
 الجمهورية التركية

 ولكجامعة بين

يمي  األكاد  0202-0202شروط مراجعة الطالب الذين سيتم قبولهم من خارج الدولة للعام 

 الشروط العامة -2

ة بـيامتالكهم األساس طشر مراجعة الطالب الدوليينتتم عملية المراجعة من خالل  ة على "ات المتعلق توجيهات إجراءات مراجعة ومعامالت قبول الطالب من خارج الدول
ل مجلس جامعتنا ومجلس التعليم العالي والمذكورة في الموقع اإللكتروني " مستوى المعهد والمستوى الجامعي  .www.bingol.edu.tr المقبولة من قب

 

 المرشحون المتقدمون -0

 

ةيتم قبول المرشحين   :المتقدمين الحائزين على الشروط التالي

a) ن يكونوا من طالب السنة الدراسية الثانوية األخيرة أو متخرجين من الثانويةأ. 

 .الطالب من المواطنين األجانب (2

ة التركية باإلضعلى الجنسية التركية بالوالدة والحاصلين على موافقة وزارة الد ونالحائز ونالمرشح (0 ة للخروج من الجنسي افة إلى القادرين من خالل اخلي

ة  ة التركي ق استفادة أطفالهم غير البالغين من الحقوق التركية وفق قانون الجنسي من قانون الجنسية  7من المادة رقم ( 1)تتضمن الفقرة )مستند رسمي على توثي

أم تركية أو أب تركي حصول الطفل الذي يلد في داخل أو خارج تركيا ضمن عائلة تجمعها أواصر الزو 1091التركية رقم  على الجنسية التركية، اج من 

ة للمرشحين الراغبين بمراجعة المقاعد التي يتم قبولها من خارج تركيا ة بالنسب ة التركي  .(لذلك من الفائدة مراجعة قانون الجنسي

ة واوذو/ ىحيازتهم على جنسية أخر مععلى الجنسية التركية  ونالحاصل (3  :الجنسيات المزدوجة في هذه الحال

4)  *a  )والطالب األتراك الذين أتموا أخر ثالث سنوات من المرحلة الدراسية  91/90/0912بالتعليم في المرحلة المتوسطة خارج البلد قبل تاريخ  ونالمستمر

ة التركية قبرص الشمالية  ة التي تم افتتاحها بإشراف  بما في ذلك الطالب الذين)الثانوية في بلد أجنبي غير الجمهوري أتموا تعليمهم الثانوي في المدارس التركي

 (.وزارة التعليم الوطني في بلد أجنبي غير الجمهورية التركية قبرص الشمالية

b)  ة ال 91/90/0912تاريخ بعد التعليم في المرحلة المتوسطة خارج البلد الطالب الذين بدأوا ة الدراسي ثانوية في بلد أجنبي غير والطالب الذين أتموا المرحل

ي )التركية الشمالية قبرص  وزارة التعليم الوطني في بلد أجنب بما في ذلك الطالب الذين أتموا تعليمهم الثانوي في المدارس التركية التي تم افتتاحها بإشراف 

 (.غير الجمهورية التركية قبرص الشمالية

ةالتركية بالنسبة لمواطني قبرص  (5 ، يتم االطالع على (الثانوية)الشمالية والذين أتموا تعليمهم في المرحلة المتوسطة التركية في قبرص  ونالمقيم ؛الشمالي

ى نتيجة  GCE ALالحاصلين على نتائج امتحان   0991الصادرة ما بين الفترة الواقعة  GCE ALكما يتم أيضا الموافقة على تقديم المرشحين الحاصلين عل

 .من الدول األخرى 0919إلى 

 

b) لن يتم قبل مراجعات المرشحين المذكورين أدناه: 

ة المتوسطة التركية قبرص الشمالية  ومواطن (2  .التركية في تركيا أو في قبرص الشمالية( الثانوية)الذين أتموا تعليمهم في المرحل

والحاصلين  قبرص الشمالية التركيةمواطني في ثانويات ( الثانوية)باستثناء الذين أتموا كامل تعليمهم في المرحلة المتوسطة ) قبرص الشمالية التركية ومواطن (0

في الدول األخرى والحاصلين  0919إلى  0991والذين قاموا بالتسجيل في المدارس الخاصة والثانوية في الفترة الواقعة ما بين  GCE ALعلى شهادة نتائج 

 (GCE ALشهادة نتائج على 

ة المزدوجة من خالل الوالدة المحددة في البند رقم  (3  (.aمن المادة  4ة في البند رقم باستثناء القادرين على تأمين الشروط المذكور) aمن المادة  0أصحاب الجنسي

ة المزدوجة وكانت إحدى هذه الجنسيات  (4 باستثناء الذين أتموا كامل تعليمهم في المرحلة المتوسطة  قبرص الشمالية التركيةمواطني بالنسبة ألصحاب الجنسي

