
 ملخص توجيهات تقديم وقبول وتسجيل الطالب الذين سيتم قبولهم 

 مايس 29إسطنبول  لبرامج الدبلوم والبكالوريوس من الخارج في جامعة

 يرجى االتصال لمزيد من المعلومات التفصيلية

 

 استمارة التقديم

. يتم تقديم الطلبات بين التواريخ لجامعةل اإللكتروني موقعاليتم اعالن كل ما هو متعلق بالتقديم عن طريق ( 1) - 6المادة 

، فيجب إذا تم تقديم الطلب عبر اإلنترنت. عن طريق البريدأو   ا  الوحدة المخصصة شخصيالمحددة في هذا اإلعالن وإلى 

 .ا  لوقت المحدد حتى يكون الطلب صالحتقديم المستندات الالزمة في ا

موقع اليقوم المرشحون المتقدمون ألكثر من برنامج بملء نموذج طلب واحد. يمكن الحصول على استمارة التقديم من 

 لجامعة.اإللكتروني ل

 

 الوثائق المطلوبة للتقديم

 (3-10/  2012ورقم  28.06.2012بتاريخ  مايس 29)تعديل: قرار مجلس الشيوخ بجامعة إسطنبول  - 7المادة 

 .أو عن طريق البريد بالجامعة شخصيا  التالية إلى الوحدة ذات الصلة  الوثائقشحين إرسال يجب على المر (1)

 ،نسخة من شهادة الثانوية العامة ( أ

وضح تي تقبل إدارة المدرسة ذات الصلة والمن  ةالمعتمد الوثيقة، كشف درجاتنسخة من كشف الدرجات ) ( ب

 ،(الدروسالتي تم الحصول عليها في المدرسة الثانوية والدرجات التي تم الحصول عليها من هذه  الدروس

 ،اإلصدار والتاريخ وفترة الصالحيةتوضح معلومات الهوية ومكان  ،نسخة من صفحات جواز السفر ( ت

 صورة معامالت، ( ث

قنصلية، العدل أو ال( من قبل كاتب ث، تالمحددة في الفقرات الفرعية )أ، ب،  الوثائقيجب أن تتم الموافقة على 

 تركية معتمدة من كاتب العدل أو القنصلية.ال باللغة وإذا لم تكن باللغة التركية، فيجب إرفاق ترجمة

 

 امتحان قبول الطالب من الخارج

( 3-10/  2012ورقم  28.06.2012بتاريخ  سماي 29لس الشيوخ بجامعة إسطنبول قرار مج)تعدل:  - 8المادة 

يجب ( 1( )8-08/  2013ورقم  24.06.2013بتاريخ  سماي 29لس الشيوخ بجامعة إسطنبول قرار مجل: ي)تعد

على المرشحين اجتياز "امتحان قبول الطالب األجانب" الذي ستعقده الجامعة وأن يكونوا ناجحين في هذا 

حول االمتحان والمنح معلومات سيتم االعالن عن ) 100نقطة على األقل من أصل  70بالحصول على  االمتحان

 لجامعة(.ل اإللكتروني موقعالالدراسية وما إلى ذلك على 

 

 تقييم التقديمات

المرشحين حتى إذا  تنسيبإذا لم يتم  ن قبل الجامعة.يتم تقييم الطلبات وتنسيب المرشحين م( 1) – 9المادة 

، يمكن إضافة الحصة الشاغرة في هذا في نهاية التقييم قديم أو لم يكن هناك طلبات كافيةاستوفوا متطلبات الت

 البرنامج إلى حصة برنامج آخر.

 

 إعالن النتائج

قبول" ال( يتم االعالن عن نتائج التقييم على الموقع اإللكتروني للجامعة، كما يتم إرسال "خطاب 1) – 10المادة 

 الى المرشحين.

