
سیتم قبول عدد من الطلبة األجانب في الفصل األول للعام الدراسي 2020 – 2021 لتخصصات الدراسات العلیا التالي ذكرھا 
  
ســيكون مــن املــمكن مــنح الــطالب الــذيــن سيســتكملون إجــاراءات الــتسجيل حــتى تــاريــخ 20 يــولــيو/تــموز 2020، وثــيقة تظهــر أنــهم 
لــديــهم صــفة طــالب ضــيوف. و كــنتيجة لــلظروف اإلســتثنائــية الــتي فــرضــتها الــجائــحة الــعاملــية فــإنــه ســيكون بــوســع الــطالب تــسجيل 
مــادتــني فــي الــفصل الــصيفي 2019 – 2020 الــذي ســتكون مــدتــه شهــر واحــد فــقط ( أغســطس 2020 ) و ســيتسنى لــهم الــقيام 

بذلك بواسطة منظومة التعليم عن بعد. و في حالة إستمرار الجائحة فإنه سيتم تطبيق نفس الوضعية بالنسبة للمواد املتبقية. 

تاریخ التسجیل 

یـبدأ الـتسجیل فـي تـاریـخ 27 / 04 / 2020 و یسـتمر حـتى تـاریـخ 03 / 08 / 2020  و یـقوم الـمتقدم خـالل ھـذه الـفترة بـمراجـعة المعھـد و 
تسلیم الوثائق المطلوبة إما شخصیا أو عن طریق البرید اإللكتروني. 

عناوین تقدیم الطلبات 

المقاعد الدراسیة 

جامعة كارا تكین تشانكیري 

معھد الفنون الجمیلة، معھد العلوم الفنیة، معھد العلوم الطبیة، معھد العلوم اإلجتماعیة 

إجراءات تسجیل الطلبة األجانب في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 2020 - 2021 

اسم المعھد عنوان البرید االلكتروني  العنوان

معھد الفنون الجمیلة gse@karatekin.edu.tr
Rektörlük Enstitüler Binası, Yeni 
Mahalle, 15 Temmuz Şehitler 
Bulvarı No:10, 18200 Merkez / 
ÇANKIRI 

مـبنى الـمعاھـد الـتابـع لـرئـاسـة الـجامـعة، حـي یـني 
محـلة، شـارع 15 تـموز شھـیتالري رقـم 10، 
صــندوق بــریــد 18200، مــدیــنة تــشانــكیري/ 

محافظة تشانكیري 

معھد العلوم الفنیة fbe@karatekin.edu.tr

معھد العلوم الصحیة sagbilens@karatekin.edu.tr

معھد العلوم اإلجتماعیة sbe@karatekin.edu.tr

معھد الفنون الجمیلة

ماجستیر دكتوراه التخصص

40 - الفن و التصمیم ( تركي )

20 - الفن و التصمیم ( انجلیزي )

معھد العلوم الفنیة

ماجستیر دكتوراه التخصص

100 20 األحیاء
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30 - ھندسة الكھرباء و االلكترونیات

40 20 الفیزیاء

50 - الھندسة الغذائیة

40 - ھندسة اإلنشاءات

50 20 الكیمیاء (انجلیزي)

100 20 الكیمیاء (تركي)

40 20 ھندسة الكیمیاء

30 - الریاضیات (انجلیزي)

30 10 الریاضیات (تركي)

20 - ھندسة الغابات و المراعي الطبیعیة (انجلیزي)

20 10 ھندسة الغابات و المراعي الطبیعیة (تركي)