انويات ( الثانوية) ة نتائج  جمهورية قبرص الشمالية التركيةمواطني في ث والذين قاموا بالتسجيل في المدارس الخاصة  GCE ALوالحاصلين على شهاد

ة نتائج في الدول األخرى والحاصلين أو الذين سيحصلون على  0919إلى  0991والثانوية في الفترة الواقعة ما بين   (GCE ALشهاد

ة في الجمهورية الت ونالمواطن (5 ة الموجود ة التركية والمدارس األجنبي ركية األتراك الذين أتموا تعليمهم في المدراس ضمن السفارات الموجودة في الجمهوري

ة aمن المادة  0البند في  ونالمذكور ونوالمواطن  .الذين يمتلكون جنسيتين كانت األولى من هاتين الجنسيتين الجنسية التركي

 

 شروط النجاح للمتقدمينمتطلبات  -3

 

 .تحقيق إحدى الشروط على األقل من الشروط المذكورة أدناه في الجدول 0901-0909يتوجب على المتقدمين من أجل العام الدراسي  

 

 (2-المرفق )جدول شروط النجاح 

 شرط النجاح نوع االمتحان أو الشهادة رقم التسلسل

عالمة كحد أدنى  1999 الحصول على مجموع عالمات SAT Iامتحان  1

 عالمة كحد أدنى في الرياضيات 199والحصول على 

وى ) GCEامتحان  0 مواضيع على األقل بما  2من أجل  Aالحصول على مستوى  (Aالمست

 يتعلق ببرنامج واحد على األقل تم التقديم إليه

 تحان من أجل الفرع العلميعلى األقل في عالمات االم 09معدل  امتحانات التوجيهي في فلسطين واألردن 2

ا الدولية 4 ل 00عالمة الشهادة  شهادة البكالوري  على األق

 عالمات محد أقصى 4الحصول على  ABITURامتحان  1

عالمة على  01القسم العلمي وقسم الرياضيات والحصول على  ACT (American College Test)امتحان  6

 األقل في المجموع

ا  7 ي لبنان امتحان البكالوري انية)الذي يتم ف عالمة من عالمة  199عالمة األقل من أصل  61الحصول على  (البكالوريا اللبن

 الشهادة في الفرع العلمي

ة Gaokaoامتحان  0 عالمة  719عالمة على األقل من مجموع  199الحصول على  للقبول الجامعي في جمهورية الصين الشعبي

 وفق البرنامج الذي يتم التقديم له

ة الذي يجري في سوريا  0 عالمة من  049عالمة على األقل من أصل  101الحصول على  (امتحان البكالوريا)امتحان الشهادة الثانوي

عالمة على األقل من أجل الفروع  179أجل كلية الهندسة وعلى 

 األخرى

ة المعترف بها والتي تشترك بها  19  الميدالية الذهبية والفضية والبرونزيةالحصول على  TÜBİTAKاألولمبياد العلمي

ة الذي يجري في ليبيا  11 عالمة من  049عالمة على األقل من أصل  101الحصول على  (امتحان البكالوريا)امتحان الشهادة الثانوي

عالمة على األقل من أجل الفروع  179أجل كلية الهندسة وعلى 

 األخرى

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=tr&tl=ar&u=http://www.bingol.edu.tr/documents/file/A-%25C4%25B0dari-%25C3%2596%25C4%259Frenci%2520%25C4%25B0%25C5%259Fleri/Bing%25C3%25B6l%2520%25C3%259Cniversitesi%2520%2520%25C3%2596n%2520lisans%2520ve%2520Lisans%2520D%25C3%25BCzeyinde%2520Uluslararas%25C4%25B1%2520%25C3%2596%25C4%259Frenci%2520Ba%25C5%259Fvuru%2520ve%2520Kabul%2520%25C4%25B0%25C5%259Flemleri%2520Y%25C3%25B6nergesi_ef2baebb-f84d-481e-b233-9d4e60a107e0.docx
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=tr&tl=ar&u=http://www.bingol.edu.tr/documents/file/A-%25C4%25B0dari-%25C3%2596%25C4%259Frenci%2520%25C4%25B0%25C5%259Fleri/Bing%25C3%25B6l%2520%25C3%259Cniversitesi%2520%2520%25C3%2596n%2520lisans%2520ve%2520Lisans%2520D%25C3%25BCzeyinde%2520Uluslararas%25C4%25B1%2520%25C3%2596%25C4%259Frenci%2520Ba%25C5%259Fvuru%2520ve%2520Kabul%2520%25C4%25B0%25C5%259Flemleri%2520Y%25C3%25B6nergesi_ef2baebb-f84d-481e-b233-9d4e60a107e0.docx


