواز السفر(:

ترسل دعوة القبول إلى عناوين  الطالب األجانب المرشحين للدراسة في  -

هذه الدعوة يحصل على جواز سفر للطالب من قبل من  جامعتنا، وبموجب

 يهمه األمر في بالدهم بعد تقديم دعوة القبول إليهم.
وثيقة تفيد بامتالك اإلمكانيات المادية أثناء الدراسة في تركيا )حساب بنكي أو  -

 وثيقة المنحة الدراسية(. 
 عند الحاجة تتطلب وثائق أخرى. -

 إلى تركيا )إجراءات اإلقامة(:الوثائق المطلوبة عند القدوم 



يوما من الدخول إلى تركيا بعد تقديم المتطلبات  30بطاقة اإلقامة خالل  يلزم أخذ 

التالية إلى شعبة األجانب في إدارة الهجرة الموجودة في المدينة التي سيدرس فيها 

 الطالب:

 شهادة القيد والقبول من مجلس التعليم العالي،  أو شهادة بديلة لها. -
 جواز سفر صالح لمدة طويلة. -

وثيقة تفيد بامتالك اإلمكانيات المادية أثناء الدراسة في تركيا )حساب بنكي أو  -

 وثيقة المنحة الدراسية(.
 دفع تكاليف أوراق بطاقة اإلقامة التي تُعلن في الجريدة الرسمية كل سنة. -
 عند الحاجة تُطلب وثائق أخرى. -

 بطاقة اإلقامة )إجراءات اإلعالم(: اإلجراءات المطلوبة بعد الحصول على

يجب على الطالب األجانب الحاصلين على إقامة للتعليم أخذ الرقم القومي من  -

 إدارة الهجرة في خالل يوم واحد.

في حالة تمديد اإلقامة يجب على الطالب األجانب الذهاب إلى إدارة الهجرة قبل  -

 يوما. 15ي خاللف على مدة االنتهاء بعدانتهاء مدة اإلقامة أو 

في حالة تغير معلومات التخرج، أو إلغاء القيد، أو قطع عالقة الطالب بالجامعة،  - 

. وفي حالة تغيير العنوان يوما 15أو الغياب؛ يجب تبليغ إدارة الهجرة في خالل 

 ساعة. 48يجب تبليغ إدارة الهجرة في خالل 

مسح أو قشط للمعلومات في حالة تلف بطاقة اإلقامة من دون حدوث أي عملية  -

الموجودة بداخلها يجب على الفور الذهاب إلى إدارة الهجرة والحصول على بطاقة 

 جديدة.

بعد إنهاء عمليات اإلقامة، وأخذ الرقم القومي؛ يأخذ الطالب األجانب من الجامعة  -

بطاقة الطالب المؤقتة، ويتم الذهاب إلى رئاسة مؤسسة التأمين الصحي للحصول 

 االئتمان الصحي.على 

 فترة القيد النهائي:

تعطي الجامعة الطالب األجانب الحاصلين على القيد النهائي وثيقة طالب مؤقتة  -

لتقديمها إلى إدارة الهجرة للحصول على بطاقة اإلقامة ومن ثَم  يعطى الرقم القومي 

 للطالب األجانب من قبل إدارة الهجرة في يوم واحد.



ب األجانب الحاصلين على بطاقة إقامة ورقم قومي لألجانب تعطي الجامعة للطال -

وثيقة طالب مؤقتة أخرى لتقديمها لرئاسة مؤسسة التأمين الصحي والحصول على 

 وتتم هذه العملية في يوم واحد.االئتمان الصحي العام 

 يُقيد الطالب الحاصلون على بطاقة اإلقامة والرقم القومي والتأمين الصحي العام. -

 دم ملف الطالب الشخصي إلى شئون الطالب المختصة.يق -

بعد انتهاء فترة القيد النهائي ترسل معلومات الطالب األجنبي إلى إدارة الهجرة  -

 ورئاسة مؤسسة التأمين الصحي.

 الوثائق المطلوبة لقيد الطالب األجانب:

مختومة من السفارة أو القنصلية التركية الموجودة  أصل الشهادة الثانوية، -

 في البلد األجنبي.
أصل الشهادة المعادلة التي حصل عليها من وزارة التعليم التركية، أو مختومة  -

 من السفارة أو القنصلية التركية الموجودة في البلد األجنبي.
كية، ترجمة البطاقة الشخصية، أو صحيفة معلومات جواز السفر؛ إلى التر -

 واعتمادها من السفارة أو القنصلية التركية.
يمكنك   .إظهار شهادة االمتحان المعادل المتحانات جامعة أردهان لألجانب -

 .(YÖS)   2021-2020لعامي   النقاط التقديم مع

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

إظهار شهادة امتحان اللغة العالمي لألجانب، وشهادة الكفاية في اللغة التركية،  -

 موثقة من السفارة أو القنصلية التركية )إن كانت موجودة(. 
 عشر صور شخصية رسمية. -
)يطلب من إدارة الهجرة التركية ويحصل عليه في  الرقم القومي في تركيا -

 يوم واحد(.

ة التأمين االجتماعي ويحصل عليه في يوم )يطلب من وزار تقرير صحي عام -

 واحد(.

 

  رئاسة جامعة اردهان

 جدول زمني المتحان الطالب األجانب وتوزيعهم  

 



قرار هيئة  اسم االمتحان 

 الجامعة

أي جامعة دولية تابعة لمجلس التعليم العالي، أنشئت 

 2809بقانون التشكيالت رقم 

امتحان )يوس( 

من الجامعات 

 (YÖS) الدولية

18.12.2019 

االمتحانات  كل الجامعات االوقاف في تركيا

(YÖS) 

  لجامعات

 االوقاف

16.07.2020 

 

 

 :تنبيه

المرشحون األجانب من داخل تركيا ومن خارجها سيتقدمون بالطلب عن طريق 

 موقع الجامعة: 

vurusu) şrenci Sınavı BağUluslararası Ö-Menü-(ÜBYS

 ،) www.ardahan.edu.tr( 

 وال يقبل أي طلب بعد انتهاء مدة التقديم.

 

 :معلومات االتصال

 رئاسة جامعة أردهان

 دائرة شئون الطالب الرئيسة

 04782117575هاتف: 

 1286هاتف داخلي: 

 

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

