
 

 

ب األجانب لمعام الجامعيا  م2222-2222إعالن التَّسجيل لمطُّالا  
 
م2022آب 12تموز إلى  20من  الّتسجيل النِّيائّي لمّطّّلب األجانب المقبولين األساسيِّين  
 /أغسطسآب 19إلى  /أغسطسآب 15من  تقديم طمبات الطّّلب األجانب عمى المقاعد اإلضافّية

م2022  
م2022 /أغسطسآب 23إلى  /أغسطسآب 22من  تقييم طمبات الطّّلب األجانب عمى المقاعد اإلضافّية   
إعّلن نتائج قبول الطّّلب األجانب المتقدِّمين لممقاعد 

 اإلضافّية
م2022آب/أغسطس  24  

المقاعد اإلضافّيةالّتسجيل النِّيائّي لمّطّّلب األجانب المقبولين في  م2022أيمول  2إلى آب/أغسطس  29من    
م2022أيمول  5 امتحان المقدرة المغوّية في المُّغة التُّركّية  

 
:سجيل الناهائيا األوراق المطموبة لمتَّ *   
بموماسّية التُّركّية لّطالب المقبول من الجيات الدّ . كتاب القبول في الجامعة، وتأشيرة تعميمّية ُيحضرىا ا1

 دولة إلى دولتو.الموجودة في  دولتو أو في أقرب  
 التأشيرة الّتعميمّية. إقامة بدلَ  المقيم في تركيا من دائرة اليجرة وثيقةَ  الطالبُ ُيحضر . 2
أو ترجمتيا مصدَّقة من الجيات الّدبموماسّية . الشيادة األصمية إلتمام المرحمة الثَّانوّية مصدَّقة من النُّوَتر 3

 التُّركّية خارج تركيا.
ادرة عن 4 ورة األصمّية لمعاَدلة الشَّيادة الثّانوّية الصَّ رّيات التَّربية في الواليات وزارة الّتربية الّتركّية أو مدي. الصُّ

 التُّركّية أو من الجيات الّدبموماسّية التُّركّية خارج تركيا. 
الدَّرجات اّلتي حصل عمييا في كلِّ  كشف العّلمات اّلذي يتضّمن المواّد التي درسيا الّطالب في الثّانوّية مع .5

أو من الجيات  داخل تركيا مادة مع ترجمة كشف العّلمات إلى المغة التُّركية، وتصديق الّترجمة من النُّوتر
 الّدبموماسّية التُّركّية خارج تركيا.

متحان اّلذي ُتجريو ا بناء عمى ىذا االبالنِّسبة لمطّّلب اّلذين ُقِبمو  (YÖS). وثيقة نجاح في امتحان اليوس6
 الجامعات التُّركّية.

جواز سفر ذو تأشيرة تعميمّية يتضمن المعمومات الشَّخصّية، ومدَّة الصَّّلحّية، مترَجمًا إلى المغة التُّركّية،  .7
 ومصدَّقًا من النُّوتر داخل تركيا أو من الجيات الّدبموماسّية التُّركّية خارج تركيا.

المقبولة دولّيًا، إن كانت موجودة، مترَجمة إلى المغة التُّركّية، ومصدَّقة في المُّغة التُّركّية،  المغوية. وثيقة المقدرة 8
  من النُّوتر داخل تركيا أو من الجيات الّدبموماسّية التُّركّية خارج تركيا



 فييا جبينُ ، يظير كثر)ممَتقَطة في آخر سّتة أشير عمى األ 6.0*4.5ور شخصية بقياس . سّت صُ 9 
ُفو بسيولة(.  الشَّخص، وُتعرِّ

 ف )الَبْنك( المعَتمد لدى الجامعة.التَّسجيل في المصر  رسومَ  الطَّالبِ  . إيصال مصرفّي )َبنكَي( ُيثبت تسديدَ 10
ح التأمين المعيشيّ ع يُ وقَّ . َتصريح مُ 11 أي ُقدرَتو المالّية عمى اإلنفاق عمى نفسو خّلل كونو طالبًا في  وضِّ

 .الجامعة
 خصّية.. رقم الُيوّية الش12
)ُيمكن أن تطمب الجامعة إلى الطّّلب المقبولين في أقساميا الّتعميمّية أن ُيحضروا تقريرًا ِطبِّّيًا   . تقرير ِطِبيّ 13