هذا الجدول والتي سيتم قبولها من قبل االمتحانات األخرى غير المذكورة في  10

 الجامعة

 التقييم بصفحة الناجح من قبل الجامعة

 على األقل من العالمة التامة% 69الحصول على  بعالمة التعليم المتوسط ونالقادم ونالمرشح 12

14 YGS/ LYS  الحصول على أدنى مستوى من العالمات على األقل بما يتعلق

ة   بالبرنامج المطلوب والتي تم اإلعالن عنها السنة الماضي

او أي  بينكولامتحانات خارج البلد التي تقوم بها جامعة ) YÖSامتحانات  11

ا  (جامعة في تركي

 عالمة كحد أدنى 19الحصول على 

 

  

 المراجعات -4

 مراجعة الطالب الدوليينتتم عملية المراجعة من خالل  

 

 تقييم المراجعات -5

تتم عملية تنسيب الطالب إلى . د مستنداته ألي وثيقةقلن يتم تقييم الطالب الذي تفت. ولكيتم تقييم المراجعات وتنسيب المرشحين إلى الفروع ضمن صالحيات جامعة بين

 .األجانبالفروع من قبل لجنة تنسيب الطالب 

 .يقوم المجلس بتحويل العالمة التي استخدمها الطالب من أجل المراجعة إلى عالمة مشتركة والتنسيب وفق البدء من العالمة الكبرى: طريقة عملية التنسيب

 .www.bingol.edu.trموقع الجامعة في  0202( أغسطس)آب  24يتم اإلعالن عن نتائج التنسيب بتاريخ 

 

 

 والمستندات والرسوم الدراسية تاريخ التسجيل النهائي -6

ة للمنتسبين إلى الجامعة في الفترة الواقعة ما بين يتم اإل في جامعة ول كبين -نيقية الطالب الدولييتنسفي موقع  020( سبتمبر)أيلول  22-20عالن عن النتائج النهائي

 .ولكبين

 

 للتسجيل النهائيالمستندات المطلوبة  (2

a)  االمتحاننتيجة شهادة 

b) شهادة الثانوية 

c) وثيقة العالمات 

d)  الدراسة عليه شروحاتجواز السفر الذي 

e)  ل سفارات أو قنصليات )شهادة التعديل التي تثبت الحصول على التعليم المتوسط المعادل للثانويات التركية الجمهورية يجب إجراء عملية التعديل من قب

ةالتركية في دول ا ل وزارة التربية الوطنية التركي  (لتعديل أو من قب

f)  (الصادرة عن مديرية الهجرة)وثيقة اإلقامة 

g) وصل البنك إلثبات سداد أجرة الدراسة 

h) ا ة تثبت القدرة المادية لالستمرار على الدراسات العلي  شهادة دولي

i)  اد رسوم الصحةال بد من مراجعة مؤسسة التأمين االجتماعي )بوليصة التأمين الصحي العام  (لسد

j) شهادة تبين مستوى اللغة التركية 

k) 4  (.وتم التقاطها في آخر ستة أشهر مضت 6×4.1بمقاييس )صور شخصية 

 

 (يجب أن تكون نسخة تركية مصادقة من السفارات أو القنصليات التركية في بلد الشخص dو cو bو aبالنسبة للشهادات والوثائق المذكورة في المادة ): مالحظة

 

ة التركية وحصلوا و والخارجين عنها شرط حصولهم على موافقة وزارة الداخلية،بالنسبة للمرشحين الحاصلين على الجنسية التركية بالوالدة  على الذين فقدوا الجنسي

والذين يتملكون جنسيتين كانت ( الشماليةالتركية مهورية قبرص جباستثناء )البطاقة الزرقاء بعد تقديم طلب الحصول عليها والذين أتموا تعليمهم الثانوي خارج تركيا 

 .من المقاعد المخصصة لهذه البرامج% 19يتوجب عليهم بما يتعلق ببرامج التعليم والمحاماة والطب البشري وطب األسنان عدم تخطي نسبة  إحداها الجنسية التركية،

 

