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كاراتكني  جامعة تشانكريي  
اهد الدراسات العليا مع  

الفنون اجلميلة ،  جتماعيةالعلوم اال، العلوم الصحية، العلوم الفنية  
يف  طلبة الدراسات العليا األجانب  واثئق تسجيل استقبال  اإلعالن عن بدء

2202 - 2120 عاملل  الثاينفصل الدراسي  لا  
 

 

 
اإلعالن عن بدء استقبال أوراق طلبة الدراسات العليا األجانب الذين يرغبون يف االلتحاق ابلربامج التايل 

 2022  -  2021  عام لل   الثاينللفصل الدراسي  ذكرها،  

  

 لتحاقتقدمي طلبات اال مواعيد
 31/12/2021  –  13/12/2021 مواعيد التقدمي اإللكرتوين

 07/01/2022  –  03/01/2022 األقسام على الطلبات   مواعيد عرض 
ارسال  و  االحتياط  و  املقبولني  قوائم  عن  اإلعالن 

 القبوالت 
10/01/2022  –  14/01/2022 

 04/02/2022  –  17/01/2021 مواعيد التسجيل 
 11/02/2022  –  07/02/2022 اإلعالن عن قوائم االحتياط و إرسال القبوالت 

 25/02/2022  –  14/02/2022 مواعيد تسجيل االحتياط 
 25/02/2022  –  14/02/2022 اإلعالن عن املواد الدراسية املقررة 

 04/03/2022  –  28/02/2022 مواعيد تسجيل املواد الدراسية 
 06/03/2022  –  28/02/2022 مواعيد مصادقة املشرفني على املواد املُسجلة 

 07/03/2022 موعد بدء الدراسة 
العايل   التعليم  معاهد  مراجعة  املتقدمني  ذلك ضمن   -شخصًيا-على  للتسجيل و  أوراقهم  تقدمي  أجل  من 

 .  04/02/2022  –  17/01/2022  مواعيد
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 لتحاقاال عناوين تقدمي طلبات
 

 الدراسات العليا  عهدم اسم    *عنوان الربيد االلكرتوين العنوان
Rektörlük 

Enstitüler Binası, 
Yeni Mahalle, 15 

Temmuz Şehitler 
Bulvarı No:10, 
18200 Merkez / 

ÇANKIRI 
مبىن املعاهد التابع لرائسة 

اجلامعة، حي يين حملة، شارع 
، 10متوز شهيتالري رقم    15

، مدينة 18200صندوق بريد  
 تشانكريي/ حمافظة تشانكريي 

fbestudy@karatekin.edu.tr علوم فنية دراسات عليا  معهد 

sagbestudy@karatekin.edu.tr 
عليا   معهد علوم   دراسات 

 صحية

sbestudy@karatekin.edu.tr 
عليا   معهد علوم   دراسات 

 جتماعيةا

gsestudy@karatekin.edu.tr 
عليا  معهد فنون   دراسات 

 مجيلة

 
 املعلنة املقاعد الدراسيةعدد 

 
علوم فنية  دراسات عليا  معهد   

 الربانمج  ماجستري  دكتوراه
 األحياء 8 5
 هندسة الكهرابء و االلكرتونيات 15 -
 هندسة الكهرابء و االلكرتونيات ) بدون أطروحة (  - -
 هندسة اإللكرتونيات و احلاسوب  - -
 الفيزايء  15 2
 اهلندسة الغذائية  1 -

mailto:fbestudy@karatekin.edu.tr
mailto:sagbestudy@karatekin.edu.tr
mailto:sbestudy@karatekin.edu.tr
mailto:gsestudy@karatekin.edu.tr
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 هندسة اإلنشاءات 3 -
 الكيمياء )اجنليزي(  - -
 الكيمياء )تركي(  10 8
 هندسة الكيمياء 4 1
 الرايضيات )اجنليزي(  3 -
 الرايضيات )تركي(  2 1
 هندسة الغاابت و املراعي الطبيعية )اجنليزي(  - -
 هندسة الغاابت و املراعي الطبيعية )تركي(  5 3
 هندسة املناظر الطبيعية  5 -
 العلوم الزراعية و احلياتية  20 -
 احلياة الربية 10 -

 
 علوم صحية  دراسات عليا  معهد 

 التخصص  ماجستري  دكتوراه
 الصحة البيئية  2 -
 تنمية االطفال  - -
 علم حيواانت التجارب  5 -
 متريض صحة اجملتمع - -
 متريض االمراض الباطنية  - -
 الصحة و السالمة املهنية  10 -
 الصحة و السالمة املهنية )تعليم عن بعد()بدون أطروحة(  - -
 الصحة النسوية و متريض الوالدة - -
 متريض الطب النفسي  - -
 إدارة املؤسسات الصحية  1 -
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 جتماعية اخلدمات اال - -
 علم الطفيليات البيطرية  1 -
 السيطرة على األمراض حيوانية املنشأ  - -

