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كاراتكین جامعة تشانكیري  
اھد الدراسات العلیامع  

الفنون ، جتماعیةالعلوم اال، العلوم الصحیة، العلوم الفنیة
 الجمیلة

طلبة الدراسات العلیا  وثائق تسجیل استقبال اإلعالن عن بدء
2023 - 2022 عاملل الثانيفصل الدراسي لفي ااألجانب   

 تقدیم طلبات االلتحاق للطلبة األجانب
 

 

 
الدراسات العلیا  التقدیم على برامجاستقبال أوراق  بدء عن تُعلن جامعة تشانكري كاراتكین

للفصل الدراسي األجانب الذین یرغبون في االلتحاق بالبرامج التالي ذكرھا، للمترشحین 
 2023 - 2022 عاملل الثاني

  
 لتحاقتقدیم طلبات اال مواعید

 26/08/2022 – 08/08/2022 مواعید التقدیم اإللكتروني
 31/08/2022-26/08/2022 التقییم األولي للطلبات المقدمة

اإلعالن عن قوائم المقبولین واالحتیاط 
 وارسال القبوالت

01/09/2022 – 09/09/2022 

 النھائي وتسدید الرسوم مواعید التسجیل
 الدراسیة

12/09/2022 – 16/09/2022 

اإلعالن عن قوائم االحتیاط وإرسال 
 القبوالت

19/09/2022 – 23/09/2022 

وتسدید الرسوم  مواعید تسجیل االحتیاط
 الدراسیة

26/09/2022 – 30/09/2022 

اإلعالن مواعید تسدید الرسوم الدراسیة و
 عن المواد الدراسیة المقررة

12/09/2022 – 23/09/2022 

 30/09/2022 – 26/09/2022 مواعید تسجیل المواد الدراسیة
مصادقة المشرفین على المواد مواعید 
 الُمسجلة

26/09/2022 – 02/10/2022 

 03/10/2022 بدء الدراسة تاریخ
كما یجب  07/10/2022 – 09/09/2022 ما بین على المتقدمین تقدیم أوراقھم للتسجیل

 حضورھم بصفة شخصیة أثناء التسجیل.
 

 لتحاقاال عناوین تقدیم طلبات
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الدراسات  عھدماسم   االلكتروني*عنوان البرید  العنوان

 العلیا
Rektörlük Enstitüler 
Binası, Yeni Mahalle, 15 
Temmuz Şehitler Bulvarı 
No:10, 18200 Merkez / 
ÇANKIRI 

مبنى المعاھد التابع 
لرئاسة الجامعة، حي یني 

تموز  15محلة، شارع 
، 10شھیتالري رقم 

، 18200صندوق برید 
ة مدینة تشانكیري/ محافظ

 تشانكیري

fbestudy@karatekin.edu.tr 
 دراسات علیا معھد

 علوم فنیة

sagbestudy@karatekin.edu.tr 
 دراسات علیا معھد

 علوم صحیة

sbestudy@karatekin.edu.tr 
 دراسات علیا معھد

 جتماعیةاعلوم 

gsestudy@karatekin.edu.tr 
 دراسات علیا معھد

 فنون جمیلة

 
 المقاعد الدراسیةحصص 

 
علوم فنیة دراسات علیا معھد  

 البرنامج ماجستیر دكتوراه
 األحیاء 7 3
 ھندسة الكھرباء و االلكترونیات 10 -
 ھندسة الكھرباء و االلكترونیات ( بدون أطروحة ) - -
 ھندسة اإللكترونیات و الحاسوب  10 -
 الفیزیاء 15 2
 الھندسة الغذائیة 1 -
 ھندسة اإلنشاءات 15 -
 الكیمیاء (انجلیزي) - -
 الكیمیاء (تركي) 5 5
 ھندسة الكیمیاء 2 1
 الریاضیات (انجلیزي) 2 -
 الریاضیات (تركي) 2 1
 ھندسة الغابات و المراعي الطبیعیة (انجلیزي) - -
 ھندسة الغابات و المراعي الطبیعیة (تركي) 15 5

mailto:fbestudy@karatekin.edu.tr
mailto:sagbestudy@karatekin.edu.tr
mailto:sbestudy@karatekin.edu.tr
mailto:gsestudy@karatekin.edu.tr
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 ھندسة المناظر الطبیعیة 8 -
 العلوم الزراعیة و الحیاتیة 20 -
 البریةالحیاة  10 -

 
 علوم صحیة دراسات علیا معھد

 التخصص ماجستیر دكتوراه
 الصحة البیئیة - -
 تنمیة االطفال - -
 علم حیوانات التجارب 5 -
 تمریض صحة المجتمع - -
 تمریض االمراض الباطنیة - -
 الصحة و السالمة المھنیة - -
الصحة و السالمة المھنیة (تعلیم عن بعد)(بدون  - -