ّية حِّ  حدود الدَّولة التُّركّية(داخل  ، المعتَمدةمن إحدى الجيات الصِّ
* يتّم التَّسجيل في رئاسة شؤون الطُّّّلب خّلل التَّواريخ المحدَّدة في اإلعّلن الموجود عمى الموقع الّرسمّي،  

 .من ِقَبل الطَّالب َشخصّياً   لمجامعة اإللكترونيّ 
 :    *عنوان تقديم الطَّمبات، والتَّسجيل

  Kilis 7 Aralık Üniversitesi)جامعة ِكِمْس َيِدي َأَراِلك(
 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı )رئاسة شؤون الطُّّّلب( 
 KİLİS/TÜRKİYE       )ِكِمْس/ُتْرِكَيا( 

   1214-2666-814-348-90+ ىاتف:* 
ب األجانب:الم   *  هاما الموك مة بالطاالا
 الوثائق المطموبة لمتسجيل.. القيام باإلجراءات وفق القانون التُّركّي، والحصول عمى 1
. الحصول من دائرة اليجرة في الوالية عمى إذن إقامة خّلل شير من حصولو عمى التأشيرة التَّعميمّية، وذلك 2

 قبل البدء بالدَّوام في الجامعة.
لدائرة . إبراز بطاقة الطَّالب مع إذن اإلقامة اّلذي حصل عميو من دائرة اليجرة في الوالية، وذلك كلَّ عام 3

 اليجرة في الوالية.
ّي  5510دُّ الّطالُب األجنبيُّ المقبول في الجامعة بحسب الماّدة . ُيعَ 4 حِّ من القانون التُّركّي مشمواًل بالتأمين الصِّ

 عميو تحقيق الشُّروط اّلتي ُتوجُبيا ىذه الماّدة القانونّية. العاّم؛ ولذلك يجب
ة عشر يومًا عمى األكثر بكّل تغيير يطرأ عمى وضعو الشَّخصّي أو . إبّلغ رئاسة شؤؤن الّطّّلب خّلل خمس5

 العائمّي أو التَّعميمّي.
. الحصول من دائرة اليجرة في الوالية عمى إذن إقامة جديد خّلل خمسة عشر يومًا عمى األكثر بعد انتياء 6

رِغب في تمديد مدَّة تعميمو  إذا، وذلك إذن إقامتو بشرط إبراز الوثائق اّلتي تُثبت استمرار كونو طالبًا في الجامعة
 في الجامعة.

بّلغيا خّلل خمسة عشر يومًا عمى األكثر؛ لمحصول عمى إذن إقامة جديد أو 7 ة، وا  . مراجعة الجيات المختصَّ
 جواز سفر جديد، وذلك إذا أضاع إذن إقامتو أو جواز سفره.



ومكان إقامتو أو غيَّر  ،اّلتي كان يدرس فييا أو غيَّر عنوانوعميمّية أخرى غير تإذا انتقل الطَّالُب إلى مؤسَّسة . 8
وأربعين  خّلل ثمانٍ ّلغ دائرة اليجرة في الوالية بيذا االنتقال أو التَّغيير إبرقَم ىاتفو، ووسائل التَّواصل بو، فعميو 

 ساعة عمى األكثر.
 لغة التَّعميم ومستوى الِكفاية المُّغوياة في المُّغة التُّركياة:* 
 . لغة الّتعميم المعتَمدة في الجامعة ىي المُّغة التُّركّية.1
. (TÖMR)غة التُّركّية التّابع لجامعتنا . ُيحدَّد مستوى الِكفاية في المُّغة التُّركّية بحسب الئحة مركز تعميم المُّ 2

األقسام اّلتي يدرسونيا فييا؛  والطُّّّلُب اّلذين يرسبون في امتحان الِكفاية في المُّغة التُّركّية، يصدر قراٌر من
 بغرض عدِِّىم مأذونين؛ لتعمُّم المُّغة التُّركّية.

