رئاسة جامعة كلِّس  7أرالق
العام الدراسي 2021-2020

إعالن قبول تسجيل الطالب األجانب فى أقسام الجامعة
شروط المراجعة
 )aتقبل مراجعة الطالب:

 -1حاملي الجنسية األجنبية بشرط أن يكونوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية بكافة أنواعها،
أو سيحصلون عليها.

 -2حاملي الجنسية التركية الذين أخذوا إذنا من و ازرة الداخلية للخروج من الجنسية التركية ولديهم
وثيقة تخولهم استخدام حقهم في هذا المجال بموجب القانون رقم .1095

 -3األجانب بالوالدة ثم حصلوا على الجنسية التركية وأصبحوا أصحاب جنسية ثنائية.

 (a -4حاملي الجنسية التركية الذين أتموا السنوات الثالثة األخيرة من الثانوية قبل تاريخ
 2952/2/5في بلد أجنبي ما عدا جمهورية قبرص الشمالية التركية بما فيها المدارس المفتوحة
من قبل و ازرة التربية التركية.

 )bحاملي الجنسية التركية الذين أتموا السنوات الثالثة األخيرة من الثانوية بعد تاريخ 2952/2/5
في بلد أجنبي ما عدا جمهورية قبرص الشمالية التركية بما فيها المدارس المفتوحة من قبل
و ازرة التربية التركية

 -5حاملي جنسية قبرص الشمالية التركية والمقيمين في قبرص والذين أتموا تعليمهم في المرحلة
المتوسطة في قبرص  ،وحصلوا على نتيجة امتحان . GCEALأو في بلد أجنبي أخر غير
قبرص ومسجلين في الثانوية بين عامي  2959-2991وحاصلين على نتائج إمتحان

 GCEALأو سيحصلون عليها.

 (bال تقبل مراجعة الطالب:
-1

حاملي الجنسية التركية وأتموا دراستهم الثانوية في تركية أو في جمهورية

قبرص الشمالية.

-2

حاملي جنسية جمهورية قبرص الشمالية التركية (ما عدا المنهين تعليمهم في

ثانويات جمهورية قبرص الشمالية وحاصلين على نتائج إمتحان  GCEALأو

مسجلين في الثانوية في بلد أجنبي بين عامي  2959-2991وحاصلين على نتائج
إمتحان  GCEALأو سيحصلون عليها.
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-3

الذين لديهم جنسية ثنائية جنسيتهم األولى جنسية الجمهورية التركية بالوالدة

ماعدا المشمولين بالمادة  2من الفقرة  aو الشرط  aمن المادة  4ضمن الفقرة .a

-4
-5

الذين لديهم جنسية ثنائية إحداهما جنسية جمهورية قبرص الشمالية التركية .
حاملي الجنسية التركية الذين درسوا في المدارس األجنبية في تركيا والمدارس

الموجودة في السفارات التي في تركيا.
الوثائق الالزمة للمراجعة:

 )aاستمارة الطلب اإللكترونية.
 )bصورة مصدقة عن الشهادة الثانوية مع كشف العالمات مع ترجمتهما.
 )cصورة عن وثيقة نتيجة امتحان الطلبة األجانب.
شروط المفاضلة والتقدم:
 -5بعد تعبئة استمارة الطلب الموجودة على موقع الجامعة اإللكتروني ،وأخذ
نسخة منها وتوقيعها ،يرفق مع األوراق المطلوبة في إعالن المفاضلة ،ويتم توصيلها
لدائرة شؤون الطالب .ال تقبل المراجعات المقدمة بعد انتهاء الفترة المحددة للمراجعة.
 -2سيتم قبول الطالب األجانب وفق الشروط الموضحة والحد األدنى للعالمات
التي حصل عليها من االمتحانات المذكورة أدناه:
بموجب قرار مجلس إدارة الجامعة بتاريخ  2929/6/0والرقم  91/56ولعدم إمكانية
إجراء امتحان  KİYÜ-YÖSخارج تركيا بسبب جائحة الكورونا (كوفيد ،)50-لقد
اتخذت الجامعة الق اررات اآلتية في قبول الطالب األجانب للعام الدراسي -2929
:2925
-

إحداث تغيير في شروط قبول الطالب األجانب

-

قبول الطالب األجانب وفق االمتحان الخاص للطالب األجانب ) (YÖSالذي

تجريه جامعتنا أو جامعات أخرى اعتبا ار من العام الدراسي .2925-2929
-

قبول الطالب للمقاعد الشاغرة المتبقية وفق معدل العالمات في الشهادة.

