
 جامعة اسطنبول اسنيورت

 

 شروط التقديم للطالب األجانب

 المستندات المطلوبة للتسجيل

 المستندات المطلوبة للتسجيل على الكليات والمعاهد

 ( شهادة الثانوية مترجمة للغة التركية أو اإلنجليزية ومصدقة١

فارة اإلنجليزية وتصديقها من الس( النسخة األصلية لشهادة كشف الدرجات وترجمتها إلى اللغة التركية أو ٢

 أو القنصلية التركية في بلدانهم

 ( نسخة من صفحة الهوية الخاصة بجواز السفر٣

 صورة شخصية ٢( عدد ٤

 ( نتيجة امتحان الطالب األجانب في تركيا )إن وجدت٥

  لتركية، إن وجدت(، حصل عليها من الجامعات ا٢( ألقسام  اللغة التركية شهادة )تومر( )مستوى ب ٦

  ( إن وجدت52( ألقسام اللغة اإلنجليزية شهادة )توفل( شرط يكون )الكتابة: ٧ 

  

 وثائق التسجيل النهائي للطلبة الكليات والمعاهد

يجب على المرشحين التقدم شخصيا للتسجيل. ال يتم قبول النسخ غير المعتمدة أو النسخ المصورة من 

 هناك أوجه قصور في المستندات، فلن يتم التسجيلالمستندات المطلوبة للتسجيل. إذا كانت 

 ( شهادة الثانوية األصلية والشهادة المترجمة للغة التركية أو اإلنجليزية مع التصديق١

( إثبات أن شهادات الثانوية العامة للمرشحين معادلة للشهادات التي يتم الحصول عليها من المدارس ٢

المعادلة" من وزارة التربية الوطنية للجمهورية التركية أو السفارة الثانوية التركية والحصول على "شهادة 

  التركية ف بالدهم

( النسخة األصلية لشهادة كشف الدرجات وترجمتها إلى اللغة التركية أو اإلنجليزية وتصديقها من السفارة ٣

 أو القنصلية التركية في بلدانهم أو من كاتب العدل

عن النسخ األصلية أو المعتمدة من المستندات التي قاموا بتحميلها من ( يجب على المرشحين التصريح ٤

 شاشة التقديم عبر اإلنترنت أثناء التسجيل

 ( نسخة أصلية وموثقة من جواز السفر مترجمة إلى التركية٥ 

  ( إيصال بنكي يوضح دفع رسوم األقساط الدراسية٦



يجب عليهم اجتياز  ٢دة اللغة التركية للمستوى ب ( شهادة اللغة التركية )الطالب الذين لم يحضروا شها٧

اختبار الكفاءة في اللغة التركية الذي سيعقده مركز أبحاث وتطبيقات تدريس اللغات بجامعة إسطنبول 

إسنيورت(. يُطلب من المرشحين الذين ال يستطيعون اجتياز االمتحان دراسة اللغة التركية لمدة عام واحد 

سام اللغة اإلنجليزية  يجب على المرشحين الذين ال يستطيعون احضار شهادة )واحد( في جامعتنا. ألق

( يجب عليهم اجتياز اختبار الكفاءة في اللغة اإلنجليزية الذي سيعقده 52توفل شرط أن يكون )الكتابة: 

مركز أبحاث وتطبيقات تدريس اللغات بجامعة إسطنبول إسنيورت يُطلب من المرشحين الذين ال 

 اجتياز االمتحان دراسة اللغة اإلنجليزية في جامعتنا لمدة عام واحديستطيعون 

( نسخة مصدقة من تصريح اإلقامة ورقم الهوية األجنبية ألغراض التعليم. )يتم تسليم المستندات المطلوبة ٨

 إلى مكتب الطالب الدوليين في غضون شهر واحد من تاريخ التسجيل

م، تم التقاطهما خالل األشهر الستة الماضية بطريقة يمكن س 6× سم  5.2( صورتان شخصيتان مقاس ٩

 بها التعرف علر المرشح

 ( البطاقة الزرقاء األصلية وصورة عنها )لحاملي البطاقة الزرقاء١١

( نموذج بطاقة الهوية للطالب مزدوجي الجنسية. )يجب أن تحتوي الوثيقة على بيان يوضح تاريخ ١١

 التجنس الثاني


