عزيزنا الطالب /عزيزتنا الطالبة...........
تعلن (جامعة باندرما  17سبتمبر ( – BALIKESİRتركيا) عن فتح باب التسجيل لقبول مجموعة من الطالب الوافدين
والطالبات الوافدات (األجانب) لتكملة دراساتهم بالمراحل الجامعية ( الدبلوم ) و (البكالوريوس)  ،وذلك حسب جدول تقديم
طلبات المراجعة والتسجيل النهائي الموضح أدناه .-:
تاريخ بداية ونهاية تقديم طلبات المراجعة للقبول بشكل عام
تاريخ اعالن نتائج المقبولين األصليين
تاريخ بداية ونهاية التسجيل للمقبولين األصليين
اعالن أسماء المقبولين االحتياط
تاريخ بداية ونهاية التسجيل للمقبولين باالحتياط
تاريخ تقديم طلبات مفاضالت القبول
اعالن نتائج طلبات مفاضالت القبول
تاريخ اعالن نتائج المقبولين األصليين في مفاضالت القبول
اعالن أسماء المقبولين االحتياط في مفاضالت القبول
تاريخ بداية ونهاية التسجيل للمقبولين باالحتياط في مفاضالت القبول

2018/06/04-2018/04/01
2018/06/12
2018/07/11-2018/06/18
2018/07/13
2018/07/26-2018/07/16
2018/08/17-2018/07/30
2018/08/29
2018/09/07 – 2018/09/03
2018/09/11
2018/09/21 – 2018/09/13

مالحظة هامة :
ً
تتم المراجعة الكترونيا فقط بإرفاق األوراق المطلوبة للتسجيل اضغط هنا ()ONLİNE BAŞVURU İÇİ TIKLAYINIZ
التسجيل واعالن نتائج الطالب المقبولين على هذا الرابط http://www.bandirma.edu.tr :

شروط المراجعة :
على الطالب األجانب الذين يرغبون بدراسة الدبلوم او البكالوريوس في جامعة باندرما  17سبتمبر ( ،)BALIKESİRأن تتوفر
لديهم الشروط التالية :
 -1أن يكون أجنبي الجنسية وأن تكون لديه شهادة الثانوية أو طالب في الصف األخير من الثانوية وعلى وشك انهائها.
 -2األجانب الذين سبق وان حصلوا على الجنسية التركية بسبب الوالدة وبعدها تخلوا عن الجنسية التركية باذن من وزارة
الداخلية واثبتوا ذلك بوثيقة
 -3مزدوجي الجنسية ويعني هذا (األجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية فيما بعد).
 -4أ .الطالب االتراك الذين تلقوا التعليم في الخارج قبل تاريخ  2013/02/01واكملوا  3سنوات األخيرة من دراساتهم
الثانوية في دول أجنيية باستثناء الجمهورية التركية القبرصية الشمالية .والمواطن التركي الذي أنهى دراستة الثانوية في
المدارس التركية الموجودة في الدول األجنبية باستثناء الجمهورية التركية القبرصية الشمالية.
ب .الطالب االتراك الذين بدأوا يتلقون التعليم في الخارج بعد تاريخ  2013/02/01ومن دراساتهم الثانوية في دول أجنيية
باستثناء الجمهورية التركية القبرصية الشمالية .والمواطن التركي الذي أنهى دراستة الثانوية في المدارس التركية الموجودة
في الدول األجنبية باستثناء الجمهورية التركية القبرصية الشمالية.
-5الطالب الذين يحملون جنسية الجمهورية التركية القبرصية الشمالية والمقيمين فيها وأنهوا دراستهم الثانوية هناك والطالب
الذين حصلوا على نتائج امتحان ( .)GCE ALوالطالب الذين سجلوا للدراسة في الثانويات او الكليات األخرى اعتبارا من
 2010-2005وحصلوا على نتائج امتحان (.)GCE AL

الوثائق المطلوبة للمراجعة :
 -1تبدأ المراجعة اعتبارا ً من  2018/04/01وتنتهي بتاريخ  2018/06/04من داخل تركيا وخارجها وتتم المراجعة عبر
الرابط االلكتروني التاليhttp://www.bandirma.edu.tr :
 -2تتم المراجعة الكترونيا ً فقط عبر صفحة الجامعه باستخدام الرابط أعاله وخالل المدة الزمنية المحددة.
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 -3يجب المحافظه على الرقم السري الذي يحصل عليه الطالب ليتمكن به الدخول الى الى المواقع االلكترونية الموجود على
صفحة الجامعة ويساعده على عمل االجراءات التتي تتعلق بالمراجعة والتسجيل عبر الموقع االلكتروني الخاص
بالجامعة ،كما يجب على الطالب عدم اعطاء رقمه السري الى أي شخص آخر.
 -4يتحمل الطالب المسؤولية الكاملة عند تعبئة إستمارة طلب اإللتحاق للدراسة بالجامعة أثناء المراجعة للقبول ،لذلك يجب
علية كتابة اسمه بالكامل حسب ما هو موضح في جواز سفره كما ويجب على الطالب ان يكتب االرقام فقط لجواز
سفره .اما بالخصوص الطالب الذي سيراجع لاللتحاق بالجامعة وليس لديه جواز سفر فيجب عليه ان يتكب
المعلومات العائدة لولي أمره حسب المعلومات الموجودة في جواز سفر ولي أمره كما يجب عليه ان يكتب االرقام
فقط الموجودة في جواز سفر ولي أمره .ولهذا (يجب على جميع المراجعين توثيق المعلومات التي تم توضيحها من
قبلهم وذلك بارفاق صور منها) لألهمية.
مالحظة :ال يتم طلب وثائق اضافية غير ذلك.

