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 أرالق 7رئاسة جامعة كلِّس 

 2015 - 2016العام الدراسى 
 لطالب األجانب فى أقسام الجامعةاعالن قبول تسجيل ا

 
 شروط المراجعة. 1

a) تقبل مراجعة الطالب: 
، بكافة أنواعها الثانوية حاصلني على شهادة الدراسةاجلنسية األجنبية بشرط أن يكونوا حاملي  -1

 . سيحصلون عليهاأو 
ولديهم سية الًتكية الذين أخذوا إذنا من وزارة الداخلية للخروج من اجلنسية الًتكية اجلن يحامل -2

 .5901ذا اجملال مبوجب القانون رقم وثيقة ختوذلم استخدام حقهم يف ى
 األجانب بالوالدة مث حصلوا على اجلنسية الًتكية وأصبحوا أصحاب جنسية ثنائية. -3
وات الثالثة األخرية من الثانوية يف بلد أجنيب ما عدا اجلنسية الًتكية الذين أدتوا السن يحامل -4

 مجهورية قربص الشمالية الًتكية.
جنسية قربص الشمالية الًتكية وادلقيمني يف قربص والذين أدتوا تعليمهم يف ادلرحلة  يحامل -5

.أو يف بلد أجنيب أخر غري قربص  GCEALادلتوسطة يف قربص ، وحصلوا على نتيجة امتحان 
أو  GCEALوحاصلني على نتائج إمتحان  2010-2005بني عامي  الثانوية ومسجلني يف

 سيحصلون عليها.
 
a) الطالب: تقبل مراجعةال 
 وأدتوا دراستهم الثانوية يف تركية أو يف مجهورية قربص الشمالية. ًتكيةالنسية اجل يحامل -1
نويات مجهورية ما عدا ادلنهني تعليمهم يف ثا) الًتكية يةقربص الشمالمجهورية جنسية  يحامل -2

بني بلد أجنيب  الثانوية يف أو مسجلني يف GCEALإمتحان  حاصلني على نتائجو قربص الشمالية 
 .أو سيحصلون عليها GCEALوحاصلني على نتائج إمتحان  2010-2005عامي 
 .الوالدةب ًتكيةالمهورية جنسية اجل األوىل الذين لديهم جنسية ثنائية جنسيتهم -3
  . الًتكية يةمجهورية قربص الشمال ا جنسيةائية إحدامهالذين لديهم جنسية ثن -4
درسوا يف ادلدارس األجنبية يف تركيا وادلدارس ادلوجودة يف السفارات  الذينحاملي اجلنسية الًتكية  -5

  اليت يف تركيا.
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 الوثائق الالزمة للمراجعة:. 2
 
وجيب أن دتأل  ًتنت(من صفحة شؤون الطالب على اإلن احلصول عليها ميكناستمارة الطلب )  (1

 .احلاسوبعن طريق 
 .صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية مع كشف العالمات مع ترمجتهما (2
  )اإلمتحانات الدولية إن وجدت( مع ترمجتها. صورة عن وثيقة نتيجة األمتحان (3
 
 

بعد تعبئة الطلب من خالل احلاسوب تسحب نسخة منو وتوقع من قبل الطالب)لتسلم مع :مالحظة
  اق(.األور 
  شخصيا أو عن طريق الربيد أو بالربيد اإللكًتوىن عند ادلراجعة ميكن أن ترسل الوثائق ادلذكورة

خالل ادلدة احملددة وال (  )foreignstudent@kilis.edu.trمع مسح)تصوير( الوثائق )
 لك.ذتقبل طلبات بعد   

 
 :فاضلة والتقدمشروط الم. 3

a)  درجة يف اجملموع من  1000ما ال يقل عنSAT I. 
b)  درجة من 21ما ال يقل عنACT (American College Testing) . 
c) من  GCE (General Certificate Education ) (على األقل )درسني A Level 

Sertificate  
d) I.B. (International Baccalaureate)  :الشهادة درجة و البكالوريا الدولية شهادة

 .درجة على األقل 28
e)   درجة من   4ما ال يقل عنABITUR   دلانية(األ)البكالوريا 
f)  (درجة على األقل 12الشهادة درجة ) فرنسية البكالوريا الشهادة. 
g) يملعلاالفرع ىف   %  80 ما ال يقل عن(Scientific Stream) متحان التوجيهي ىف يف إ