20 - ھندسة المناظر الطبیعیة

20 - العلوم الزراعیة و الحیاتیة

معھد العلوم الصحیة و الطبیة

ماجستیر دكتوراه التخصص

20 - الصحة البیئیة

20 - تنمیة االطفال

20 - علم حیوانات التجارب

40 - تمریض صحة المجتمع

20 - تمریض االمراض الباطنیة

50 - الصحة و السالمة المھنیة

20 - الصحة النسویة و تمریض الوالدة

30 - تمریض الطب النفسي

20 - إدارة المؤسسات الصحیة

20 - علم الطفیلیات البیطریة

معھد العلوم اإلجتماعیة

ماجستیر بدون 
اطروحة

ماجستیر دكتوراه التخصص

- 40 - المصرفیة و التمویل

- 20 10 ادارة المعلومات و الوثائق

- 20 10 الجغرافیا

- 20 - علوم التربیة
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شروط التسجیل 

للتسجیل في تخصصات الماجستیر یجب ان یكون المتقدم حائزا على شھادة البكالوریوس. -
للتسجیل في تخصصات الدكتوراه یجب ان یكون المتقدم حائزا على شھادة الماجستیر. -
لـلتسجیل فـي تـخصصات الـدكـتوراه یـجب ان یـكون الـمتقدم حـائـزا عـلى شـھادة تظھـر إجـادتـھ لـلغة أجـنبیة، ( یـجب أن -

یـكون الـمتقدم حـائـزا عـلى درجـة ال تـقل عـن 55 فـي امـتحان الـلغة االجـنبیة YDS، أو أن یـكون حـائـزا عـلى درجـة 
مـعادلـة فـي اي مـن االمـتحانـات الـمعتمدة مـن طـرف الھـیئة الـتنفیذیـة لـلتعلیم الـعالـي.). و ال یُـطبق ھـذا الـحكم عـلى 
الـمتقدمـین الـذیـن تخـرجـوا مـن تـخصصات بـاكـالـوریـوس أو مـاجسـتیر تُـدرس بـالـلغة اإلنجـلیزیـة سـواء مـن جـامـعات 

وطنیة أو أجنبیة.   

الوثائق المطلوبة عند التقدیم  

یجب ملء إستمارة التقدیم الموضوعة على الموقع اإللكتروني للمعھد (لتحمیل اإلستمارة إضغط) -

صـورة مـترجـمة إلـى الـتركـیة عـن شـھادة الـبكالـوریـوس و/او الـماجسـتیر مـصدقـة مـن كـاتـب الـعدل أو -
الممثلیات الخارجیة لتركیا ( من الملحق التعلیمي لسفارات جمھوریة تركیا) 

صـورة مـترجـمة إلـى الـتركـیة عـن السجـل االكـادیـمي (كـشف الـدرجـات) مـصدقـة  مـن كـاتـب الـعدل أو -
الممثلیات الخارجیة لتركیا ( من الملحق التعلیمي لسفارات جمھوریة تركیا) 

 شھادة لغة (للدكتوراه). -

صورة عن صفحات جواز السفر التي تحتوي على البیانات الشخصیة و األختام. -

صورتین شخصیتین. -

تقییم الطلبات و المفاضلة 

یـتم و بـشكل كـلي دراسـة و تـقییم وثـائـق الـمتقدمـین لـتخصصات الـدراسـات الـعلیا مـن قـبل ھـیئة الـفرع الـعلمي/الـفني الـمعنیة، و تـتم -
الموافقة على طلبات المتقدمین المستوفین للشروط بقرار تصدره ھیئة ادارة المعھد بالتشاور مع ھیئة الفرع العلمي/الفني  

- 40 20 الفلسفة

- 40 10 االقتصاد

30 80 - ادارة االعمال

- 50 - ادارة االعمال (انجلیزي)

30 40 - علم السیاسة و االدارة العامة

- 30 - علم االجتماع

- 40 20 التاریخ

- 80 - اصول الدین

- 30 - اللغة التركیة و آدابھا

- 50 - العالقات الدولیة
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یـتم قـبول الـمتقدمـین الـممبتَعثین مـن قـبل جـمھوریـة تـركـیا أو مـن قـبل حـكومـاتـھم، ضـمن عـدد الـمقاعـد الـتي تحـددھـا الـفروع الـعلمیة/-
الفنیة المعنیة و بقرار من ھیئة إدارة المعھد. 

