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  جانباأل الطالب قبول قواعد

I .اإلعدادي التعليم في لألجانب تعليمالو قبولال قواعد: 

 منهجلل وفقا سنة، كل من سبتمبر 1 من التحضيرية بالسنة لاللتحاق مستنداتال قبول تمي

 منهجلل وفقا عام كل من سبتمبر 15 في الدراسي العام بدأيو. عام نصف لمدةو عام لمدة دراسيال

 كل من فبراير 16 في الدراسة فتبدأ عام نصف لمدة الدراسي للمنهج وفقا وأما. عام لمدة دراسيال

 .عام

 التعليمية المؤسسات في األذربيجانية الجنسية عديمي واألشخاص األجانب قبول يتم

 :التالي النحو على أذربيجان لجمهورية البحثية والعلمية

 والدول أذربيجان جمهورية في واإلدارات حكوماتال بين المشتركة االتفاقيات أساس على

 ؛والثقافة والعلم التعليم مجال في التعاون بشأن األجنبية

 ؛التعليمية المؤسسات بين مباشرة اتفاقيات أساس على

 الخيرية؛ والجمعيات الحكومية غير الجمعيات أنشأتها التي الدراسية المنح أساس على

 والجمعيات والشركات منظمات، مع التعليمية المؤسسات أبرمتها اتفاقيات أساس على

 األجنبية؛ الدول ومواطني األخرى والمؤسسات

 قبل من خطاب أساس على الدولة نفقة على بالدراسة يقوموا أن األجانب للطالب يمكن

 وعلى التعليمية، المؤسسات لها تخضع التي الصلة ذات واإلدارات واللجان الوزارات رؤساء

 تعليمية ومؤسسات أذربيجان في تعليمية مؤسسة بين المبرمة لالتفاقيات وفقا بيالطال التبادل أساس

 األجنبية؛

 الحكومية التعليمية المؤسسات في األجانب للطالب التعليم أنواع لجميع الدراسية الرسوم

 .التعليمية المؤسسات مقترحات على بناء أذربيجان لجمهورية التعليم وزارة وتعتمدها تحددها

 حق الجنسية يعديم واألشخاص دائم بشكل أذربيجان جمهورية في المقيمين ألجانبل تيحي

 .أذربيجان جمهورية مواطنو بها يتمتع التي األسس نفس على التعليم

 الطالب قبول يمكن. الصلة ذات التحضيرية الدورات قبل من اإلعدادية الدروس جرىت ُ

 ذات التعليمية البرامج مستوى مع التعليمية تهمشهاد توافق حالة في التحضيرية السنة في األجانب

 750 هي التحضيرية للسنة الدراسي للعام الدرسية الرسوم. أذربيجان جمهورية في المعتمدة الصلة

 السنة نهاية في النهائية االختبارات األجانب الطالب يؤدي. أمريكي دوالر( وخمسون سبعمائة)
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 واحد نموذج على بنجاح النهائية االختبارات وااجتاز الذين المستمعون يحصل. التحضيرية

 .دراستهم نهاية في الصلة ذي لتخصصل( شهادة)

 :التالية المستندات تقديم بالجامعة االلتحاق في الراغبين على

 ؛التعليمية المؤسسة رئيس إلى لتحاقاال طلب -

 الذاتية؛ السيرة -

 في عليها حصل التي والدرجات الطالب درسها التي المواد مع الشهادة من موثقة نسخة -

 المواد؛ تلك

 للمواطنين مزدوجة جنسية وجود عدم يفيد والجوازات الهجرة مصلحة من خطاب -

 أذربيجان؛ في المولودين

 ؛زدواإلي المرض نم الخلو تثبت طبية شهادة -

 ؛سفر وازج من صورة -

 (الحمراء بالخلفية) 4×3 مقياس شخصية صور 8 -

 .الدراسية التأشيرة على الحصول باكو إلى القادم الطالب على: هام تنبيه

 عام لمدة األذربيجانية الحكومية والجوازات الهجرة مصلحة في األجانب المواطنين تسجيل يتم

 .واحد

 :جامعة في بكالوريوس دراسة. 2

 سبتمبر 1 من تبدأ جزئي وبدوام كامل بدوام الجامعة بأقسام لاللتحاق المستندات لتقديم المحددة المدة

 .سبتمبر 15 في الكامل الدوام قسم في الدراسي العام يبدأ. دراسي عام كل من سبتمبر 30 إلى

 :التالية المستندات تقديم البكالوريوس برنامج على بالجامعة االلتحاق في الراغبين على

 حسب سبكالوريوال برنامج على دراسته يواصل أن الطالب على) التحضيرية السنة إتمام شهادة -

 ؛(فيه تخرج الذي والتخصص اللغة

 ؛(التخصص إلى إشارة مع) الجامعة لرئيس الموجه بالجامعة االلتحاق طلب -

 الطالب؛ درسها التي والمواد الشهادة من موثقة صورة -

 طبية؛ شهادة -

 الدخول؛ تأشيرة مع سفر جواز من صورة -
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 الذاتية؛ السيرة -

 (الحمراء بالخلفية) 4×3 مقياس شخصية صور 8 -

 التربية وزارة من المعتمدة الوثيقة في المحددة الدراسية الرسوم تسديد الطالب على يتوجب