 .األردن و فلسطني
h) لوريا يف لبنان يف الفرع العلمي )شهادة البكا(Scientific Stream  درجة. 14ما اليقل عن 
i) فرع الىف   240 من درجة 180اذلندسة  ما ال يقل عن   بكالوريا السورية و الليبية:لكلياتال

 لألقسام األخرى. 240 مندرجة  170ما ال يقل عن    (Scientific Stream)العلمي
j)   نوع درجة القسم ادلطلوب من امتحان دخول اجلامعة ىف من رجة د 750من  480ما ال يقل عن

  (GAOKAO) مجهورية الصني الشعبية
k)   اجلمهوريات الًتكية و اجملتمعات الًتكية و أقارهبادرجة ىف امتحان  50ما ال يقل عن(TCS ) . 
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l)   الثانوية ىف ايران شهادة ىف درجة  17/20ما ال يقل عن(Diplome Debirestan)    و
  "Pişdaneşgahi"ىف درجة التخرج  17/20ال يقل عن   ما

m)  من لديهم وثيقةMATURA. 
n)  يت ال ةلعلوم الدولياادليدالية الذىبية أو ادليدالية الفضية أو ادليدالية الربونزية ىف أودلبياد بمن فازوا

 .واشًتك فيها  TÜBİTAKقبلها
o) الناجحني يف إمتحان اختيار الطالب األجانب (YÖS) يف اجلامعات الًتكية. ادلعمول 
p)  بالنسبة للمتقدمني اىل برنامج االسعاف األويل الشعبةB .جيب أن تتوفر لديهم رخصة قيادة 
 

  سيعلن على صفحة اجلامعة على اإلنًتنت. إذ استجد أي شئ يتعلق بادلفاضلة :مالحظة
 لدرجةنظر البفقط ه العدد من ادلرشحني الذين ليست لديهم الوثيقة أعال ميكن قبول الطالب ىف اطار

 .رزوىا من الثانوياتالتخرج الىت أح
 .يحق للطالب المفاضلة على ثالثة فروع كحد أقصى -
 

 :وإعالن النتائجمراجعة الطلبات من قبل الجامعة . 4
 . يعينها رئيس اجلامعةقبل جلنة منالطالب ادلتقدمني للمفاضلة  طلباتمراجعة يتم تدقيق و  -1
فاضل عليو،ويف حال التساوي ترجح الشهادة تادل اس يف كسب ادلقعديعترب ادلعدل ىو األس -2

 األحدث.
حتياط للطالب د ادلعلن عنها، سيكون ىناك طالب ابعد أن يُؤخذ العدد احملدد حبسب ادلقاع -3

حتياطي عدم تسجيل الطالب األصلي سيحل زللو الطالب االاألصليني الذين مت اختيارىم، ويف حال 
يف ضل ) أي حسب عالمات الطالب وترجيحاتو(، ويفقد الطالب األصليون حقهم حبسب قائمة التفا

 حبسب القائمة.  التسجيل إذا مل يسجلوا يف الفًتة احملددة للتسجيل وحيل زللهم الطالب االحتياط
( األوراق الالزمة للتسجيل http://www.kilis.edu.tr) سيعلن على صفحة اجلامعة -4

صفحة اجلامعة على  التسجيل يف التواريخ احملددة يفواالحتياط. ويتم  وأمساء الطالب األصليني
 اإلنًتنت. 

 صفحة اجلامعة على اإلنًتنت. تعلن نتائج ادلفاضلة يف -5
  سًتسل اجلامعة للطالب ادلقبولني مكتوب القبول على عناوينهم ادلبينة يف طالباهتم. -6
 

  تقويم المفاضلة والتسجيل -5
 .2015  دتوز 3  –حزيران  2: اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاريخ تقدمي الطلبــــــــ

 . 2015 دتوز  9 -6ات: ــــــــــــتاريخ تدقيق ومراجعة الطلب
 .2015  دتوز 13ج: ـــــــــــتاريخ اعالن النتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ
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 .2015 بآ  21 – 10ـــة: ـــــــــــــــــــــــــــتاريخ التسجيل يف اجلامع
 .2015 أيلول 4 – آب   31: تاريخ تسجيل الطالب االحتياط

 .2015آيلول  7تاريخ امتحان اللغة الًتكيــــــــــــــــــــــــــــــة: 
 