 المقاعد

 (جامعة حكومية) لوبنججامعة 

م مقاعد  الفترة اسم البرنامج  أجرة الفصل انظر 0202عا

األسنان   0.140،19  0 1 (مأجور)كلية طب 

 462،19    اآلداب -كلية العلوم

 462،19  1 4 (مأجور)اللغة العربة وآدابها 

 462،19  0 4 (مأجور)الجغرافية 

 462،19 46 1 4 (مأجور)الفلسفة 

 462،19 01 1 4 (مأجور( )تعليم مسائي)اللغة اإلنكليزية وآدابها 

 1.167،19 46 1 4 (مأجور)اللغة الكردية وآدابها 

 462،19 46 19 4 (مأجور)الرياضيات 

 462،19 46 0 4 (مأجور)البيولوجيا الجزئية وعلم الوراثة 

 462،19  0 4 (مأجور)علم النفس 

 462،19 46 2 4 (مأجور)الخدمات االجتماعية 

 1.167،19 46 2 4 (مأجور)( التعليم المسائي)الخدمات االجتماعية 

 462،19 46 0 4 (مأجور)علم االجتماع 

 462،19 46 1 4 (مأجور)التاريخ 

ي)التاريخ   1.167،19 46 1 4 (مأجور( )التعليم المسائ

 462،19 46 0 4 (مأجور)اللغة التركية وآدابها

ي)اللغة التركية وآدابها   1.167،19 46 0 4 (مأجور( )التعليم المسائ

     العلوم االقتصادية واإلدارية كلية

 119،99 46 19 4 (مأجور)االقتصاد 

 119،99  11 4 (مأجور)العلوم السياسية واإلدارة العامة 

http://www.bingol.edu.tr/


 462،19 101،790 4 4 (مأجور)كلية اإللهيات 

     المعمارية -كلية الهندسة

 621،19 46 4 4 (مأجور)هندسة الكمبيوتر 

 621،19 46 0 4 (مأجور)مدنية هندسة الال

 621،19 46 0 4 (مأجور)الهندسة المعمارية 

     كلية العلوم الصحية

 462،19  0 4 (مأجور)التمريض 

 462،19  0 4 (مأجور)سالمة وأمن العمل 

 462،19  0 4 (مأجور)إدارة الصحة 

 629،19 46 0 1 (مأجور)كلية الطب البيطري 

     كلية الهندسة الزراعية

 621،19 46 0 4 (مأجور)النباتات حماية 

     العالي الحرفي للعلوم التقنية لوبنجمعهد 

 219،19 46 1 0 (مأجور)تقنية موارد الطاقة البديلة 

 219،19 46 0 0 (مأجور)برمجة الكمبيوتر 

 219،19 46 1 0 (مأجور)الكهرباء 

ة السيارات   219،19 46 1 0 (مأجور)تقني

ة  تنسيق الحدائق وزراعة  219،19 46 1 0 (مأجور)نباتات الزين

     تربية الحيواناتوالمعهد العالي المهني لألغذية والزراعة 

 219،19 46 19 0 (مأجور)المختبرات والصحة البيطرية 

 1.014،99 46 19 0 (مأجور( )التعليم المسائي)المختبرات والصحة البيطرية 

ة الحليب ومنتجاته   219،19 46 0 0 (مأجور)تقني

 

 

األكاديمي  ي برامج الدراسات العليا في الجامعات التركية للعام   0202-0202المقاعد المخصصة للطالب األجانب الذين سيتم قبولهم للدراسة ف

 4الشروط والتوضيحات المتعلقة بالبرامج المذكورة في الجدول رقم 

 

ق برنامج اللغة اإلنكليزية ضمن نطاق البرنامج التحضيري لمدة عامبالنسبة للطالب الراغبين يتم : 46انظر  فترة البرنامج التحضيري غير مشمولة بالفترة و. تطبي

 .المذكورة في السنوات الموجودة في عمود فترة الدراسة في الجدول

فترة البرنامج التحضيري غير مشمولة بالفترة المذكورة في السنوات و. تطبيق برنامج اللغة العربية اإللزامي ضمن نطاق البرنامج التحضيري لمدة عاميتم : 202انظر 

ة للطالب الذي . الموجودة في عمود فترة الدراسة في الجدول يخضع الطالب ألحكام . الصف األول منسيبدؤون الدراسة إنهم في امتحان اللغة العربية ف ونتفوقيبالنسب

 ".ةاتباعها في تدريس اللغات األجنبيعليم العالي والمبادئ الواجب الئحة تعليم اللغات األجنبية في مؤسسات الت"

ة : 027انظر   .على األقل% 29لغة التعليم في هذا البرنامج هي اللغة العربية بنسب

 

 جدول مراجعة الطالب من خارج البلد والتقييم

 

 تاريخ التسجيل النهائي اإلعالن عن النتائج تاريخ المراجعة

 االنتهاء البدء االنتهاء البدء

94/90/0909 97/90/0909 14/90/0909 97/90/0909 11/90/0909 

 

كفاءة امتحان تحديد   :جل الصف التحضيريأمن ال

أدناهتاريخ ام لبرامج المذكورة   01/90/0909: تحان تحديد الكفاءة من أجل الصف التحضيري المتعلق با

 

 (باللغة العربية)اإللهيات  (1

ة  (0  (باللغة اإلنكليزية)وآدابها اللغة اإلنكليزي

 

غة التركية  :تاريخ امتحان تحديد الكفاءة من أجل الل

 00/90/0909 :تاريخ امتحان تحديد الكفاءة من أجل اللغة التركية

 


