دليل تقديم الطمب المتحان طالب الجنسيات األجنبية في جامعة نجم الدين
أربكان
NEÜYÖS-2021
 – 1المعمومات العامة والمبادئ والقواعد األساسية
ا .يحتوي ىذا الدليل عمى القواعد التي يجب االلتزام بيا عمى الذين يرغبون في التقدم بطمب
االلتحاق بامتحان  NEÜYÖSمن أجل الدراسة في جامعة نجم الدين اربكان لعام الدراسي
 0202-0202وعمى الطالب المرشحين الذين يرغبون في اختيار أحد من برامج الجامعة
وفقا لممقاعد المعينة.
ب NEÜYÖS .ىو امتحان الختبار الطالب األجانب الذين يرغبون في الدراسة بجامعة نجم
الدين أربكان في مستوى البكالوريوس والدبموم .يتم إجراء االمتحان بثالثة لغات (التركية،
اإلنجميزية ،العربية ) من قبل المنسق العام لمعالقات الخارجية التابع لرئاسة جامعة نجم الدين
أربكان.
ج .يتكون ىذا االمتحان من  02سؤال متعدد الخيارات في مجاالت الميارات العامة،
والرياضيات واليندسة .يعطى أدناه المحتويات والموضوعات لالمتحان.
امتحان الرياضيات والهندسة ( 04سؤاال)


األعداد الكسرية والعشرية والعمميات الحسابية األربعة عمى ىذه األعداد ،األعداد
األسية والجذرية.



إيجاد النسب المئوية وحساب القيمة.



التحميل إلى عوامل (االختصارات) ،وحساب القيمة.



إيجاد المجيول في المعادالت



المجموعات ،وايجاد المجموعات المتحدة والمتقاطعة



قسمة متعددات الحدود إيجاد المتبقي من عممية القسمة.



إيجاد القيمة من الرسوم البيانية في الدوال الحسابية ،واجاد القوة المحصمة ،الدوال
العكسية والدالة الخطية.





النيايات ،في موضوع النيايات حساب المثمثات ونيايات الدوال.
إيجاد األعداد المجيولة في المعادالت.
في موضوع المثمثات ،االختصار ،حل المعادالت ،وايجاد القيم المثمثية في الرسوم
البيانية ،والصيغة الحسابية لمفرق



الموغاريتما والمعادالت الموغاريتمية



حساب االشتقاق ،االشتقاق والنيايات ،والرسوم البيانية واالشتقاق



مواضيع التكامل المحدد وغير المحدد ،إيجاد المساحات وحساب المساحات المظممة



العمميات األربع في المصفوفات



المحددات



في اليندسة؛ المحيط ،والمثمث والدائرة واألشكال رباعية األضالع والمستطيل والمربع
والمضمع.

امتحان المهارات العامة ( 04سؤاال)


عد المكعبات ،إيجاد العدد حسب العالقة بين السطور ،إيجاد الشكل المتمم والعالقات

بين األشكال المختمفة ،عالقة الحرف بالعدد ،عالقة العدد بالشكل ،األشكال وعمميات
الجمع والطرح ،أسئمة الميزان (تكافؤ الشكل) ،تتمة النقص في القوالب الثالثية ،تتمة
النقص في القوالب الرباعية ،إيجاد الشكل التالي لتسمسل الشكل ،أسئمة أشكال حول
انثناء األجسام واألوراق ،إيجاد المشيد في تسمسل األشكال ،إيجاد القواعد بواسطة
األعداد وتتمة الفراغات.
د .سيتم االعتماد عمى بيان الطالب المرشح بشأن االستيفاء لشروط التقدم المتحان
 .NEÜYÖSلن يتم منح أي حق لمن امتحن مقدما لبيانات غير صحيحة وبدون
االستيفاء لشروط التقدم.
ه .الرسوم المدفوعة ل NEÜYÖSغير صالحة لمسنوات القادمة .ال يمكن استرداد أي
مبمغ لمطمبة المرشحين الذين لم يقبل طمبيم أو الذين دفعوا رسوما ألجل شي لم ُيطمب لو

رسوم ،أو لم يدخموا االمتحان ،أو لم ُيقبل دخوليم لالمتحان ،أو أُخرجوا من االمتحان ،أو
لم ينجحوا في االمتحان ،أو لم ُيقبل امتحانيم ،أو لم ُيقبموا في أي قسم.