الوثائق المطلوبة للتسجيل:
 -1أصل الشهادة الثانوية ،مع ترجمتها إلى اللغة التركية وتصديقها من كاتب العدل في تركيا او من احدى الممثليات التركية
في الخارج.
 -2معادلة شهادة الثانوية من قبل احدى مديريات التربية والتعليم في تركيا أو من احدى الممثليات التركية في الخارج.
 -3أصل وثيقة كشف العالمات مع ترجمتها إلى اللغة التركية وتصديقها من كاتب العدل في تركيا او من احدى الممثليات
التركية في الخارج.
 -4وثيقة الحصول على النتيجة في االمتحان (نتيجة االمتحانات المحلية ونتائج االمتحانات األخرى).
 -5وثيقة الكفاءة باللغة التركية (كل طالب لم يحضر هذه الوثيقة بامكانه دخول امتحان الكفاءة باللغة التركية بالتاريخ الذي
يحدد من قبل الجامعة).
 -6ست ( )6صور شخصية.
 -7صورة من جواز السفر مع ترجمتها إلى اللغة التركية وتصديقها من كاتب العدل في تركيا او من احدى الممثليات التركية
في الخارج.
 -8مزدوجي الجنسية ويعني هذا (األجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية فيما بعد) عليهم احضار وثيقة مفصلة عن
سجالتهم العدلية .وسوف ال يتم قبول الوثائق الغير مفصلة عن السجالت العدلية.
 -9صوره مصدقة من االقامة الصادرة والغاية منها التعليم (على جميع الطالب تسليم هذه الصورة المصدقة الى مكتب
شؤون الطلبة خالل شهر من تاريخ التسجيل لحد أقصى).
مالحظة هامه :
أ -جامعتنا غير ملزمة بـتأمين السكن والمنح الدراسية للطالب.
ب -في حالة تثبيت نقص أو خطأ في المعلومات والبيانات التي ادلى بها الطالب لجامعتنا الحق في طلب وثائق مفصلة
وتوضيحات من الطالب المعنيين من جراء ذلك.
ت -يحق للطالب اختيار ثالثة اختصاصات كحد أقصى من االختصاصات الموجودة في الجدوال Tablo 1 – Tablo2
ث -سيتم اخذ طالب مقاعد مفاضالت القبول في حالة توفر ذلك.
ج -الطالب الذين صدرت اسمائهم وتم قبولهم للتسجيل في الدفعة األولى ال يحق لهم المراجعة في مفاضالت القبول.

تقييم مستويات امتحان الكفاءة باللغة التركية:
 )C1-C2( -1يعني لغته التركية كافية ،وبامكانه التسجيل في القسم الذي نجح به.
 )B1-B2( -2يعني لغته التركية ،غير كافية ولكنه يمكن ان يحسنها بامكانه التسجيل في القسم الذي نجح به ( شريطة أن
يسجل في دورة لتعليم اللغة التركية ويعطى مهلة حتى نهاية السنة الثالثة من اجل احضار وثيقة ( )C1-C2واذا مضت
السنة الثالثة ولم يقم باحضار الشهادة المطلوبة وبقى على مستوى ( )B1-B2فال يحق له الدوام بالجامعة حتى احضار
الوثيقة المطلوبة وهي (.)C1-C2
 )A1-A2( -3يعني لغته التركية ضعيفة ،يجب عليه أخذ دورة في تعليم اللغة التركية ويعطى مهلة حتى بداية السنة الثالثة
من اجل احضار وثيقة ( )C1-C2واذا مضت المدة ولم يقم باحضار الشهادة المطلوبة وبقى على مستوى ( )B1-B2فال
يحق له الدوام بالجامعة حتى احضار الوثيقة المطلوبة وهي (.)C1-C2
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العالمات في مستويات تقييم الكفاءة باللغة التركية حسب معايير الدول االوروبية المشتركة هي
كالتالي:
المستوى
C2
C1
B2
B1
A2
A1

االيضاحات
اللغة التركية كافية.
اللغة التركية كافية.
اللغة التركية ستتحسن في مدة زمنية قصيرة.
اللغة التركية ستتحسن في مدة زمنية قصيرة.
اللغة التركية غير كافية.
ال يتكلم اللغة التركية

العالمة
100-95
94-85
84-75
74-60
59-30
29-0

للتواصل ولمزيد من المعلومات:
http://www.bandirma.edu.tr
العنوان Yeni Mahalle Şehit Astsubay Mustafa Soner Varlık Caddesi No:77- Bandırma - BALIKESİR :
رقم الهاتف والتحويالت الداخلية (+90) 2667170117/ 1041- 1601:
iro@bandirma.edu.tr - &yos@bandirma.edu.tr
البريد االلكتروني :
للمزيد من المعلومات نرجو التواصل عبر اآلتي:
الموقع االلكترونيstudyin.bandirma.edu.tr :
البريد االلكتروني iro@bandirma.edu.tr :
البريد االلكترونيyos@bandirma.edu.tr:

مع تمنيات جامعة باندرما  17سبتمبر في ( – BALIKESİRتركيا) للجميع بدوام التوفيق
والنجاح،،،
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