2

رقم

االمتحان

عالمة

الكلية /المعهد

امتحان

جامعة

كليس

( ،)YÖSأو عالمة االمتحان
المعمول في الجامعات األخرى.

1

امتحان الطلبة األجانب
( )YÖSالخاص

بجامعة كليس  7آرالق.

5

امتحان الطلبة األجانب

المعمول في الجامعات
األخرى ()YÖS

كلية العلوم الصحية يوسف شرف اوغلو

 54على األقل.

كلية الرتبية معلم رفعت

 54على األقل.

كلية العلوم واآلداب

 54على األقل.

كلية العلوم االقتصادية واإلدارية

 54على األقل.

كلية اهلندسة والعمارة

 54على األقل.

كلية الزراعة

 54على األقل.

كلية اإلهليات

 54على األقل.

كلية العلوم التطبيقية

 54على األقل.

املدرسة املنهية العليا للعلوم التقنية

 54على األقل.

املدرسة املنهية العليا للعلوم االجتماعية

 54على األقل.

املدرسة املهنية العليا للخدمات الصحية

 54على األقل.

املدرسة املهنية العليا للفندقة والسياحة

 54على األقل.

كلية العلوم الصحية يوسف شرف أوغلو

 54على األقل.

كلية الرتبية معلم رفعت

 54على األقل.

كلية العلوم واآلداب

 54على األقل.

كلية العلوم االقتصادية واإلدارية

 54على األقل.

كلية اهلندسة والعمارة

 54على األقل.

كلية الزراعة

 54على األقل.

كلية اإلهليات

 54على األقل.

كلية العلوم التطبيقية

 54على األقل.

املدرسة املنهية العليا للعلوم التقنية

 54على األقل.

املدرسة املنهية العليا للعلوم االجتماعية

 54على األقل.

املدرسة املهنية العليا للخدمات الصحية

 54على األقل.

املدرسة املهنية العليا للفندقة والسياحة

 54على األقل.

 -2يحق للطالب المفاضلة على خمسة فروع كحد أقصى.
 -4سيتم تقييم امتحان الطلبة األجانب المعمول في الجامعات األخرى من خالل
ضربه بـ .9.0
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مراجعة الطلبات من قبل الجامعة واعالن النتائج:

يتم تدقيق ومراجعة طلبات الطالب المتقدمين للمفاضلة من قبل لجنة يعينها رئيس
الجامعة.
 -2سيتم تقييم طلبات الطالب المتقدمين بنتائج امتحانات المواهب الخاصة بحسب
عالمتهم التي حصلوا عليها في ذلك االمتحان وترتيب اختياره.
 -2في حال تساوي العالمات تؤخذ نتيجة جامعة كليس أوال ) ،(KİYÜYÖSوفي
حال التساوي يتم النظر إلى عالمة الثانوية ،واذا ما تساوت أيضا ،ينظر إلى
العمر حيث سيتم ترجيح األصغر سنا ،وفي حال التساوي يكون القرار للجنة
المفاضلة.
 -4يجب أال يتجاوز عدد الطلبة األجانب من نفس الجنسية في برنامج ما ،%19
أما في حال بقيت المقاعد فارغة فال ينظر لهذا الشرط ويتم قبول الطالب وفق
ترتيب نجاحهم.
 -1سيتم إعالن قائمة بالطلبة األصليين ومثلهم من االحتياط ،فإن لم يسجل الطالب
األصلي يحل محله الطالب االحتياطي ،وفي حال بقاء المقعد شاغ ار يتم ملئه
من خالل ملحق ملء الشواغر .ويفقد الطالب حقه في التسجيل إذا لم يسجل في
الفترة المحددة للتسجيل.
 -6سيعلن على صفحة الجامعة ( )http://www.kilis.edu.trاألوراق الالزمة