یـتم قـبول الـمتقدمـین بـموجـب اإلتـفاقـیات الـثنائـیة الـتي تـشارك فـیھا جـامـعة كـارا تـكین، خـارج نـطاق الـمقاعـد المحـددة و بـقرار ھـیئة -
ادارة المعھد و موافقة رئیس الفرع العلمي/الفني. 

یـجب عـلى الـمتقدمـین لـلتخصصات الـتي تُـدرس بـالـلغة الـتركـیة (مـا عـدا خـریـجي الـجامـعات الـتي تُـدرِّس بـالـلغة الـتركـیة فـي -
تـركـیا )، حـیازة شـھادة مسـتوى C1 (70/100)  یـمنحھا مـركـز تـعلیم الـلغة الـتركـیة TÖMER الـتابـع لـجامـعة كـارا تـكین أو اي 
مـركـز اخـر مـعترف بـھ مـن قـبل الـجامـعة. و تـكون مـدة صـالحـیة شـھادة اجـادة الـلغة 3 (ثـالث) سـنوات. و یـتم اجـراء اخـتبار الـلغة 
الـتركـیة لـلمتقدمـین الـغیر حـائـزیـن عـلى الـشھادة الـمذكـورة. و یـمكن لـلطالب الـذیـن لـم یتخـطوا ھـذا االخـتبار ان یسجـلوا فـي مـركـز 
تـعلیم الـلغة الـتابـع لـلجامـعة او اي مـراكـز اخـرى ضـمن مـدة دراسـة الـتخصص وذلـك بھـدف تـطویـر لـغتھم الـتركـیة. و یـجب عـلى 
الـطالب الـحصول شـھادة مسـتوى C1 فـي الـلغة الـتركـیة حـتى امـتحان مـناقـشة االطـروحـة كحـد أقـصى. و یـمكن لـھم اإلسـتمرار 

في دراستھم خالل ھذه الفترة. 
یـجب عـلى الـمتقدمـین لـلتخصصات الـتي تُـَدّرس بـالـلغة االنجـلیزیـة ، حـیازة مـعدل 65 عـلى االقـل فـي احـدى اخـتبارات -

الـلغات االجـنبیة الـتي یجـریـھا مـركـز مـفاضـالت الـطالب ÖSYM  او حـیازة مـعدل مـعاِدل فـي احـد االخـتبارات الـعالـمیة 
الـمعترف بـھا مـن قـبل مـركـز الـمفاضـالت. و یـجب عـلى الـمتقدمـیین الـذیـن ال یـملكون مـعدل كـافـي، تـحقییق مـعدل 65 
عـلى االقـل فـي اخـتبار الـلغة االنجـلیزیـة الـذي سـتجریـھ الـجامـعة. و یـمكن لـلطالب الـذیـن لـم یتخـطوا ھـذا االخـتبار ان 
یسجـلوا فـي مـركـز تـعلیم الـلغة الـتابـع لـلجامـعة (TÖMER) او اي مـراكـز اخـرى ضـمن مـدة دراسـة الـتخصص وذلـك 
بھـدف تـطویـر لـغتھم االنجـلیزیـة. و یـجب عـلى الـطالب تسـلیم شـھادات اتـقان الـلغة االنجـلیزیـة الـمذكـورة حـتى امـتحان 
مـناقـشة االطـروحـة كحـد أقـصى. و یـمكن لـھم اإلسـتمرار فـي دراسـتھم خـالل ھـذه الـفترة. ال یـطبق ھـذا الـحكم عـلى 

الطالب الذین اتموا دراسة البكالوریوس في أقسام تُدرس باللغة االنجلیزیة. 
-

اإلعالن عن النتائج  

یتم اإلعالن عن نتیجة الطلبات المقدمة، في الموقع اإللكتروني للمعھد. و سیتم ارسال خطاب قبول الى عناوین البرید االلكتروني 
للمتقدمین.   