 مستويات اتقان اللغة التركية و لغة الدراسة: -6
 كية.لغة التعليم يف اجلامعة ىي اللغة الًت  -1
ادلقبول بالقرار  DÖMERمركز اللغات عايري دل وفقا تقان اللغة الًتكيةا تُبني مستويات -2

سيعطى الطالب الراسبني يف امتحان  .6.2.2013ادلأخوذ يف اجتماع رللس اجلامعة الثالث يف تاريخ 
 دلدة سنة هبدف تعلم اللغة الًتكية.اللغة الًتكية اذن 

اللغة الًتكية ادلشاركة يف دورات اللغة الًتكية ادلنظمة من قبل يستطيع الطالب الذين سيتعلمون  -3
 .. وسيعلن عن برامج ىذه الدورات يف صفحة اجلامعة على اإلنًتنتDÖMERمركز اللغات 

   يلغى قيد الطالب إذا مل يتقن اللغة الًتكية يف هناية العام الدراسي. -4
 
 

 الوثائق المطلوبة للتسجيل:. 5
   
a)  راسة ممن ميثل احلكومة الًتكية يف بلد الطالب أو أقرب ممثل ذلا يف البلدان أخذ فيزا الدجيب

 ) جيب أن يصطحب الطالب معو مكتوب القبول عند الذىاب للحصول على الفيزا(. األخرى
b)  مة من مديرية األمنيات تركيا جيب أن يأخذوا تذكرة اإلقابالنسبة للطالب ادلوجوديني يف

 عوضاً عن الفيزا.
c) ال شهادة( ثانوية األصلية مع نسختها ادلًتمجة وادلصدقة من قبل كاتب العدلnoter أو )

 .يف اخلارج لدولة الًتكيةاثل ن ميمصدقة مم
d) ن ميثل الدولة الًتكية يف ة من قبل كاتب العدل أو من قبل مكشف العالمات وترمجتو ادلصدق

 اخلارج.
e)  وثيقة ادلعادلة األصلية (Denklik Belgesiللشهادة ال ) ثانوية واليت تؤخذ من مديريات

 الًتبية يف تركية أو ممن ميثل الدولة الًتكية يف اخلارج.
f) الب(نسبة للطالب ادلقبولني على أساس اإلمتحانات ادلقامة من قبل اجلامعات الًتكيةYÖS) 

 صورة وثيقة تلك النتائج. حتضر
g)  ة من قبل  ادلصدق اجلواز مع ترمجتهاة ادلبينة ىوية الطالب ومدة صالحيصفحات جواز السفر

  .ن ميثل الدولة الًتكية يف اخلارجكاتب العدل أو من قبل م
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h) قة من قبل كاتب ونسختها ادلصد شهادات اتقان اللغة الًتكية ادلعًتف هبا دولياً  :إن وجد
 من ميثل الدولة الًتكية يف اخلارج.العدل أو من قبل 

f) 6  4,5صور ىف مقاسx6,0 . 
i)  الذي يشري أن أجرة االشًتاك الرمسية مودعة ىف حساب ادلصرف ادلذكور ىف وصل البنك

 اإلعالن.
j) .وثيقة يتعهد فيها الطالب على أن لديو مورد يعينو على دراستو 
f) األجنبية نسيةاملني اجلرقم اذلوية حل. 
g) (يف تركيامن مؤسسة صحية يؤخذ) تقريرطيب. 
 

 :مكان التسجيل وعنوانه
 آرليق 7ليس جامعة ك

 رية شؤون الطالبمدي
 ليس/تركياك

 +90-348-814-2666-1207-1212هاتف: 
 ogrenci@kilis.edu.trايميل: 

              foreignstudent@kilis.edu.tr 
 

يف صفحة يتم التسجيل شخصيًا من قبل الطالب يف دائرة شؤون الطالب يف التواريخ احملددة :مالحظة
 اجلامعة على اإلنًتنت.