للتسجيل وأسماء الطالب األصليين واالحتياط وملحق ملء الشواغر .ويتم
التسجيل في التواريخ المحددة في صفحة الجامعة على اإلنترنت.
تقويم المفاضلة والتسجيل

تاريخ تقديم الطلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات:

 6تموز–  27تموز .2929

تاريخ إعالن النتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـج:

 29تموز .2929

تاريخ تسجيل الطلبة األصالء:

 4آب –  54آب .2929

تاريخ إعالن نتائج القبول اإلضافي:

 50آب .2929

تاريخ تسجيل القبول اإلضافي:

 24آب  25 -آب .2929

تاريخ نتائج القبول االحتياطي -ملء الشواغر:

 2أيلول .2929

تاريخ تسجيل القبول االحتياطي ملء الشواغر:

 7أيلول  55 -أيلول .2929

تاريخ امتحان الكفاءة في اللغة التركية:

 54أيلول .2929
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-1

مستويات اتقان اللغة التركية ولغة الدراسة:

لغة التعليم في الجامعة هي اللغة التركية.

تُبين مستويات إتقان اللغة التركية وفقا لمعايير مركز اللغات TÖMER
-2
سيعطى الطالب الراسبين في امتحان اللغة التركية اذن لمدة سنة بهدف تعلم اللغة
التركية.
-3

يستطيع الطالب الذين سيتعلمون اللغة التركية المشاركة في دورات اللغة

التركية المنظمة من قبل مركز اللغات  TÖMERوسيعلن عن برامج هذه الدورات

في صفحة الجامعة على اإلنترنت.
-4

سيلغى قيد الطالب الذي ال يتمكن من إتقان اللغة التركية في عامين.
الوثائق المطلوبة للتسجيل:

 )aيجب أخذ في از الدراسة ممن يمثل الحكومة التركية في بلد الطالب أو أقرب ممثل
لها في البلدان األخرى ( يجب أن يصطحب الطالب معه رسالة القبول عند
الذهاب للحصول على الفي از).
 )bبالنسبة للطالب الموجوديين في تركيا يجب أن يأخذوا تذكرة اإلقامة من مديرية
الهجرة.
 )cشهادة الثانوية األصلية مع نسختها المترجمة والمصدقة من قبل كاتب العدل
( )noterأو مصدقة ممن يمثل الدولة التركية في الخارج.
 )dوثيقة المعادلة األصلية ( )Denklik Belgesiللشهادة الثانوية والتي تؤخذ من
مديريات التربية في تركية أو ممن يمثل الدولة التركية في الخارج.
 )eقائمة المواد التي درسها الطالب في الثانوية وكشف العالمات المصدقة من إدارة
الثانوية وترجمته المصدقة من قبل كاتب العدل أو من قبل من يمثل الدولة
التركية في الخارج.
 )fبالنسبة للطالب المقبولين على أساس االمتحانات المقامة من قبل الجامعات التركية
( )YÖSتحضر صورة وثيقة لتلك النتائج.
 )gصفحات جواز السفر المبينة هوية الطالب ومدة صالحية الجواز مع ترجمتها
المصدقة من قبل كاتب العدل أو من قبل من يمثل الدولة التركية في الخارج.
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 )hإن وجد :شهادات إتقان اللغة التركية المعترف بها دولياً ونسختها المصدقة من قبل
كاتب العدل أو من قبل من يمثل الدولة التركية في الخارج.

 6 )fصور فى مقاس ( 4,5x6,0يجب أن تكون الصور مصورة خالل الشهور
الستة األخيرة ،كما يجب أن تكون مصورة من الجهة األمامية للوجه بحيث
تم ّكن من التعرف على الطالب المرشح بسهولة)

 )iوصل البنك الذي يشير أن أجرة االشتراك الرسمية مودعة فى حساب المصرف
المذكور فى اإلعالن.
 )jوثيقة يتعهد فيها الطالب على أن لديه مورد يعينه على دراسته.
 )fرقم الهوية لحاملين الجنسية األجنبية.
 )gتقرير طبي (يحق لجامعتنا –إن لزم األمر -أن تطلب من الطالب تقري ار صحيا
يؤخذ من هيئة مختصة في مؤسسة صحية في تركيا).
مالحظة :يتم التسجيل شخصياً من قبل الطالب في دائرة شؤون الطالب في الجامعة
في التواريخ المحددة في صفحة الجامعة على اإلنترنت.

