
 لطالب األجانبالقبول لشروط 

ما كان بجامعة نجم الدین أرب )الدراسات العلیا(یكون تقدیم الطلبات لمعھد العلوم االجتماعیة  .1

 .األولالدراسي في بدایة الفصل بین التواریخ التي تعلن من قبل المعھد 

العدل كاتب  لھ بھذا األمر عندن وكّ یتم تقدیم الطلب بحضور الشخص نفسھ أو بحضور م .2

 .)النوتر(

 . فقط فى آٍن واحد برنامج واحدطلباتھم ل یقدم المرشحون .3

على و) لیسانسال(الجامعة  حاصال على شھادةلماجستیر أن یكون قدم الطلب لیجب على من ی .4

 لدكتوراه أن یكون قد أتّم الماجستیرل قدممن ی

امتحان  فيلدخول ا الجامعات التركیةة أو الماجستیر في یالجامعالدراسة على من أتّم  .5

)ALES   ( 

امتحان  فية أو الماجستیر خارج تركیا ال یجب علیھ الدخول یالجامع الدراسة من أتمّ و .6

)ALES   ( 

ل النجاح سیتم ترتیبھم حسب معد مللحد المسموح بھ األجانب عند تجاوز عدد المراجعین .7

 .ورأي رئیس القسم المختصّ 

الجنسیات المزدوجة من المواطنین األتراك عند في حال قبول المرشحین األجانب وأصحاب  .8

 .مراجعتھم بالجنسیة األجنبیة یدفعون ثالثة أضعاف رسوم التسجیل للدراسات العلیا

سیتم تطبیق قوانین األجانب على أصحاب الجنسیات المزدوجة من المواطنین األتراك عند  .9

التھم طوال فترة تعلیمھم مراجعتھم بالجنسیة األجنبیة وحصولھم على القبول في جمیع معام

 في معھدنا العالي

 الوثائق المطلوبة عند المراجعة

شھادة الجامعة أو التخرج األصلیة، وصورة : عند المراجعة في برنامج الماجستیر .1

من الضروري إخراج وثیقة معادلة لشھادة الجامعة أو (واحدة عنھا مع ترجمتھا 

 ) -YÖK–التخرج من قِبَل مؤسسة التعلیم العالي 



شھادة الجامعة أو التخرج وشھادة الدراسات : عند المراجعة في برنامج الدكتوراه

من (األصلیتین، وصورة واحدة عن كل منھما مع ترجمتھما  -الماجستیر-العلیا 

الضروري إخراج وثیقة معادلة لشھادة الجامعة أو التخرج وشھادة الدراسات العلیا 

 ) -YÖK–من قِبَل مؤسسة التعلیم العالي 

الدرجات األصلیة للجامعة /وثیقة كشف العالمات: عند المراجعة في برنامج الماجستیر .2

من الضروري إخراج وثیقة معادلة (وصورة واحدة عنھا مع ترجمتھا ) اللیسانس(

 ) -YÖK–من قِبَل مؤسسة التعلیم العالي  -اللیسانس-لكشف العالمات الجامعیة 

وثیقة كشف العالمات األصلیة للجامعة : وعند المراجعة في برنامج الدكتوراه

من الضروري إخراج (وللماجستیر وصورة واحدة عنھما مع ترجمتھما ) اللیسانس(

والماجستیر من قِبَل مؤسسة  -اللیسانس-وثیقة معادلة لكشف العالمات الجامعیة 

 ) -YÖK–التعلیم العالي 

وصورة  GMAT أو ALES ،GREعن وثیقة نتیجة امتحان  نسخة تحمل رمز التحقق .3

مطلوب من الطالب الذین أتموا تعلیمھم الجامعي أو الدراسات العلیا (واحدة عنھا 

 )في الجامعات الموجودة في تركیا) الماجستیر(

 صورة واحدة عنھاالنسخة األصلیة من جواز السفر و .4

 صورتان شمسیتان .5

صورة واحدة عنھ وأو إذن اإلقامة الخاص بالطلبة النسخة األصلیة من إذن اإلقامة  .6

 )ھذه الوثیقة یمكن تأمینھا بعد القبول النھائي (

 .صورة واحدة عنھااألصلیة و – TÖMERشھادة –شھادة تثبت معرفة اللغة التركیة  .7

من الئحة الدراسات العلیا  Ç -5تطبَّق علیھ مادةُ  TÖMERومن ال یملك شھادة (

 )بكانبجامعة نجم الدین أر

على  55أصل شھادة بدرجة : الطالب األجانب الذین قّدموا طلبًا لبرنامج الدكتوراه .8

: في إحدى ھذه اللغات ماعدا اللغة األم YDS&ÜDS&KPDS امتحاناتأحد األقل من 

اإلنكلیزیة، الفرنسیة، األلمانیة، العربیة، اإلیطالیة، االسبانیة، الروسیة، الصینیة، 

الیابانیة والفارسیة أو أصل شھادة نتیجة امتحان معترف لدى مجلس الجامعات بعالمة 

 .معادلة لتلك، وصورة واحدة عنھا

http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf 




