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عملية تعليم وتدريب لمركز تطبيقات وبحوث اللغة التركية
أثناء التقديم للدورة ،يجب على المرشحين تقديم جواز السفر
وإيصال يوضح دفع رسوم الدورة وصورتين شخصيتين .ال
يمكن للمتدربين المسجلين مسبقًا المطالبة بأي حقوق إذا لم
يسجلوا في التواريخ المحددة .ال يتم رد الرسوم للمتدربين

يتم التقديم عن طريق تحميل المستندات الالزمة من خالل نظام الشهادات اإللكترونية.
يجب على المرشحين الذين أكملوا عملية التقديم إكمال عملية التسجيل النهائية شخصيًا
أو برسالة.

الذين لم يحضروا الدورة ألسباب مختلفة.

عملية االمتحان لمركز تطبيقات وبحوث اللغة التركية
امتحان تحديد المستوى لإلعفاء من اللغة التركية؛ يتم تطبيقه يجب على المتدربين المسجلين حديثًا أن يحضروا امتحان تحديد المستوى في اللغة
بشكل منفصل في مجاالت القراءة والفهم ،االستماع والفهم ،التركية.
المحادثة والكتابة .يبدأ المتدربون والطالب الذين لم

عملية امتحان المستوى للدورة

يحضروا االمتحان دوراتهم في اللغة التركية من المستوى
.A1

في دورات اللغة التركية ،يتم إجراء امتحان المستوى للمتدربين في نهاية كل مستوى.
لكي ينجح المتدرب في االمتحان ،من الضروري الحصول
على نقاط كافية في كل مهارة لغوية .إذا لم يحصل على
درجة صالحة في مهارة لغوية واحدة ،يتم إعادة هذا
االمتحان .ومع ذلك ،إذا لم يتمكن من الحصول على نقاط
كافية في أكثر من مهارة لغوية واحدة ،فيجب عليه إعادة
نفس المستوى.

إذا أراد المتدربون الذين لم ينجحوا في امتحان المستوى تكرار نفس المستوى ،فإنهم ملزمون بدفع رسوم هذا
المستوى.
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عملية امتحان الشهادة (الدبلوم)

يعتبر المرشحون الذين يحصلون  15عالمة على األقل
في كل مهارة من المهارات (القراءة والفهم ،االستماع

فقط أولئك الذين تابعوا برنامج الدورة وحققوا نجا ًحا في المستويات السابقة يمكنهم التقدم المتحان

والفهم ،المحادثة والكتابة) و 60عالمة على األقل في

الشهادة الذي يعقد في نهاية برنامج التدريبي لمركز تطبيقات وبحوث اللغة التركي.

المجموع ناجحين.

االلتزام بالمتابعة
المتابعة على الدورات إجبارية .بالنسبة لكل دورة ،يعتبر المتدربون الذين يتغيبون أكثر من  ٪30من
إجمالي ساعات لتلك الدورة غير ناجحين .ومع ذلك ،ال يتم احتساب األيام بالشهادة الصحية وأيام
األعذار الموثقة من الغياب.
يجب تقديم الطلب في غضون ( ٥خمسة) أيام عمل بعد

امتحان المعذرة

انتهاء العذر المذكور .يتم حضور المتدربين الذين تمت
الموافقة على طلباتهم من قبل المركز إلى االمتحان
التعويضي في التاريخ والمكان اللذين يحددهما المركز.

المتدربون الذين ال يستطيعون أداء االمتحان ألسباب مقبولة وموثقة يتقدمون للمركز بطلب خطي مع تقديم
الوثائق الرسمية.

للحصول على معلومات مفصلة يوصى بمراجعة الالئحة والتوجيه لجامعة بيلجيك شيخ أدبالي مركز تطبيقات وبحوث اللغة التركية.