 قابلة غير الدراسية الرسوم. األمريكي بالدوالر دراسيال للعام األول نصف بداية في والتعليم

 سبب ألي دراسته مواصلة في راغب غير أو قادر غير األجنبي الطالب كان إذا حالة في لالسترداد

 .أعاله المذكورة لألسباب الجامعة من طرده تم إذا وكذلك عذر، أو

 .التسجيل على موافقة على حصوله بعد طالبا األجنبي المواطن يصبح

 مدة وأما. سنوات أربع للطالب البكالوريوس شهادة لنيل كامل بدوام بالجامعة الدراسة مدة

 2000 البكالوريوس برنامج على الدراسية الرسوم. ونصف تسنوا فأربع جزئي بدوام الدراسة

 .والروسية األذربيجانية باللغتين الدروس تجرى. أمريكي دوالر( ألفان)

 الهجرة مصلحة في كامل بدوام بقسم التحقوا الذين األجانب المواطنين تسجيل يتم

 .األذربيجانية الحكومية والجوازات

 .األجانب للطالب واحد عام لمدة مؤقتة إقامة إذن منح يتم

 يدرسون الذين األذربيجانيين للطالب مقدمة أخرى حقوق من التمتع األجانب لطالبل يمكن

 .الرسوم أساس على

 :التالية للقواعد االمتثال األجانب الطالب على يجب

 التعليمية؛ للمؤسسة الداخلية القواعد تتبع -

 التعليمية؛ المؤسسة بممتلكات الضرر إلحاق عدم -

 . الضرر هذا تعويض عليه التعليمية بالمؤسسة الضرر إلحاق في تسبب إذا -

 بعد درسها التي والدرجة للتخصص وفقا البكالوريوس شهادة األجنبي الطالب منح يتم

 .بنجاح دراسته إكمال

 الحكومية والفنون الثقافة جامعة في الموجودة التخصصات على االطالع يمكن

 :يلي مام األذربيجانية

 :الجامعة في الماجستير مستوى( العليا الدراسات) 3

 مستوى على دراستهم لمواصلة الفرص البكالوريوس في المتفوقين للخريجين يتيح

 األجانب الطالب على. بكالوريوسال درجة مع يتوافق بما الصلة ذات المجاالت في الماجستير
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 درجة على للحصول التمهيدية السنة إتمام أذربيجان خارج البكالوريوس درجة على الحاصلين

 .عام كل من سبتمبر 15 في العليا الدراسات تبدأ. الماجستير

 .التمهيدية السنة في للدراسة أجنبي وطالب كليةال إدارة بين عقد إبرام يتم

 وزارة من المعتمدة الوثيقة في المحددة الدراسية الرسوم تسديد الطالب على يتوجب ذلك بعد

 لدراسة الدراسية الرسوم. األمريكي بالدوالر الدراسي للعام األول نصف بداية في والتعليم التربية

 لالسترداد قابلة غير الدراسية الرسوم .أمريكي دوالر( وخمسمائة ألفان) 2500 الماجستير درجة

 عذر، أو سبب ألي دراسته مواصلة في راغب غير أو قادر غير األجنبي الطالب كان إذا حالة في

 .أعاله المذكورة لألسباب الجامعة من طرده تم إذا وكذلك

 سةالدرا مدة وأما. عامان للطالب الماجستير شهادة لنيل كامل بدوام بالجامعة الدراسة مدة

 .ونصف فعامان جزئي بدوام

 الحكومية والفنون الثقافة جامعة في الموجودة التخصصات على االطالع يمكن

 :يلي مام األذربيجانية

 :الدكتوراه درجة على الحصول متطلبات

. الدكتوراه درجة على دراستهم لمواصلة الفرص الماجستير في الناجحين للخريجين يتيح

 اللغة دورة اجتياز أذربيجان خارج من الماجستير درجة على الحاصلين األجانب الطالب على

 الدكتوراه درجة لدراسة الدراسية الرسوم. الدكتوراه درجة على للحصول استعدادا األذربيجانية

 .أمريكي دوالر( أالف ثالثة) 3000

 

 :البكالوريوس درجة على تخصصا 23 هناك

 التمثيل فن -1

 اإلخراج -2

 ئيالسينما التصوير فن -3

 (السينمائي الناقد) الفن تاريخ -4

 (ونظريتها الجميلة الفنون تاريخ) الفن تاريخ -5

 (مسرحية دراسات) الفن تاريخ -6

 التلفزيونية ودراما الفني اإلبداع -7

 الموسيقى علم -8
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 الموسيقى تعليم -9

 (مجاالت حسب) أداتي أداء -10

 (مجالت حسب) الصوتي الفن -11

 اآلثار وحماية أرشيفي عمل متحف، -12

 عياالجتما العمل -13

 االجتماعي علم -14

 الرسم -15

 (مختلفة مجاالت في) التصميم -16

 (مجاالت حسب) التطبيقي والزينة الزخرفة فن -17

 (بألوان) تصوير -18

 الجميلة الفنون تعليم -19

 سياحي إرشاد -20

 السياحي العمل تنظيم -21

 والجاز الشعبية الموسيقى أداء -22

 والمعلومات المكتبات أنشطة -23

 