التسجیل المؤكد 

یـمكن الـقیام بـاجـراءات الـتسجیل الـمؤكـد بـمراجـعة قـسم شـؤون الـطلبة فـي الـمعاھـد فـي الـفترة مـا بـین 15-06-2020 – 03-08-2020  و 
تـكون الـمراجـعة بـصورة شـخصیة او عـن طـریـق الـبریـد اإللـكترونـي ذلـك نـتیجة جـائـحة كـوفـید – 19 الـعالـمیة. و یـجب عـلى الـمتقدمـین الـذي 

سجلوا عن طریق االنترنت تسلیم الوثائق االصلیة للمعھد حین انتھاء الجائحة العالمیة و إال فسیتم فصلھم من المعھد.   

الوثائق المطلوبة عند التسجیل المؤكد 

شھادة البكالوریوس و/او الماجستیر االصلیة او نسخة مصدقة رسمیا. -

السجل االكادیمي للبكالوریوس و/او الماجستیر االصلي او نسخة مصدقة رسمیا. -

استمارة التقدیم االصلیة. -

نسخة مصدقة رسمیا للتاشیرة الدراسیة الصادرة عن الممثلیات الخارجیة. -

نسخة مصدقة رسمیا لجواز السفر. -

بیان شخصي یوضح نیة االقامة بھدف الدراسة. -

صورة شخصیة (یجب ان تكون ملتقطة خالل الست اشھر االخیرة) -

وثیقة معادلة شھادة البكالوریوس و/او الماجستیر الصادرة عن ھیئة التعلیم العالي -
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ایصال مصرفي بتسدید الرسوم الجامعیة. -

یجب على طلبة االبتعاث/المنح الحكومي تسلیم وثیقة رسمیة صادرة من الجھة الحكومیة المعنیة او من سفارات -
الدولة المعنیة، تفید انھ سیتم تسدید رسوم الطلبة المبتعثین. 

شھادة اللغة االجنبیة االصلیة المطلوبة للدكتوراه او نسخة مصدقة رسمیا. -

شھادة اللغة االجنبیة المطلوبة للتخصص المتقدَّم الیھ، إن ُوجدت  ، او نسخة مصدقة رسمیا.   -

على الطالب الذین ال یمكلون اي ضمان اجتماعي ساري الصالحیة في تركیا، عمل تامین / تقریر صحي.   -

موعد اختبار اللغة التركیة / االنجلیزیة 

سیتم االعالن عنھ في الموقع االلكتروني للمعھد بعد انتھاء مرحلة التسجیل المؤكد. 

الرسوم الدراسیة 

اضغط 

العام الدراسي 2020 - 2021 

4.250 TL رسوم تعلیم اللغة في مركز اللغات TÖMER (840 ساعة)* 
* یمكن اجراء الدورة عن طریق االنترنت في حالة استمرار الجائحة العالمیة

390 TL الرسوم الفصلیة المدفوعة لجمیع المعاھد

400 USD 
(لكل مادة)

الفصل الصیفي (04/09/2020-04/08/2020) 
یمكن للطالب تسجیل 2 مواد (مادتین) على االكثر

الرسوم الجامعیة

ماجستیر بدون اطروحة ماجستیر دكتوراه المعھد

- 2500 USD* - معھد الفنون الجمیلة

- 2500 USD* 5000 USD** معھد العلوم الفنیة

- 2500 USD* - معھد العلوم الصحیة و الطبیة

1500 USD* 2500 USD* 4000 USD** معھد العلوم االجتماعیة

1000 USD* 2000 USD* 4500 USD** 
3500 USD**

الطلبة املسجلون مادتني في الفصل 
الصيفي

* یمكن تقسیط الرسوم على قسطین متساویین 
**یمكن تقسیط الرسوم على اربعة اقساط متساویة
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