 الواجبات المترتبة على الطالب الدوليين
a) .أخذ الوثائق وتنفيذ اإلجراءات حبسب القانون الًتكي 
b)  قبل البدء بالدراسة. )حديثا دائرة اذلجرة(بطاقة اإلقامة من مديرية األمن أخذ 
c) )إبراز اإلقامة يف هناية كل سنة دلديرة األمن )حديثا دائرة اذلجرة. 
d)  من تاريخ البدء بالدراسة وعليو  5510يعد الطالب الدوليون مؤمنني صحيا حبسب القانون

 جيب طبيق القوانني الالزمة.
e) .إخبار شؤون الطالب بكل التغيريات ادلتعلقة هبم من وضع دراسي وشخصي وتعليمي 
f)  يوم. 15جيب جتديد اإلقامة بعد انتهاءىا مبدة ال تتجاوز الـــــ 
g) اإلقامة أو جواز السفر جيب مراجعة اجلهات ادلختصة وأخذ جديد يف غضون  يف حال فقدان

 يوم. 15
h)  إخبار مديرية األمن بكل التغريات اليت تطرأ على عناوين اقامتهم وارقام ىواتفهم وادلؤسسات

 التعليمية التابعني ذلا.

mailto:ogrenci@kilis.edu.tr
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 قرال  أ   7جامعة كلِّس 

 لطالب األجانبالمقاعد الدراسية الشاغرة ل
 أقسام الجامعة في  1026-1025 الدراسي  للعام 

عدد 
 أقسام الجامعة فترة الدراسة المقاعد

 كلية العلوم واآلداب
 آداهبااللغة العربية و  أربع سنوات 5
 اجلغرافية أربع سنوات 4
 الفلسفة أربع سنوات 3
 علم الوراثة وعلم األحياء اجلزيئية أربع سنوات 3
 التاريخ أربع سنوات 5
 التعليم ادلسائي(التاريخ )  ع سنواتأرب 5
 اللغة الًتكية و آداهبا  أربع سنوات 5
 التعليم ادلسائي()  آداهبااللغة الًتكية و  أربع سنوات 5

 كلية العلوم االقتصادية واإلدارية
 اإلقتصاد أربع سنوات 10
 اإلقتصاد )التعليم ادلسائي( أربع سنوات 10
 لإدارة األعما أربع سنوات 10
 إدارة األعمال )التعليم ادلسائي( أربع سنوات 10

 كلية الشريعة
 شريعةال أربع سنوات 10
 شريعة ) التعليم ادلسائى(ال أربع سنوات 10

 كلية التربية معلم رفعت
 معلم صف أربع سنوات 5
 تدريس العلوم االجتماعية  أربع سنوات 5
 ياء، الفيزياء، العلوم معا(علوم الطبيعية )الكيمالتدريس   أربع سنوات 5
 تعليم اللغة الًتكية  أربع سنوات 5
 التدريس يف رياض األطفال  أربع سنوات 5

 كلية الهندسة والعمارة
 ىندسة تغذية  أربع سنوات 5
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 ىندسة تغذية )تعليم مسائي( أربع سنوات 5
 ىندسة مدنية أربع سنوات 5
 ىندسة مدنية )تعليم مسائي( أربع سنوات 5

 مدرسة يوسف شرف اوغلو الصحية 
 التمريض  أربع سنوات 5

 مدرسة كلِّس  المهنية العليا
 برنامج التجارة اخلارجية سنتني 3
 (ادلسائي)التعليم  برنامج التجارة اخلارجية سنتني 3
 زراعة احلدائق سنتني 2
 بررلة احلاسوب سنتني 2
 إدارة األعمال  سنتني 3
 عمال )التعليم ادلسائي(إدارة األ  سنتني 3
 الصحة والسالمة ادلهنية        سنتني              2
 )التعليم ادلسائي( الصحة والسالمة ادلهنية سنتني 2
 برنامج احملاسبة وتطبيقات الضرائب سنتني 3
3 

 سنتني
)التعليم  برنامج احملاسبة وتطبيقات الضرائب

 (ادلسائي
 ءبرنامج تقنيات البنا سنتني 3
 كننةادل برنامج سنتني 3
 برنامج الكهرباء سنتني 3
 (ادلسائي)التعليم  برنامج الكهرباء سنتني 3
3 

 سنتني
التمديدات برنامج تقنيات الغاز الطبيعي و 

 الصحية
 النباتات الطبية والعطرية سنتني 2
 السياحة وإدارة الفنادق سنتني 3
 الرقابة الفنية سنتني 2
 الفنية )التعليم ادلائي(الرقابة  سنتني 2

 المدرسة المهنية العليا للخدمات الصحية
 تنمية الطفل  سنتني 2
 )تعليم مسائي( تنمية الطفل سنتني 2
 برنامج التوثيق والسكرتارية الطبية   سنتني 2
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 أرالق 7جامعة كلس 
 1025-1024 شتراك الرسمية(أجرة الدراسة ) أجرة اال كانت