 أطروحة)
 الصحة النسویة و تمریض الوالدة - -
 تمریض الطب النفسي - -
 إدارة المؤسسات الصحیة - -
 جتماعیةالخدمات اال - -
 علم الطفیلیات البیطریة 2 -
 السیطرة على األمراض حیوانیة المنشأ - -

 
 علوم اجتماعیة دراسات علیا معھد

 دكتوراه ماجستیر التخصص
 - 5 التمویلالمصرفیة و 

 1 2 ادارة المعلومات و الوثائق
(بدون أطروحة) (تعلیم ادارة المعلومات و الوثائق 

 مسائي)
- - 

 2 2 الجغرافیا
 - 5 (بدون أطروحة)(تعلیم مسائي) علوم التربیة

 3 4 الفلسفة
       3- 5 االقتصاد

 - - االقتصاد (تعلیم مسائي)
 - 4 ( انجلیزي ) ادارة اعمال
 - 5 إدارة اعمال 
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 - 10 ادارة اعمال (بدون أطروحة)
 - 5 ادارة اعمال (بدون أطروحة)(تعلیم مسائي)

 - 2 علم السیاسة و االدارة العامة
علم السیاسة و االدارة العامة (بدون 

 أطروحة)(تعلیم مسائي)
5 - 

 - 15 علم السیاسة و العالقات الدولیة (انجلیزي)
 - 5 علم االجتماع 

 - - علم االجتماع ( بدون أطروحة )
 - - التاریخ

 - - لتاریخ (بدون أطروحة)ا
 - - لتاریخ (بدون أطروحة)(تعلیم مسائي)ا

 - 3 العلوم اإلسالمیة
 - 5 اللغة التركیة و أدبھا

 - 10 العالقات الدولیة
 - 4 علم النفس

 - 2 الفلسفة و العلوم الدینیة
 

فنون جمیلة دراسات علیا معھد  
 القسم ماجستیر دكتوراه

 الفن و التصمیم ( تركي ) 10 -
 الفن و التصمیم ( انجلیزي ) 10 -

 
 قدیمشروط الت

 الماجستیر یجب ان یكون المتقدم حائزا على شھادة البكالوریوس. برامج تقدیم علىلل -
 الماجستیر.الدكتوراه یجب ان یكون المتقدم حائزا على شھادة برامج  قدیم علىللت -
 ختباراتفي إحدى اعلى األقل  55درجة  حیازة على المتقدمین إلى برامج الدكتوراة -

التي یتطلبھا البرنامج المعني.  -المعتمدة من قبل مجلس التعلیم العالي- اللغات األجنبیة
الدرجات المتحصل علیھا من اختبارات اللغات األجنبیة المعتمدة من  قبولكما سیتم 

إلى  المتقدمین على طبّق ھذا البندو ال یُ .  OSYMلمفاضالت و التنسیب قبل مركز ا
سواء  معنیةاللغة البماجستیر البكالوریوس أو ال أتموا دراسةالذین  برامج الدكتوراة

لمعھد التعلیم العالي مطالبة  یمكن و على الرغم من ذلكجامعات وطنیة أو أجنبیة.  في
 .ألزم متطلب اللغة األجنبیة من جدید إن استیفاءالطالب ب
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 التقدیم  أثناءالوثائق المطلوبة 
 الموقع اإللكتروني للمعھد تي یمكن تنزیلھا منال االلتحاقستمارة ا و تسلیم یجب ملء -

  او لمكتب طالب الدراسات العلیا األجانب
 الماجستیرشھادة البكالوریوس و/او نسخة مترجمة إلى اللغة التركیة عن   -
 مترجمة إلى التركیة عن السجل االكادیمي (كشف الدرجات) نسخة -
س باللغة اإلنجلیزیة ال یُطلب من المتقدم -  على برامج الماجستیر و الدكتوراة التي تُدرَّ

و الذي لدیھ شھادة بكالوریوس و/أو ماجستیر و سجل األكادیمي صادرة باإلنجلیزیة، 
 إحضار الترجمة التركیة لتلك الشھادات المذكورة.

 إن ُوجدت. C1شھادة إتقان لغة مستوى  -
 صورة عن صفحات جواز السفر التي تحتوي على البیانات الشخصیة و األختام. -
 .ةشخصی ةصور -

 
 الطلبات و تقییم دراسة

الدراسات  برامجوثائق المتقدمین ل تقوم ھیئة الفرع العلمي/الفني المعنیة بدراسة -
بقرار یصدره مجلس  العلیا، وتتم الموافقة على طلبات المتقدمین المستوفین للشروط
  إدارة معھد التعلیم العالي بالتشاور مع ھیئة الفرع العلمي/الفني. 