و .تقديم الطمب لالمتحان؛ يتم تقديم الطمب لالمتحان إلكترونيا عبر موقع جامعة نجم الدين
أربكان عن طريق اإلنترنت بين  26إبريل  0202و  05حزيران  .0202ال يقبل الطمبات
المقدمة خارج اآلجال المحددة أو الطمبات المقدمة بشكل يدوي أو عن طريق البريد.
ز .مراكز االمتحان؛ سيتم انعقاد امتحان  NEÜYÖSفي قونيا( ،)Konyaىاتاي(،)Hatay
أدرنة( ،)Edirneإسطنبول( ،)İstanbulأرتفين( ،)Artvinوان( ،)Vanإزمير(،)İzmir
غازي

عنتاب(،)Gaziantep

شانمي

اورفا(،)Şanlıurfa

بورصة(،)Bursa

مرسين( ،)Mersinماردين( ،)Mardinو ذلك بنفس التاريخ والتوقيت المحدد.
ح .يمكن لمطمبة المرشحين الذين قبموا لالمتحان الحصول عمى "وثيقة دخول االمتحان" عن
طريق نافذة تقديم الطمب بعد  22تموز  .0202من الضرورة أن يكون مع الطالب "وثيقة
دخول االمتحان" عند دخول االمتحان .باإلضافة الى ذلك ،عمى الطمبة المرشحين إحضار
ىوية شخصية  /جواز سفر أو تصريح اإلقامة عند الحضور إلى قاعة االمتحان.
ط .نتائج  NEÜYÖSصالحة لمدة عامين.
ي .سيتم االعتماد عمى بيان الطالب عند تقديم الطمبات ،ومن يقدم معمومات غير صحيحة
أو بيانات خاطئة ،أو من يمتحن لمكان شخص آخر ،أو يخالف قواعد االمتحان ،أو يفعل
ما يشابو ىذه األفعال ،حتى وان دخموا االمتحان وأخذوا عالماتيم فإن ىذا ال يثبت ليم أي
حق ،ولن تُقبل عالماتيم ولن يتم تسجيميم .وفي حال ثبوت ما تم ذكره أعاله ،سيتم فتح
قضية عدلية وادارية.

 – 2شروط تقديم الطمب
ا .تقبل الطمبات لمتقييم من الذين يحممون الشروط ادناه ،و يشترط في ذلك أن يكون الطمبة
المرشحين في السنة األخيرة من الثانوية أو متخرجين منيا،