 
 علوم اجتماعية  دراسات عليا  معهد 

 دكتوراه  ماجستي  التخصص 
 - 5 املصرفية و التمويل 

 - - ادارة املعلومات و الواثئق
 - - )بدون أطروحة( )تعليم مسائي( ادارة املعلومات و الواثئق  

 - - اجلغرافيا 
 - 10 )بدون أطروحة()تعليم مسائي(   علوم الرتبية 

 5 5 الفلسفة 
 - 5 االقتصاد 

 - - االقتصاد )تعليم مسائي(
 - - ) اجنليزي (   ادارة اعمال

 - - إدارة اعمال 
 - - ادارة اعمال )بدون أطروحة( 

 - - ادارة اعمال )بدون أطروحة()تعليم مسائي(
 - 10 علم السياسة و االدارة العامة 

 - 15 علم السياسة و االدارة العامة )بدون أطروحة()تعليم مسائي(
 - 15 علم السياسة و العالقات الدولية )اجنليزي( 

 - - علم االجتماع 
 - - علم االجتماع ) بدون أطروحة ( 

 - - التاريخ 
 - - لتاريخ )بدون أطروحة( ا
 - - لتاريخ )بدون أطروحة()تعليم مسائي( ا

 - - العلوم اإلسالمية 
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 - - اللغة الرتكية و أدهبا
 - 10 العالقات الدولية 

 - - علم النفس 
 

فنون مجيلة   دراسات عليا  معهد   
 القسم ماجستري  دكتوراه

 الفن و التصميم ) تركي (  10 -
 الفن و التصميم ) اجنليزي (  10 -

 
 قدمي شروط الت

 املاجستي جيب ان يكون املتقدم حائزا على شهادة البكالوريوس.   برامج   تقدمي علىلل -
 الدكتوراه جيب ان يكون املتقدم حائزا على شهادة املاجستي. برامج    قدمي علىللت -
اليت   اللغات األجنبية   ختباراتيف إحدى اعلى األقل    55درجة    حيازة   على املتقدمني إىل برامج الدكتوراة  -

. كما سيتم اعتماد الدرجات املتحصل عليها جملس التعليم العايل  اليت يعتمدها   يتطلبها الربانمج املعين و 
طّبق هذا و ال ي  .  OSYMمن اختبارات اللغات األجنبية املعتمدة من قبل مركز املفاضالت و التنسيب 

للغة ب اجستي  املبكالوريوس أو  ال  دراسةأمتوا    سبق و أن  الذين   إىل برامج الدكتوراة    املتقدمني  على   البند 
أجنبية.    يف سواء    عنيةامل أو  وطنية  ذلك جامعات  من  الرغم  على  مطالبة   ميكن   و  العايل  التعليم  ملعهد 

 . ألزم  متطلب اللغة األجنبية من جديد إن  ستيفاءالطالب ب
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 التقدمي   أثناء الواثئق املطلوبة 
او ملكتب طالب   املوقع اإللكرتوين للمعهد  يت ميكن تنزيلها من ال  االلتحاق ستمارة  ا  و تسليم  جيب ملء  -

  الدراسات العليا األجانب
 شهادة البكالوريوس و/او املاجستي نسخة مرتمجة إىل اللغة الرتكية عن     -
 مرتمجة إىل الرتكية عن السجل االكادميي )كشف الدرجات(   نسخة -
و/أو   - البكالوريوس  شهادة  لرتمجة  داعي  بللغة ال  صادرة  إذا كانت  األكادميي  السجل  و  املاجستي 

   .س بللغة اإلجنليزيةعلى برامج املاجستي و الدكتوراة اليت ت در    للمتقدمني   اإلجنليزية و ذلك بلنسبة
 صورة عن صفحات جواز السفر اليت حتتوي على البياانت الشخصية و األختام.  -
 . ةشخصي  ةصور  -

 
 الطلبات و تقييم دراسة
بدراسة - املعنية  العلمي/الفين  الفرع  ل  تقوم هيئة  املتقدمني  املوافقة على   ربامجواثئق  وتتم  العليا،  الدراسات 

بقرار يصدره جملس إدارة معهد التعليم العايل بلتشاور مع هيئة الفرع   طلبات املتقدمني املستوفني للشروط
  العلمي/الفين. 