 

 إجراءات تثبيت التسجيل

 التالية أثناء التسجيل: الوثائقيتم التسجيل من قبل الوحدة ذات الصلة في الجامعة ويتم طلب ( 1) – 11المادة 

إلى  ا  مثليات جمهورية تركيا في بلدانهم، جنبتأشيرة الطالب التي سيحصل عليها المرشحون المتقدمون من م ( أ

 ،امعة والمستندات الضرورية األخرىجنب مع "خطاب القبول" المرسل إليهم من الج

 شهادة الثانوية األصلية ومعادلتها في تركيا، ( ب



 صور معامالت، 6 ( ت

 .)للمتقدمين الذين ليس لديهم منحة دراسية كاملة(وصل البنك المبين دفع الرسوم الدراسية  ( ث

 بعد التسجيل. مديرية األمنياتيُطلب من الطالب األجانب الحصول على "تصريح إقامة" من قسم األجانب في 

 

 الرسوم الدراسية

يتم تغطية االقامة والمعيشة في إسطنبول  يتم تحديد الرسوم الدراسية كل عام من قبل مجلس األمناء.( 1) – 12المادة 

 لطالب المنح الكاملة من قبل الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مايس 29جامعة إسطنبول 

 المؤهالت والمستندات المطلوبة للتقديم

 

 شروط التقديم

 ؛رة من تعليمهم الثانوي أو تخرجواأن يكونوا في السنة األخيمع شرط 

أفغانستان وألبانيا وأذربيجان والبوسنة  ؛مواطنووما بعدها من  01.01.1999يمكن للمرشحين من مواليد  (1

والهرسك وبلغاريا وجمهورية الصين الشعبية وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان وكوسوفو ومقدونيا 

 التقديم الى حصص المنح. وأوزبكستان ورومانيا واالتحاد الروسي وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا واليونان

 راقيين باالضافة الى الدول المذكورة باألعلى التقديم الى كلية الشريعة.يمكن للمواطنين السوريين والع

 8أو  5أصل من  4يجب أن يكون المرشحون حاصلين على درجة تخرج من المدرسة الثانوية ال تقل عن  ( أ

 .100من أصل  80أو  10 أصل من

 في تركيا. يجب أال يعاني المرشحون من أي مشاكل صحية تمنعهم من متابعة التعليم العالي ( ب

 %؛50يمكن للمرشحين التالين التقديم الى حصص منحة  (2

 7أو  5أصل من  3.5يجب أن يكون المرشحون حاصلين على درجة تخرج من المدرسة الثانوية ال تقل عن  ( أ

 .100من أصل  70أو  10 أصل من

 المواطنون األجانب. ( ب

لتخلي عن الجنسية التركية من وزارة أولئك الذين هم مواطنون أتراك بالوالدة ولكنهم حصلوا على إذن ل ( ت

الداخلية والذين يشهدون أن أطفالهم القصر المسجلين في وثيقة التنازل عن الجنسية التركية لديهم شهادة 

من قانون الجنسية التركية  7)في المادة  5901ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب قانون الجنسية التركية رقم 

من  في تركيا أو خارجها هو مواطن تركي" أتراكزواج مع أم أو أب  من ( الطفل المولود1") 5901رقم 

 .قانون الجنسية التركية( تدقيقشحين المفيد للمر

/ في هذا الوضع مزدوجو  ا  ة من خالل الجنسية المكتسبة الحقأن يكونوا أجانب حصلوا على الجنسية التركي ( ث

 ،الجنسية

تعليمهم الثانوي في بلد أجنبي باستثناء جمهورية شمال قبرص أولئك الذين هم مواطنون أتراك وأكملوا  ( ج

في بلد أجنبي غير  المتواجدة التركية )بما في ذلك أولئك الذين أكملوا تعليمهم الثانوي في المدارس التركية

 جمهورية شمال قبرص التركية(.