 -2حاممي جنسيات أجنبية،
 – 0مواطنين تركيين بالوالدة لكن تم خروجيم من الجنسية التركية بعد إذن و ازرة الداخمية
وأوالدىم الغير بالغين المسجمين في ورقة الخروج من الجنسية الذين يتمكنون من استدالل
أنيم يحممون "ورقة استخدام الحقوق المستحقة" وفقا لقانون الجنسية التركية (مذكور في قانون
الجنسية التركية ،رقم  ،5022المادة 7؛ "( )2كل من يولد داخل أو خارج تركيا من أب
تركي وأم تركية من خالل الزواج ىو مواطن تركي ".لذا من المفيد لمطمبة المرشحين الذين
يقدمون طمباتيم لممقاعد المخصصة لمطمبات الخارجية االنتباه لقانون الجنسية التركية.).
 – 3األجنبيين الذين حصموا عمى الجنسية التركية فيما بعد  /الذين يحممون جنسيتين
 – 4مواطنين تركيين الذين اكمموا التعميم الثانوي في بمد خارجي ،باستثناء (KKTCجميورية
شمال قبرص التركية) (يحتوي الذين اكمموا التعميم الثانوي في المدارس التركية خارج تركيا،
باستثناء )KKTC
ا .يسمح لمواطنين تركيين الذين درسوا اخر ثالث سنوات من التعميم الثانوي في بمد خارجي
باستثناء  KKTCقبل تاريخ  0223/20/22تقديم الطمب لممقاعد المختصة لمطمبة األجانب.
(يشمل الذين أكمموا التعميم الثانوي في بمد خارجي في المدارس التركية تحت إدارة و ازرة
التعميم الوطني ( )MEBباستثناء )KKTC
ب .يسمح لممرشحين الذين بدوا تعميميم الثانوي خارج البالد بعد تاريخ 0223/20/22
والذين أكمموا التعميم الثانوي في بمد خارجي باستثناء  KKTCتقديم الطمب لممقاعد المختصة
لمطمبة األجانب( .يشمل الذين أكمموا التعميم الثانوي في بمد خارجي في المدارس التركية
تحت إدارة و ازرة التعميم الوطني ( )MEBباستثناء )KKTC
 – 5مواطنين  KKTCالذين يقيمون في  KKTCوأكمموا التعميم الثانوي في  KKTCولدييم
نتائج امتحان  GCEوالذين مسجمين في الثانويات في بمدان أخرى بين  0225و  0222و
لدييم نتائج امتحان  GCE ALاو متوقع حصوليم عمى نتائج امتحان .GCE AL

ب .ال تقبل الطمبات لمتقييم من؛
 – 2الذين يحممون الجنسية التركية وأكمموا كافة مراحل التعميم الثانوي في تركيا او في
KKTC
 – 0مواطني ( KKTCباستثناء الذين أكمموا التعميم الثانوي في  KKTCولدييم نتائج امتحان
 GCE ALالمرشين المسجمين في الثانويات في بمدان أخرى بين  0225و  0222و لدييم
نتائج امتحان  GCE ALاو متوقع حصوليم عمى نتائج امتحان ).GCE AL
 – 3الذين يحممون جنسيتين وبينيما الجنسية التركية كالجنسية األولى كما يتم تعريفيم في
مادة ا ،فقرة ( 0باستثناء الذين أكمموا التعميم الثانوي في بمدة اجنبية غير  / KKTCالذين
أكمموا التعميم الثانوي في مدارس تركية في بمدة اجنبية غير )KKTC
 – 4الذين يحممون جنسيتين وبينيما جنسية ( KKTCباستثناء الذين أكمموا التعميم الثانوي في
 KKTCولدييم نتائج امتحان  GCE ALوالذين مسجمين في الثانويات في بمدان أخرى بين
 0225و  0222و لدييم نتائج امتحان  GCE ALاو متوقع حصوليم عمى نتائج امتحان
).GCE AL
 – 5الذين يدرسون في المدارس المتواجدة داخل حرم السفارات في تركيا ومواطنين تركيين
الذين يدرسون في الثانويات األجنبية المتواجدة في تركيا أو الذين يحممون جنسيتين و بينيما
الجنسية التركية كالجنسية األولى كما يتم تعريفيم في مادة ا ،فقرة .0

 -3إجراءات التقدم لالمتحان
أ .عمى الطمبة المرشحين الراغبين في دخول االمتحان التقدم بطمباتيم في موعد أقصاه
الخامس والعشرين من شير حزيران لمعام  ،2021وذلك عن طريق اإلنترنت من خالل
الرابط التالي http://yos.erbakan.edu.tr/