مكان التسجيل وعنوانه:
جامعة كليس  7آرليق
مديرية شؤون الطالب

كليس/تركيا

هاتف+09-244-454-2666-5254 :
الواجبات المترتبة على الطالب الدوليين

 )aأخذ الوثائق وتنفيذ اإلجراءات بحسب القانون التركي (رقم  YUوالخ).
 )bأخذ بطاقة اإلقامة من مديرية الهجرة قبل البدء بالدراسة (خالل شهر واحد اعتبا ار
من تاريخ الدخول بتأشيرة الدراسة).
 )cإبراز وثيقة الطالب في نهاية كل سنة لمديرة الهجرة استنادا على بطاقات اإلقامة
المأخوذة من مديرية الهجرة خالل فترة الدراسة.
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 )dيعد الطالب الدوليون مؤمنين صحيا بحسب القانون  1159من تاريخ البدء
بالدراسة وعليه يجب طبيق القوانين الالزمة.
 )eإخبار شؤون الطالب بكل التغييرات المتعلقة بهم من وضع شخصي ومدني
وتعليمي.
 )fيجب تجديد اإلقامة بعد انتهاءها بمدة ال تتجاوز الـ ـ ـ  51يوم من مديرية الهجرة
المحلية شريطة إثبات استمرار دراستهم بالوثائق.
 )gفي حال فقدان اإلقامة أو جواز السفر يجب مراجعة الجهات المختصة وأخذ جديد
في غضون  51يوم.
 )hإخبار مديرية الهجرة بكل التغيرات التي تط أر على عناوين اقامتهم وأرقام هواتفهم
والمؤسسات التعليمية التابعين لها في غضون  44ساعة في حال انتقالهم.

7

جامعة كلِّس  7أَرالِق

المقاعد الدراسية الشاغرة للطالب األجانب
اسي  9191-9102في أقسام الجامعة (سيتم الحصول عليها بعد موافقة مديرية
للعام الدر ّ
التعليم العالي).
أقسام الجامعة

عدد المقاعد

فترة الدراسة

الشروط الخاصة

كلية العلوم واآلداب
اللغة العربية و آدابها

أربع سنوات

15

الفلسفة

أربع سنوات

10

علم االجتماع

أربع سنوات

5

التاريخ

أربع سنوات

10

اللغة التركية و آدابها

أربع سنوات

10

علم الوراثة وعلم األحياء الجزيئية

أربع سنوات

10

الرياضيات

أربع سنوات

3

جغرافية

أربع سنوات

3

كلية العلوم االقتصادية واإلدارية
االقتصاد

أربع سنوات

30

إدارة األعمال

أربع سنوات

30

العلوم السياسية واإلدارة العامة

أربع سنوات

30

التجارة

الدولية

والخدمات

اللوجستية

30
أربع سنوات

كلية الشريعة
الشريعة

أربع سنوات

50

121,708

الشريعة تعليم مسائي

أربع سنوات

40

121,708

كلية التربية معلم رفعت
تدريس

العلوم

الفيزياء ،العلوم معا)