ة . الطُّّّلب المكمَّفون بتعمُّم المُّغة التُّركّية ُيمكُنيم االنضماُم إلى الدَّورات الّتعميمّية اّلتي ُيقيميا مركز تعميم الّمغ3
 ميم المُّغة التُّركّية عمى الموقع الرَّسمّي، اإللكترونّي لمجامعة.في الجامعة. وُيعَمن برنامُج تع (TÖMR)التُّركّية 

. ُيرقَّن )ُيمَغى( َقيُد الطَّالب اّلذي ال يتمكَّن من تجاوز امتحان الِكفاية في المغة التُّركّية خّلل سنتين عمى 4
 األكثر.

 
 

 م2222- 2222لمعام الجامعيا   TÖMER) ) جدول المعمومات المتعمِّقة بتعمُّم المُّغة التُّركياة 
 

الّساعات عدد  مجموع السَّاعات مدَّة الدَّورة أجرة الدَّورة
 األسبوعّية

 المستوى األّيام

ليرة تركّية1800 ساعة180 ِسّتة أسابيع  ساعة 30  خمسة أّيام في  
 األسبوع

A1 

ليرة تركّية1800 ساعة180 ِسّتة أسابيع  ساعة 30  خمسة أّيام في  
 األسبوع

A 2 

ليرة تركّية1800 ساعة180 ِسّتة أسابيع  ساعة 30  خمسة أّيام في  
 األسبوع

B1 

ليرة تركّية1800 ساعة180 ِسّتة أسابيع  ساعة 30  خمسة أّيام في  
 األسبوع

B2 

ليرة تركّية1800 ساعة180 ِسّتة أسابيع  ساعة 30  خمسة أّيام في  
 األسبوع

C1 

ليرة تركّية9000 ساعة 900 ثّلثون أسبوعاً   ساعة150     المجموع - 
 
 

 

ب األجانب الرااغبين بالدِّراسة في جامعة ِكِمس2222-2222األقساط الدِّراسياة لمعام الجامعيا   أر اِلك 7م لمطاالا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القِسط الدِّراسّي للطُّّّلب األجانة في جامعة  الكلّيّة أو المعهد ونىع التَّعليم

 أَرالِك7ِكلِس 
 

)الفنىن(كليّة الفنىن واآلداب   

 فصليّا   سنىيّا  

باحيّ    (1  2.296,00 4.592,00 التّعليم الصَّ

 - - التّعليم المسائيّ   (2
   كليّة الفنىن واآلداب)العلىم االجتماعيّة(

 1.723,00 3.446,00 التعليم الّصباحيّ    (1

 - - التعليم المسائيّ   (2
   كلية االقتصاد والعلىم اإلداريّة

الّصباحيّ  التعليم   (1  4.140,00 2.070,00 

 - - التعليم المسائيّ   (2
   كلّيّة التَّربية

 1.840,00 3.680,00 التعليم الّصباحيّ    (1

 - - التعليم المسائيّ   (2
   كليّة الهنذسة والهنذسة المعماريّة

 2.739,00 5.478,00 التعليم الّصباحيّ    (1

 - - التعليم المسائيّ   (2
اإللهيّاتكليّة     

 1.840,00 3.680,00 التعليم الّصباحيّ    (1

 1.840,00 3.680,00 التعليم المسائيّ   (2

ّحيّة    كليّة العلىم الصِّ
 1.840,00 3.680,00 التعليم الّصباحيّ    (1

 - - التعليم المسائيّ   (2
راعة    كلّيّة الزِّ

 2.739,00 5.478,00 التعليم الّصباحيّ    (1

 - - التعليم المسائيّ   (2
   المعهذ العالي المهنّي للعلىم التِّقنيّة

 1.379,50 2.759,00 التعليم الّصباحيّ    (1

   التعليم المسائيّ   (2
   المعهذ العالي المهني للعلىم االجتماعيّة

 1.379,50 2.759,00 التعليم الّصباحيّ    (1

  - التعليم المسائيّ   (2
ياحة والفنادقالمعهذ العالي  المهنّي للسِّ    

 1.379,50 2.759,00 التعليم الّصباحيّ    (1

 - - التعليم المسائيّ   (2
ّحيّة    المعهذ العالي المهنّي للِخْذمات الصِّ

 1.379,50 2.759,00 التعليم الّصباحيّ    (1

 - - التعليم المسائيّ   (2
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