عدد خارج نطاق  جمھوریة تركیا أو من قبل حكوماتھم،یتم قبول المبتعَثین من قبل  -
بالتشاور مع ھیئة  العالي بقرار تصدره ھیئة ادارة المعھدذلك و المعلن عنھا المقاعد

  .الفرع العلمي/الفني
تفاقیات الثنائیة التي تشارك فیھا جامعة كارا تكین، یتم قبول المتقدمین بموجب اال -

بقرار تصدره ھیئة ادارة المعھد بالتشاور مع ھیئة ذلك خارج نطاق المقاعد المحددة و
 .الفرع العلمي/الفني

 إعالم المتقدم المقبول عن طریق ارسال خطاب قبول إلیھ.تقوم الجامعة ب -
 C1مستوى  تحقیق ،التي تُدرس باللغة التركیة في البرامج مسجلینال البطعلى ال -

 اتمركز تعلیم اللغالذي یجریھ في اختبار تحدید مستوى اللغة التركیة  على األقل
TÖMER اي مركز اخر معترف بھ من قبل  یجریھ التابع لجامعة كارا تكین أو

حتى یتمكنوا من إتمام البرامج وذلك  على األكثر خالل فصلین دراسیینو الجامعة
والمقبولین في  c1الغیر حائزین على شھادة مستوى  الطالب سیلتحق. والمسجلین بھا

أخرى مراكز  ةالتابع للجامعة او ایات مركز تعلیم اللغب، برامج الدراسات العلیا
على المتقدمین  ما سبق ذكرهو الینطبق  .ألجل تعلیم اللغة التركیة تعتمدھا الجامعة

و یحق  سواء داخل القطر أو خارجھ.خریجي البرامج التي تُدرس باللغة التركیة 
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إن و ذلك لمعھد التعلیم العالي مطالبة الطالب بإیفاء متطلب اللغة األجنبیة من جدید 
 رأى المعھد لزوم ذلك.

الحصول على معدل  نجلیزیةالتي تُدرس باللغة اال البرامج في المسجلینطالب على ال -
مركز تعلیم الذي یجریھ  نجلیزیةفي اختبار تحدید مستوى اللغة اال على االقل 65
في أي من االختبارات التي یجریھا  التابع لجامعة كارا تكین أو TÖMER اتاللغ

على األكثر وذلك  خالل فصلین دراسیینو   ÖSYMمركز مفاضلة و تنسیب الطالب 
نتائج االختبارات الدولیة  قبولكما سیتم  .حتى یتمكنوا من إتمام البرامج المسجلین بھا

غیر ال الطالب سیلتحقو التي یعتمدھا مركز مفاضلة و تنسیب الطالب  الوطنیةو
على األقل و المقبولین في  65حائزین على شھادة اتقان اللغة اإلنجلیزیة مستوى 

أخرى مراكز  ةالتابع للجامعة او ایات مركز تعلیم اللغب، لیاالع دراساتبرامج ال
المتقدمین  شمل ما سبق ذكرهو ال ی .من أجل تعلم اللغة االنجلیزیة تعتمدھا الجامعة

یحق  و سواء داخل القطر أو خارجھ. نجلیزیةخریجي البرامج التي تُدرس باللغة اال
ألزم لمعھد التعلیم العالي مطالبة الطالب بإیفاء متطلب اللغة األجنبیة من جدید إن 

 ذلك.
 

 نھائيسجیل الللتالوثائق المطلوبة 
مصدقة  مترجمة إلى التركیة و الماجستیر االصلیة او نسخةشھادة البكالوریوس و/او  -

 من قبل كاتب العدل أو الملحق التعلیمي في سفارات جمھوریة تركیا  رسمیا
مترجمة إلى التركیة  نسخةأو السجل االكادیمي للبكالوریوس و/او الماجستیر االصلي  -

 من قبل كاتب العدل أو الملحق التعلیمي في سفارات جمھوریة تركیا مصدقة رسمیا و
 استمارة التقدیم االصلیة. -
 .شیرة الدراسیةأنسخة مصدقة رسمیا للت -
 نسخة مصدقة رسمیا لجواز السفر. -
 نیة االقامة بھدف الدراسة.ب إقرار خطي -
 (یجب ان تكون ملتقطة خالل الست اشھر االخیرة) 2عدد  صور شخصیة -
 معادلة شھادة البكالوریوس و/او الماجستیر الصادرة عن ھیئة التعلیم العاليوثیقة  -
 ایصال مصرفي بتسدید الرسوم الجامعیة. -
وثیقة رسمیة صادرة من الجھة  ابرازیجب على طلبة االبتعاث/المنح الحكومي  -

 البانھ سیتم تسدید رسوم الطبالحكومیة المعنیة او من سفارات الدولة المعنیة، تفید 
 .بتعثلما

 اللغة االجنبیة االصلیة او نسخة مصدقة رسمیا. اتقان شھادة -
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طبي، و في حال عدم ابراز تقریر  على الطالب یجب وجاھیةال الدراسةفي حالة  -
حیازتھ على ایة ضمانات اجتماعیة ذات صالحیة فإنھ یترتب علیھ عمل تأمین صحي 

 خاص بھ.
 