 املعلن عنها   عدد املقاعدخارج نطاق    يتم قبول املمبتَعثني من قبل مجهورية تركيا أو من قبل حكوماهتم،  -
  . بلتشاور مع هيئة الفرع العلمي/الفين  العايل  بقرار تصدره هيئة ادارة املعهد ذلك  و 

املقاعد  - اليت تشارك فيها جامعة كارا تكني، خارج نطاق  الثنائية  املتقدمني مبوجب اإلتفاقيات  يتم قبول 
 . العلمي/الفينبقرار تصدره هيئة ادارة املعهد بلتشاور مع هيئة الفرع  ذلك  احملددة و 

 عالم املتقدم املقبول عن طريق ارسال خطاب قبول إليه. تقوم اجلامعة إب -
يف اختبار   على األقل  C1مستوى    حتقيق   ،اليت ت درس بللغة الرتكية  يف الربامج  سجلنيامل  البطلعلى ال -

التابع جلامعة كارا تكني أو اي   TÖMER  ات مركز تعليم اللغالذي جيريه  حتديد مستوى اللغة الرتكية  
حىت يتمكنوا من إمتام وذلك    على األكثر  خالل فصلني دراسينيو  مركز اخر معرتف به من قبل اجلامعة 

و املقبولني يف برامج   c1الغي حائزين على شهادة مستوى    الطالب  سيلتحق. و  الربامج املسجلني هبا
ألجل تعليم اللغة   أخرى تعتمدها اجلامعة مراكز   ةالتابع للجامعة او ايات  ركز تعليم اللغمب،  الدراسات العليا

ينطبق    .الرتكية الرتكية    ما سبق ذكرهو ال  ت درس بللغة  اليت  الربامج  املتقدمني خرجيي  سواء داخل  على 
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و ملعهد التعليم العايل مطالبة الطالب إبيفاء متطلب اللغة األجنبية من جديد    و حيق   القطر أو خارجه. 
 إن رأى املعهد لزوم ذلك.ذلك  

يف   على االقل  65احلصول على معدل    جنليزيةاليت ت درس بللغة اال   الربامج  يف  املسجلنيطالب  على ال -
اللغة اال تعليم  الذي جيريه    جنليزيةاختبار حتديد مستوى  التابع جلامعة كارا   TÖMER  اتاللغمركز 

خالل فصلني و     ÖSYMيف أي من االختبارات اليت جيريها مركز مفاضلة و تنسيب الطالب   تكني أو
هبا  دراسيني املسجلني  الربامج  إمتام  من  يتمكنوا  حىت  وذلك  األكثر  سيتم    .على  نتائج   قبولكما 

احمللية و  الدولية  الطالب    االختبارات  تنسيب  و  مفاضلة  مركز  يعتمدها  غي ال  الطالب  سيلتحقو  اليت 
، لياالع  دراساتعلى األقل و املقبولني يف برامج ال   65حائزين على شهادة اتقان اللغة اإلجنليزية مستوى  

و   .من أجل تعلم اللغة االجنليزية  أخرى تعتمدها اجلامعةمراكز    ةالتابع للجامعة او ايات  ركز تعليم اللغمب
ي ذكره ال  سبق  ما  اال   شمل  بللغة  ت درس  اليت  الربامج  خرجيي  أو   جنليزيةاملتقدمني  القطر  داخل  سواء 

حيق ملعهد التعليم العايل مطالبة الطالب إبيفاء متطلب اللغة األجنبية من جديد إن   مع ذلك  و  خارجه.
 رأى املعهد لزوم ذلك. 

 

 نهائي سجيل الللتالواثئق املطلوبة 
من قبل كاتب   مصدقة رمسيا  مرتمجة إىل الرتكية و  البكالوريوس و/او املاجستي االصلية او نسخة شهادة   -

 العدل أو امللحق التعليمي يف سفارات مجهورية تركيا 
من   مصدقة رمسيا  مرتمجة إىل الرتكية و  نسخةأو  السجل االكادميي للبكالوريوس و/او املاجستي االصلي   -

 قبل كاتب العدل أو امللحق التعليمي يف سفارات مجهورية تركيا
 استمارة التقدمي االصلية. -
 .شية الدراسيةأنسخة مصدقة رمسيا للت -
 نسخة مصدقة رمسيا جلواز السفر. -
 بيان شخصي يوضح نية االقامة هبدف الدراسة.  -
 )جيب ان تكون ملتقطة خالل الست اشهر االخية(   2عدد   صور شخصية -
 وثيقة معادلة شهادة البكالوريوس و/او املاجستي الصادرة عن هيئة التعليم العايل  -
 ايصال مصريف بتسديد الرسوم اجلامعية.  -
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وثيقة رمسية صادرة من اجلهة احلكومية املعنية او من   ابرازجيب على طلبة االبتعاث/املنح احلكومي   -
 . بتعثامل  الب سفارات الدولة املعنية، تفيد انه سيتم تسديد رسوم الط