ب .لن يتم قبول الطمبات المقدمة من خالل البريد أو الطمبات المقدمة بشكل يدوي.
ت .في حال كانت المعمومات المقدمة ناقصة أو تتضمن بيانات خاطئة ،يعتبر الطمب الغيا.
ث .يجب تعبئة البيانات المطموبة في نافذة التقديم لالمتحان بشكل كامل دون نقصان،
باإلضافة إلى ذلك يجب إرفاق إيصال رسوم االمتحان في النافذة المخصصة لذلك في
طمب التقديم( .إذا تم دفع رسوم االمتحان من خالل البطاقة االئتمانية ،فال حاجة إلرفاق
اإليصال).
تسديد رسوم االمتحان من خالل الحسابات البنكية التالية:

ـ حساب بعممة الميرة التركية (رسوم االمتحان 054 :ليرة تركية).
) Vakıf Bank Nalçacı Şubesi ( TR880001500158007308647561
ـ حساب بعممة الدوالر األمريكي (رسوم االمتحان 30 :دوالر).
)Vakıf Bank Nalçacı Şubesi ( TR240001500158048017574763
ـ حساب بعممة اليورو (رسوم االمتحان 02 :يورو).
)Vakıf Bank Nalçacı Şubesi ( TR450001500158048017574773
ـ حساب بعممة اللاير السعودي (رسوم االمتحان 004 :لاير).
)Vakıf Bank Nalçacı Şubesi ( TR800001500158048017667166

ج .سيتم إرسال المعمومات المتعمقة برقم الطمب ،وحالة قبول الطمب ،والجوانب التي قد تحتاج
إلى تعديالت من خالل البريد اإللكتروني .في الحاالت التي قد تحتاج إجراء تعديالت،
يجب عميكم إتمام النواقص واعادة إرسال طمبكم لعممية الموافقة والفرز.
ح .أثناء تقديم الطمب يجب تحديد مركز االمتحان الذي تريده ،باإلضافة إلى تحديد لغة
االمتحان.
مراكز االمتحان :
 قونيا ()2021.01.02
 ىاتاي ()2021.01.02
 أدرنة ()2021.01.02
 إسطنبول ()2021.01.02
 أرتوين ()2021.01.02
 وان ()2021.01.02
 إزمير ()2021.01.02
 غازي عنتاب ()2021.01.02
 شانمي أورفا ()2021.01.02
 بورصة ()2021.01.02
 مرسين ()2021.01.02
 ماردين ()2021.01.02
لغة االمتحان:

 المغة التركية
 المغة اإلنجميزية
 المغة العربية

 -0بعض القواعد األساسية الخاصة بإجراء االمتحان:
أ .يجب عمى المرشحين عند الحضور إلى قاعة االمتحان ،تدقيق وثائق دخول االمتحان،
واجراء إثبات الشخصية ،وذلك عبر تدقيق بطاقة اليوية الرسمية الصادرة من قبل بمدىم
األصمي /جواز سفر ساري المفعول أو تصريح اإلقامة ،من قبل المسؤولين عن قاعة
االمتحان .لن يتم السماح بدخول الطمبة الذين لدييم تعارض بين وثيقة دخول االمتحان
وبطاقة اليوية إلى قاعة االمتحان.
ب .يعتبر االمتحان الغيا في حال ثبوت انتحال شخصية من أحد المرشحين ،يترتب عمى
ذلك إبالغ السمطات الرسمية لمبمد بحق كل من المرشح والشخص المنتحل.
ت .يمنع اصطحاب أي من األدوات التالية إلى قاعة االمتحان :الياتف المحمول ،وجياز
النداء اآللي (بيجر) ،والجياز الالسمكي ،وما شابو ذلك ،باإلضافة إلى الحاسوب الموحي
(تابمت) ،والساعات التي تحتوي عمى خواص أخرى غير التوقيت ،وكل جياز يحتوي
عمى خواص الحاسوب ،والسالح ،واألوراق اإلضافية (المسودات) والدفاتر ،والكتب،
والقواميس بأنواعيا ،واألجيزة اإللكترونية ذات وظائف الترجمة ،واآللة الحاسبة ،والمسطرة
الحسابية ،والمنقمة ،والفرجار ،وما شابو ذلك.