ا تعليمهم الثانوي فيها أيضا  أن يكونوا من مواطني جمهورية شمال قبرص التركية المقيمين فيها والذين أتمو ( ح

( أو الذين سيحصلون على نتائج هذه الشهادة بعد أن GCE ALوالحاصلين على الشهادة العامة للتعليم )

 .2010-2005سجلوا في الكليات أو المدارس الثانوية في بلدان أخرى وحصلوا على التعليم فيها بين عامي 

 الوثائق المطلوبة للتسجيل

 نسخة من وثيقة التخرج المؤقتة. \شهادة ثانوية  -

لثانوية للشهادة التركية المأخوذة من المدارس التركية مع "معادلة الشهادة" الوثيقة التي تبين معادلة شهادة ا -

يجب إحضارها في موعد تأخذ من وزارة التربية التركية أو القنصليات المتواجدة في البلد، لتركية )ا ترجمتها للغة

 االمتحان(.الدخول الى  أقصاه

ي تقبل إدارة المدرسة ذات الصلة والمن  ةالمعتمد الوثيقة، كشف درجات)نسخة من كشف الدرجات وترجمته  -

 .(الدروسالتي تم الحصول عليها في المدرسة الثانوية والدرجات التي تم الحصول عليها من هذه  الدروسوضح ت

 2022-2021أو  2021-2020للسنوات الدراسية  إن وجد؛ أ( نسخة من نتيجة امتحان الطالب األجانب )يوس( -

 من قبل أحد الجامعات التركية.

 لنتائج امتحان القبول بالجامعة الوطنية أو االمتحانات الدولية للبلد الذي يدرس فيه المرشح. مةوترج ةنسخ ( ب

 .اإلصدار والتاريخ وفترة الصالحيةتوضح معلومات الهوية ومكان  ،نسخة من صفحات جواز السفر -

 رة معامالت واحدة.صو -



الوثائق يجب أن يكون لدى المرشحين الذين تمت دعوتهم إلى "امتحان قبول الطالب األجانب" في جامعتنا مالحظة: 

 قبل االمتحان(. شؤون الطلبةمن قبل مكتب  التدقيقمعهم )سيتم  األصلية

 

 االمتحان )امتحان المقابلة(

وثائق دخول  هم، وسيتم تسليم09:00 ال من الساعة ا  في يوم االمتحان، بدء المرشحين هوية تدقيقسيتم إجراء عمليات 

 االمتحان. يُطلب من المرشحين الحصول على وثيقة دخول االمتحان معهم عند دخول االمتحان.

(  سيكون على شكل 2021يوس  –مايس  29) "2021 سماي 29الدوليين بجامعة إسطنبول  "امتحان اختيار الطالب

 المتقدمينواهتمامهم بالبرنامج  وقابلية التحكم لديهم، تقييم قدرة المرشحين على التعبير عن أنفسهم في المقابلةسيتم مقابلة. 

سيتم األخد باالعتبار نتيجة امتحان الطالب األجانب )يوس(  والمستوى العام للثقافة الذي يتطلبه التعليم الجامعي. إليه

 من قبل أحد الجامعات التركية إن وجدت في تحديد نتائج االمتحان. 2022-2021أو  2021-2020للسنوات الدراسية 

 

في امتحان اختيار الطالب الدوليين بجامعة إسطنبول  100نقطة من أصل  60المرشحون الذين حصلوا على أقل من يعتبر 

المرشحين الناجحين  يبتنس( غير ناجحين وال يؤخذون في االعتبار في التنسيب. يتم 2021يوس  -س ماي 29) سماي 29

 ضمن الحصة. اختاروهفي البرنامج الذي 

 

 اعالن نتائج االمتحان

 .)www.29mayis.edu.tr(مايس  29يتم االعالن عن نتائج االمتحان على الموقع اإللكتروني لجامعة إسطنبول 

 

 نتائج التنسب

مايس حصرا   29يتم االعالن عن نتائج التنسب وقائمة االحتياط على الموقع اإللكتروني لجامعة إسطنبول 

(yosbasvuru.29mayis.edu.tr). 

 يتم تحديد تاريخ تثبيت التسجيل في االعالن المذكور.

 

 كفاءة اللغة العربية واإلنَكليزية والتركية

على  ا  اللغة التركية تعليمهم الجامعي بعد التسجيل، اعتمادب ا  تي تدرس جزئيج اليبدأ المرشحون الذين تم قبولهم في البرام

 ليزية والتركية.كَ الكفاءة في اللغة العربية واإلن امتحاناتعليها من  حصلواالنتائج التي 

http://www.29mayis.edu.tr/

