
 مرحلة التحضريأوال: 
 الشروط العامةاخلطوات األوىل، و

كان املطلوب من املتقدم للحصول على درجة   هذا املرحلة منالنظام السابق يف 
كتاب علمي وثالث حبوث منشورة يف جملة حمكمة مضى على إنشائها مخسة   :الدوجانت

ليحل حمل ذلك  ،ري النظاموتغ ،تغريت الشروط /2016/سنوات فأكثر، ولكن يف عام 
 .نظام النقاط

مللف اليت بينها يف ا قبل كل موعد من مواعيد التقدمي الرمسية (üak)واجلهة املسؤولة  
 تعيد نشر آلية النقاط مع بعض التعديالت والشروط أو بدوهنا، وهذه التعديالت تكون (1)

 بسيطة وحنو التسهيل. عادة
 خطوات مرحلة التحضري:

 تتمثل يف خطوتني: مرحلة التحضري
 .تشمل كافة الكليات واالختصاصات شروط الشروط العامة للمتقدم، وهي :األوىل
مجع النقاط، ونظام النقاط خيتلف من اختصااااااااااا إو اختصااااااااااا ومن جمال إو  :الثانية

 جمال وإن كان هناك اتفاق يف اخلطوات العامة.
 الشروط العامة:

جود ط يف التقدمي، ولكن ال بد من و احلصااااااول على اجلنسااااااية ال كية لي  شاااااار : اجلنسيييييية
TC/ / ألن برانمج نظام التقدمي ال يتعرف على رقم جواز  ،كيأي ال بد من وجود كيمل
 السفر.
: يشاااا ط للمتقدم أن يكون قد عمل ساااانتني على األقل يف اجلامعات ال كية أو يف العمل

اجلامعات اخلارجية املع ف عليها يف اليوك، وال يشاااااااااااا ط أن يكون قائما على رأ  عمل  
 يكون ذلك يف سريت  الذاتية. حني التقدمي بل يكفي أن

انية اللغات األجنبية املعتربة كثرية منها: العربية واإلجنليزية والفرنساااااية والروساااااية واألملاللغة: 
 .والروسية وغريها

وأيضااااااااا العاملية مثل  (YDS. YOKDİL)أشااااااااهرها شااااااااهادات اللغة املعتمدة يف تركيا كثرية و 
 .وقعمنشورة يف املمعينة توفل أيضا معتمدة وفق تفاصيل 



 .على األقل 55جيب أن تكون الدرجة و 
 ة أم ال.تعترب لغة أجنبية يف حقك سواء حصلت على اجلنسيفإهنا للغة العربية وابلنسبة 

جيب أن ( الواألملانية مث واإلنكليزيةكالعربية )املتقدم يف اختصااااااا لغة من اللغات ولكن 
يف ليك أن املتقدم لنيل درجة الدوجانتيتقدم إو امتحان لغة أخرى غري اختصاااصاا ،  ع  

رجاااة نيااال داختصاااااااااااااااااا لغاااة من اللغاااات األجنبياااة، فاااإن هاااذه اللغاااة األجنبياااة اليت يرياااد 
لغاة أجنبياة حاان وثيقاة امتانتلياك فيهاا ال تعترب لغاة أجنبياة يف حقا ، وال باد لا  من الادوجا
  أخرى.

يك أن ب علمثال فإن  جيالتقدمي يف اختصااااااااااااا اللغة العربية  لو كانعلى سااااااااااابيل املثال: 
للغة أخرى غري اللغة العربية، أما إذا كان اختصاااااااااصااااااااك حدي  أو تفسااااااااري أو غري تقدم 

 لة.معتربة ومعتمدة ومقبو  ابلنسبة لك_ اليت هي لغة األم_ذلك فإن اللغة العربية 
الشاااااهادات يف تركيا كلها قا أرقام، وهذه األرقام كلها متصااااالة بنظام التقدمي : الشييييتا ات

للدوجانت، فبمجرد أن يدخل املتقدم احلاصااااااااااااال على شاااااااااااااهادات  من تركيا رقم الكيملك 
 ،صااااااصااااا واخت ،واجلامعة اليت يعمل هبا ،وخربة العمل ،والشاااااهادات ،تظهر كل املعلومات

، أما إذا كانت الشاااااااهادات من خار  تركيا وغري ذلك ،واللغة األجنبية اليت حصااااااال عليها
تري ة واملاجسااااااااياجلامعالشااااااااهادة فساااااااايطلب من  الربانمج رقم املعادلة وهذا يشاااااااامل معادلة 

 والدكتوراه.
أن يظهر  (10/2019) الشااااهر املعنية إبجراءات الدوجانت يف (üak)واشاااا ؤت مؤسااااسااااة 

أن  ليكوعلى املتقدم للدوجانت ،e-devletالدانكليك تلقائيا يف  أو رقم الشااااااااهادات رقم
هذا حيدث كثريا مع الذين عادلوا شهاداهتم قبل حصوقم يراجع اليوك إذا مل يظهر ذلك، و 

، (e-devletسااااايغلق موقعهم يف )على اجلنساااااية، ألن  فيما بعد حصاااااوقم على اجلنساااااية 
اشاا ط اليوك ذلك أيضااا اجلديد، وجمددا  / /TC تظهر معادلتهم يف االساام اجلديد أولن و 

 العاملني ا ابجملنسنيدي  عن ، وهو أمر خاوسيأيت احل] التشويقللذين سيقدمون على 
 . [يف اجلامعات



 (ملنوترةا )ال يشاااااا ط احلضااااااور شاااااا صاااااايا وال الوكالة ولتغيري ذلك جيب الذهاب إو اليوك
ر مث بعد شااااااااااااااهر أو أكثر تظه ،ء اسااااااااااااااتمارة فيها االمسني والرقمني وبعض املعلوماتومل

 .نيعلى الرقم واالسم اجلديد(e-devlet)املعلومات يف 
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