ث .زمن االمتحان مائة وعشرون دقيقة ( 120دقيقة).
ج .بعد تسميم أوراق االمتحان لممراقبين وخروج المرشح من قاعة االمتحان ،لن يتم السماح
بالدخول إلى القاعة مرة أخرى تحت أي سبب كان.
ح .يسمح بدخول قاعة االمتحان لممرشحين الذين يحضرون في الخمسة عشرة دقيقة األولى
من زمن االمتحان ،كما أنو ال يتم منح ىؤالء المرشحين أي وقت إضافي.
خ .خالل فترة االمتحان يمنع التحدث إلى المراقبين أو توجيو أسئمة متعمقة باالمتحان إلييم،
باإلضافة إلى ذلك فإنو يمنع عمى المراقبين محادثة المرشحين عن قرب أو بصوت
منخفض.
د .المرشحون مطالبون بإحضار المواد الالزمة لالمتحان (قمم رصاص ،ممحاة ،إلخ).
ذ .يمتزم المرشحين باتباع التعميمات الموجو ليم من قبل المراقبين ،كما ويحق لممراقبين تغير
أماكن جموس المرشحين عند الحاجة لذلك ،سيعتبر االمتحان الغيا لؤالئك المرشحين ذوي
السموك المخالف لمقواعد أو المرشحين الغير ممتزمين بالتحذيرات الموجو إلييم.
ر .سيتم تحديد المبادئ واألحكام األساسية األخرى المتعمقة بآلية االمتحان في كتيب أسئمة
االمتحان.

 -5قواعد أساسية متعمقة بنتائج االمتحان

أ .أسئمة االمتحان عبارة عن أسئمة اختيار من متعدد ،وتتم عممية التقييم من خالل
الحاسوب .في تقييم درجات االمتحان ال يتم تقييم اإلجابة الخطأ ،ويتم حساب الدرجة
حسب اإلجابات الصحيحة فقط.
ب .سيتمكن المرشحون من الحصول عمى نتائج االمتحان عن طريق اسم المستخدم وكممة
المرور

المستخدمة

في

عممية

تقديم

الطمب،

من

خالل

الرابط
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 2ـ خالصة األحكام:
أ .سيتم التواصل بين المنسق العام لمعالقات الخارجية والمرشحين من خالل عنوان البريد
اإللكتروني المحدد في الطمب فقط ،وذلك باستخدام المغتين التركية واإلنجميزية.
ب .يمكن تغيير القواعد الواردة في ىذا الدليل وفقاً لق اررات المجمس األعمى لمجامعات ،والتي
يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد تاريخ نشر الدليل .في ىذه الحالة ،يتم تحديد اإلجراءات
الواجب اتباعيا من قبل المنسق العام لمعالقات الخارجية .في الحاالت غير المحددة في
ىذا الدليل ،يتم اتخاذ اإلجراءات وفقًا لمق اررات التي تتخذىا المنسق العام لمعالقات
الخارجية.
ت .تتمتع إدارة جامعة نجم الدين أربكان بصالحية تغيير مواعيد تقديم الطمبات وشروط
التقدم وتاريخ إجراء االمتحان.

ث .في حالة تيديد مراكز االمتحان التي أعمن عنيا باألسباب الجبرية (إرىاب ،كارثة
طبيعة ،حرب ،وما شابو ذلك) أو أي حوادث تيدد أمن االمتحان من ظروف استثنائية،
أو في حال كان عدد المتقدمين لالمتحان أقل من عشرين مرشحا؛ يتم نقل المرشحين
لمراكز أخرى أو إبطال طمبات المترشحين مع استردادىم لمرسوم.
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