 اللغة االجنبية االصلية او نسخة مصدقة رمسيا.   اتقان   شهادة -
 ة تماعياج  تضماان   ةون ايلكعلى الطالب الذين ال مياملباشر جيب ابراز تقرير صحي.    الدراسةيف حالة   -

 .  خاص هبم يف تركيا، عمل اتمني صحي  فعول امل  ةساري
 

 موعد اختبار اللغة الرتكية / االجنليزية
يف املوقع االلكرتوين للمعهد بعد انتهاء مرحلة التسجيل   مواعيد اختبار اللغة الرتكية / اإلجنليزية  سيتم االعالن عن

 . نهائيال
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للعام الدراسي   الفصلي   رسوم الساعات الدراسية املعطاة ضمن نطاق رأس املال املتداول و رسوم التسجيل
2021-2022 

 

 رسوم الساعات الدراسية املعطاة ضمن نطاق رأس املال املتداول

 دكتوراه 
 لية تركية**   40.000

 اجستيأبطروحةم
 * لية تركية  25.000

 ماجستي بدون أطروحة 
 لية تركية*   15.000

الذين جل الطالب  ميع 
 سيلتحقون بلدورات

 . متساويني*ميكن أن تقسط على قسطني  

 . **ميكن أن تقسط على أربع أقساط متساوية

 يةلية ترك  1400           الدراسات العليا  عاهد مرسوم التسجيل الفصلي جلميع  

 
 رسوم تعليم اللغة 

 ساعةTÖMER   (840  *)  ات رسوم تعليم اللغة يف مركز تعليم اللغ
 * ميكن أن تنظم دورة تعليم اللغة بشكل إلكرتوين ضمن الظروف اليت تفرضها اجلائحة العاملية.  

 للحصول على معلومات أوىف يرجى زايرة املوقع اإللكرتوين ملركز تعليم اللغات 
https://udom.karatekin.edu.tr 

 احلساابت املصرفية
رأس   نطاق  املعطاة ضمن  الدراسية  الساعات  فيه رسوم  الذي سُتودع  املصريف  احلساب  بياانت 

 املال املتداول.
 TC. HALK BANKASI \ Sube 646 CANKIRI MERKEZ SUBESİفرع املصرف:   \ إسم املصرف  

SWIFT  :TRHBTR2A 

 CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITESI DONER SERMAYE ISLETME MD.LUGإسم احلساب :  
IBAN :TR83 0001 2009 6460 0006 0001 68 

"  Ogrenım ucretı"   سم و كنية الطالب و رقم جوازه و أيضا عبارة ا  كتابةعند إرسال املبلغ جيب  مالحظة هامة: 
 يتحمل الطالب دفع اية عموالت يفرضها املصرف عند إيداع املبلغ. يف قسم اإليضاحات اخلاص بحلوالة.  

https://udom.karatekin.edu.tr/
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 بياانت احلساب املصريف الذي سيتم إيداع رسوم التسجيل الفصلي فيه
 TC. HALK BANKASI \ Sube 646 CANKIRI MERKEZ SUBESİ  فرع املصرف:   \ سم املصرف  ا

SWIFT :TRHBTR2A 

 CANKIRI KARATEKIN UNIVER.SAGL.KULTURإسم احلساب :  

IBAN  :TR48 0001 2009 6460 0006 0000 22 

  : هامة   كتابة  مالحظة  جيب  املبلغ  إرسال  عبارة         اعند  أيضا  و  جوازه  رقم  و  الطالب  كنية  و  سم 
"Donemlik harc ucreti"    .بحلوالة اخلاص  اإليضاحات  قسم  عموالت يف  دفع مجيع  الطالب  يتحمل 

 املصرف. 

 بياانت احلساب املصريف الذي سيتم إيداع رسوم تعليم اللغة فيه  
 TC. HALK BANKASI \ Sube 646 CANKIRI MERKEZ SUBESİفرع املصرف:   \ سم املصرف  ا

SWIFT   :TRHBTR2A 

 CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITESI DONER SERMAYE ISLETME MD.LUGإسم احلساب  :  

IBAN    :TR52 0001 2009 6460 0058 0001 95 
  : هامة  كتابة  مالحظة  جيب  املبلغ  إرسال  عبارة                     اعند  أيضا  و  جوازه  رقم  و  الطالب  كنية  و  سم 

"ogrenim ucretiil D "    .بحلوالة اخلاص  اإليضاحات  قسم  عموالت يف  مجيع  دفع  الطالب  يتحمل 
 املصرف. 

 
 
 
 