الطبيعية(الكيمياء،

التدريس في رياض األطفال
معلم صف

10
أربع سنوات
أربع سنوات

5

أربع سنوات

3
8

تدريس العلوم االجتماعية

أربع سنوات

3

تعليم اللغة التركية

أربع سنوات

5

كلية الهندسة والعمارة
كلية

الهندسة

واإللكترونية

الكهربائية

هندسة مدنية

20
أربع سنوات
أربع سنوات

20

كلية العلوم الصحية يوسف شرف أوغلو
التمريض

أربع سنوات

5

إدارة الصحة

أربع سنوات

7

كلية الزراعة
أربع سنوات

نباتات الحدائق

10

المدرسة المهنية العليا للعلوم االجتماعية
برنامج التجارة الخارجية

سنتين

20

إدارة األعمال والتشغيل

سنتين

20

برنامج

المحاسبة

الضرائب

العدالة

وتطبيقات

سنتين

20

سنتين

20

المدرسة المهنية العليا للعلوم التقنية
زراعة الحدائق

سنتين

10

برمجة الحاسوب

سنتين

5

برنامج الكهرباء

سنتين

5

الفنون اليدوية التقليدية

سنتين

10

تقنيات األغذية

سنتين

10

تقنيات البناء

سنتين

10

برنامج المكننة

سنتين

2

النباتات الطبية والعطرية

سنتين

10

الرقابة الفنية لألبنية

سنتين

59

الصحة والسالمة المهنية

سنتين

10

المدرسة المهنية العليا للفندقة والسياحة
9

برنامج الطبخ

سنتين

20

السياحة وادارة الفنادق

سنتين

10

السياحة والخدمات السياحية

سنتين

15

المدرسة المهنية العليا للخدمات الصحية
تنمية الطفل

سنتين

20

العالج الفيزيائي

سنتين

5

االسعافات األولية

سنتين

5

البصريات

سنتين

5

سنتين

5

سنتين

20

برنامج التوثيق والسكرتارية الطبية
رعاية المسنين

جامعة كلس  7أرالق

كانت أجرة الدراسة ( أجرة االشتراك الرسمية) 2017-2016
على الشكل التالي

الرسم السنوي

أقسام الجامعة
كلية العلوم واآلداب

 412ليرة تركية

 )5التعليم الرسمي
 )2التعليم المسائي
 )aالسوريون

 062ليرة تركية

 )bأصحاب الجنسيات األخرى

 2446ليرة تركية

كلية العلوم االقتصادية واإلدارية
 020ليرة تركية

 )5التعليم الرسمي
 )2التعليم المسائي
 )aالسوريون

 5511ليرة تركية

 )bأصحاب الجنسيات األخرى

 2461ليرة تركية

كلية التربية معلم رفعت
 412ليرة تركية

التعليم الرسمي
كلية الهندسة والعمارة

 5565ليرة تركية

 )5التعليم الرسمي
 )2التعليم المسائي
 )aالسوريون

 5120ليرة تركية

 )bأصحاب الجنسيات األخرى

 4147ليرة تركية
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كلية اإللهيات
 412ليرة تركية

 )5التعليم الرسمي
 )2التعليم المسائي

 5927ليرة تركية

السوريون
الجنسيات األخرى

 2945ليرة تركية

مدرسة يوسف شرف أوغلو الصحية العليا
 412ليرة تركية

التعليم الرسمي
المدرسة المهنية العليا للعلوم التقنية

 179ليرة تركية

 )5التعليم الرسمي
 )2التعليم المسائي
 )aالسوريون

 779ليرة تركية

 )bالجنسيات اآلخرى

 2259ليرة تركية

المدرسة المهنية العليا للعلوم االجتماعية
 179ليرة تركية

 )5التعليم الرسمي
 )2التعليم المسائي
 )aالسوريون

 779ليرة تركية

 )bالجنسيات األخرى

 2259ليرة تركية

المدرسة المهنية العليا للفندقة والسياحة
 179ليرة تركية

 )5التعليم الرسمي
 )2التعليم المسائي
 )aالسوريون

 779ليرة تركية

 )bالجنسيات األخرى

 2259ليرة تركية

المدرسة المهنية العليا للخدمات الصحية
 179ليرة تركية

 )5التعليم الرسمي
 )2التعليم المسائي
 )aالسوريون

 779ليرة تركية

 )bالجنسيات األخرى

 2259ليرة تركية

مالحظة:
سوف يتم تحديث الرسوم الدراسية (أجرة الدراسة) الخاصة ببرامج الليسانس والمعاهد العليا للعام

الدراسي  2925/2929وتغييرها بعد نشر قرار مجلس الوزراء.
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