 الشكل التاليعلى   

2 
 سنتني

برنامج التوثيق والسكرتارية الطبية  )التعليم  
 ادلسائي(

 البصريات سنتني 2
 لبصريات )التعليم ادلسائي(ا سنتني 2
 األويل برنامج اإلسعاف سنتني 2
 )التعليم ادلسائي(األويل برنامج اإلسعاف  سنتني 2
 رعاية ادلسنني سنتني 2
 رعاية ادلسنني )التعليم ادلسائي( سنتني 2

 أقسام الجامعة الرسم السنوي
 كلية العلوم واآلداب

 الفلسفة لرية تركية 852
 اجلغرافية لرية تركية 852
 علم الوراثة وعلم األحياء اجلزيئية لرية تركية 852
 التاريخ لرية تركية 852

 التعليم ادلسائي(التاريخ )  لرية تركية 0192
 ية و آداهبا اللغة الًتك لرية تركية 852

 التعليم ادلسائي()  آداهبااللغة الًتكية و  لرية تركية 0192
 قسم اللغة العربية وآداهبا لرية تركية 852

 كلية العلوم االقتصادية واإلدارية
 اإلقتصاد لرية تركية 939

 اإلقتصاد )التعليم ادلسائي( لرية تركية 2310
 إدارة األعمال لرية تركية 939

 إدارة األعمال )التعليم ادلسائي( ة تركيةلري  2310
 كلية التربية معلم رفعت

 رياض األطفال لرية تركية 852
 تدريس علوم الطبيعية )الكيمياء، الفيزياء، العلوم معا( لرية تركية 852
 تدريس العلوم االجتماعية لرية تركية 852
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 تعليم اللغة الًتكية لرية تركية 852
 لم صفمع لرية تركية 852

 كلية الهندسة والعمارة
 ىندسة تغذية لرية تركية 1160
 ىندسة تغذية )تعليم مسائي(  لرية تركية 3050
 ىندسة مدنية لرية تركية 1160
 ىندسة مدنية )تعليم مسائي( لرية تركية 3050

 كلية اإللهيات 
 الشريعة لرية تركية 852

 الشريعة )التعليم ادلسائي( لرية تركية 2050
 مدرسة يوسف شرف اوغلو الصحية العليا

 التمريض لرية تركية 570
 المهنية العليامدرسة كلِّس 

 برنامج التجارة اخلارجية لرية تركية 570
 )التعليم ادلسائي( برنامج التجارة اخلارجية لرية تركية 1535

 إدارة األعمال برنامج لرية تركية 570
 ألعمال )التعليم ادلسائي(إدارة ا برنامج لرية تركية 1535

 برنامج احملاسبة وتطبيقات الضرائب لرية تركية 570
 )التعليم ادلسائي( برنامج احملاسبة وتطبيقات الضرائب لرية تركية 1535

 برنامج تقنيات البناء لرية تركية 570
 كننةبرنامج ادل لرية تركية 570
 زراعة احلدائق لرية تركية 570
  الصحة والسالمة ادلهنية لرية تركية 570

 )التعليم ادلسائي( الصحة والسالمة ادلهنية لرية تركية 1535
 برنامج الربرلة احلاسوبية  لرية تركية 570
 برنامج الكهرباء لرية تركية 570

 برنامج الكهرباء)التعليم ادلسائي( لرية تركية 1535
 ديدات الصحيةالتمو  برنامج تقنيات الغاز الطبيعي لرية تركية 570
 النباتات الطبية والعطرية لرية تركية 570
 السياحة وإدارة الفنادق      لرية تركية 570
 الرقابة الفنية          لرية تركية 570

 الرقابة الفنية )التعليم ادلائي(                    لرية تركية 1535
 المدرسة المهنية العليا للخدمات الصحية

 تنمية الطفل  ركية لرية ت 570
 تنمية الطفل )تعليم مسائي( لرية تركية 1535

 برنامج التوثيق والسكرتارية الطبية  لرية تركية 570
 برنامج التوثيق والسكرتارية الطبية )التعليم ادلسائي( لرية تركية 1535

 برنامج اإلسعاف  لرية تركية 570
 دلسائي(برنامج اإلسعاف )التعليم ا لرية تركية 1535

 البصريات  لرية تركية 570
 البصريات )التعليم ادلسائي( لرية تركية 1535

 رعاية ادلسنني  لرية تركية  570
 رعاية ادلسنني )التعليم ادلسائي( لرية تركية 1535