 موعد اختبار اللغة التركیة / االنجلیزیة
في الموقع االلكتروني للمعھد بعد  مواعید اختبار اللغة التركیة / اإلنجلیزیة سیتم االعالن عن

 .نھائيانتھاء مرحلة التسجیل ال
 

 
  



8 
 

 رسوم الساعات الدراسیة المعطاة ضمن نطاق رأس المال المتداول و رسوم التسجیل
 2023-2022للعام الدراسي  الفصلي

 المعطاة ضمن نطاق رأس المال المتداولرسوم الساعات الدراسیة 

 دكتوراه
لیرة  45.000
 تركیة**

 ماجستیربأطروحة
لیرة  23.000

 *تركیة

ماجستیر بدون 
 أطروحة
لیرة  14.000

 تركیة*

 معھد عالي علوم فنیة

 .*یمكن أن تقسط على قسطین متساویین
 .**یمكن أن تقسط على أربع أقساط متساویة

Harç Ücreti 

 Tüm Enstitüler 
İçin 

Tezsiz Yüksek 
Lisans 3.250 TL. 

Tezli Yüksek Lisans 
5.500 TL. 

Doktora  
11.250 TL. 

 

 
 اللغة دورة تعلیمرسوم 

 ساعة)* TÖMER )840 اترسوم تعلیم اللغة في مركز تعلیم اللغ
* یمكن أن تنظم دورة تعلیم اللغة بشكل إلكتروني ضمن الظروف التي تفرضھا الجائحة 

 العالمیة. 
 650للحصول على معلومات أوفى یرجى زیارة الموقع اإللكتروني لمركز تعلیم اللغات 

USD 
https://udom.karatekin.edu.tr 

 مصرفیةالحسابات ال
بیانات الحساب المصرفي الذي ستُودع فیھ رسوم الساعات الدراسیة المعطاة 

 ضمن نطاق رأس المال المتداول.
 TC. HALK BANKASI \ Sube 646 CANKIRI MERKEZ SUBESİفرع المصرف:  \إسم المصرف 

SWIFT  :TRHBTR2A 

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

  سم و كنیة الطالب و رقم جوازه و أیضا عبارةا كتابةعند إرسال المبلغ یجب مالحظة ھامة: 
"Ogrenım ucretı .یتحمل الطالب دفع ایة عموالت " في قسم اإلیضاحات الخاص بالحوالة

 یفرضھا المصرف عند إیداع المبلغ.
 الحساب المصرفي الذي سیتم إیداع رسوم التسجیل الفصلي فیھبیانات 

 TC. HALK BANKASI \ Sube 646 CANKIRI MERKEZ SUBESİ فرع المصرف: \سم المصرف ا

https://udom.karatekin.edu.tr/
https://udom.karatekin.edu.tr/
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SWIFT :TRHBTR2A 

 CANKIRI KARATEKIN UNIVER.SAGL.KULTURإسم الحساب : 
IBAN  :TR48 0001 2009 6460 0006 0000 22 

سم و كنیة الطالب و رقم جوازه و أیضا اعند إرسال المبلغ یجب كتابة مالحظة ھامة  : 
یتحمل في قسم اإلیضاحات الخاص بالحوالة.  "Donemlik harc ucreti"عبارة         

 الطالب دفع جمیع عموالت المصرف.
 بیانات الحساب المصرفي الذي سیتم إیداع رسوم تعلیم اللغة فیھ 
 TC. HALK BANKASI \ Sube 646 CANKIRI MERKEZ SUBESİفرع المصرف:  \سم المصرف ا

SWIFT   :TRHBTR2A 

 CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITESI DONER SERMAYE ISLETME MD.LUGإسم الحساب  : 
IBAN  :TR52 0001 2009 6460 0058 0001 95 

أیضا سم و كنیة الطالب و رقم جوازه و اعند إرسال المبلغ یجب كتابة مالحظة ھامة : 
یتحمل في قسم اإلیضاحات الخاص بالحوالة.  "Dil ogrenim ucretiعبارة                     "

 الطالب دفع جمیع عموالت المصرف.
 

 
 
 


