
 الرحیم الرحمن هللا بسم
 آرتوكلو ماردین جامعة

 2020-2019 الدراسي العام 
 في العربیة باللغة ناطقة جدیدة لكلیات افتتاحھا تعلن أن آرتوكلو ماردین جامعة یسرُّ 

 :التالیة االختصاصات
 الدولیة والعالقات السیاسة علم كلیة .1
  االجتماع علم كلیة .2
 األعمال إدارة كلیة .3
 التاریخ كلیة .4

 ن،المصریو الیمانین، الفلسطینیین، السوریین، الطالب قبولھا تعلن أن الجامعة إدارة یسرّ  كما
 في طالًبا 40  االجتماع علم كلیة في طالًبا 80 بواقع الكلیات  ھذه في   اإلیغور واتراك  اللیبیین

 إدارة كلیة في طالًبا 130و الدولیة والعالقات السیاسة علم كلیة في طالًبا 80 التاریخ، كلیة
  .الُمتفاضلین الطالب بین درجاتٍ  األعلى نصیب من إلیھا المشار المقاعد وستكون .األعمال

 
 جنبیةاأل اللغة مقرر إلى باإلضافة الكلیات، ھذه في األساسیة التعلیم لغة العربیة اللغة وستكون

 .التركیة اللغة ومقرر) اإلنجلیزیة اللغة(
 

 التواریخ
 22/07/2019: التقدیم بدء تاریخ

 19/08/2019: للتقدیم تاریخ آخر
 28/08/2019: األنترنت على النتائج إعالن
 : التسجیل تأكید تاریخ
 04/09/2019-02:األساسیة القبول لقائمة

 06/09/2019-05: احتیاطا للمقبولین
 لتسجیل:األوراق المطلوبة ل

م الطالب بأوراقھم إلى شؤون الطالب جامعة ماردین  الكلیة التي یرغبون بدراستھا في في یتقدَّ
 على الشكل التالي:آرتوكلو، 

م الطالب الذین یرغبون  • بدراس������ة علوم الس������یاس������ة أو إدارة األعمال بأوراقھم إلى كلیة یتقدَّ
 االقتصاد والعلوم اإلداریة.

م الطالب الذین یرغبون بدراسة علم االجتماع أو التاریخ بأوراقھم إلى •  .كلیة الفن أدبیات یتقدَّ
 وُیرجى االنتباه إلى ما یلي:

مین تقدیم الوثائق المطلوبة كاملة. •  على المتقدِّ
 لن یتم النظر في الطلبات المتأخرة المرسلة عن طریق البرید. •
 لن یتم النظر في الطلبات ذات الوثائق الناقصة. •
تكن بإحدى  جمیع الوثائق یجب أن تكون باللغة التركیة أو االنجلیزیة، وإن لم •

ھاتین اللغتین فیجب أن تترجم عند ترجمان محّلف وترفق نسخة من األصل 
 بالترجمة.

 إذا تمَّ قبول الطالب، سیتم طلب األصول من الطالب أثناء التسجیل. •
 

 

 

 واألوراق ھي:



 موقع الجامعة.، وھي متاحة على األنترنت في باإلعالن ةالمرفق استمارة التسجیل .1
في استمارة التسجیل على األنترنت، وبعدھا یقوم الطالب بطباعة یجب ملء البیانات 

 یجب تسلیم طلب، كما نسخة منھا والتوقیع علیھا. ثم ُترسل مع باقي مستندات التقدیم
 التقدیم مع بقیة الوثائق في ظرف مغلق.

 
 شھادة الثانویة العامة .2

التركیة، ویجب أْن تكون النسخة األصلیة من الشھادة الثانویة، وترجمتھا إلى اللغة 
موا وثیقة أو  موثقة ومصدقة، أما الطالب الذین لم یتسلموا شھاداتھم بعُد فعلیھم أْن یقدِّ

إشعارا من مدارسھم الثانویة یحتوي على تأكید نجاحھم وتاریخھم، ھذا لمن ُمنِح 
 الشھادة في المدارس السوریة في تركیا.

من وزارة التعلیم في تركیا أو السفارات التركیة في  منوحةالمأما الشھادة المعّدلة 
 على أنھا تعادل الشعادة الثانویة التركیة. الخارج فیجب أن تدلّ 

أو خارج تركیا عموما  -مالحظة: الطالب الذین حصلوا على الشھادة الثانویة من سوریا 
م على األنترنت، أثناء التقدی علیھم معادلة الشھادة، وإرفاق نسخة من كلتا الشھادتین -

 وإرفاقھما مع االستمارة والوثائق في الظرف المغلق.
َمْن حصل على الشھادة الثانویة العامة ولم یستطع إبرازھا؛ فإنَّھ یستطیع أْن یقوَم 

 بالتسجیل بعد حصولھ على وثیقة الكفایة (امتحان تنظمھ وزارة التربیة والتعلیم التركیة).
 

الثانویة تحتوي على درجات المقررات الدراسیة فعلى الطالب أن یأتي إذا لم تكن الشھادة  .3
 بكشف درجات موثقا ومصدقا ومترجما حسب األصول.

أو بطاقة الحمایة المؤقتة إذا لم یوجد  : الصفحة األولى والثانیة،صورة لجواز السفر .4
 .جواز سفر

 4.5x6 ، حاسر الرأس مقاس 2عدد أشھر، 6لم یمِض علیھا حدیثة صور شخصیة  .5
 

 الرسوم الدراسیة:
 

الرسوم األكادیمیة للسنة الدراسیة في برامج التدریس 
 باللغة العربیة

2020-9201لكلیات المتاحة للتسجیل في العام الدراسي  عدد المقاعد   

852 TL 40 التاریخ 
852 TL 80 علم االجتماع 
939 TL 80 عالقات دولیةوة السیاسم عل  
939 TL 301 عمالاألإدارة     

 
 مالحظة:

، وال إلى أّي مس��توى آخر، التركیة في اللغة، )التومر( إلى ش��ھادةیحتاج الطالب الس��وري  ال  •
س��اعات في األس��بوع في الس��نة األولى، وواقع  4ألنھ س��یدرس اللغة التركیة في الكلیة بواقع 

 ا.ساعتین أسبوعیا بدًءا من السنة الثانیة فصاعدً 
 .، باللغة التركیة)الیوز (اختبار إلى یحتاج الطالب السوري  ال  •
 
 
 

 التأمین الصحي للطالب األجانب
 

ا للق�انون رقم  ل  5510تبع�ً فإنَّ الطالب األجانب الذین یدرس�������ون في بلدنا یحّق لھم من الیوم األوَّ
م بطلب لدائرة التأمین االجتماعي، بھذه الوس����یلة یمكن الحص����ول على  3ولغایة  أش����ھر من التقدُّ
 الصحي.التأمین 

دة فلن یس�������تفیدوا من التأمین الص�������حي طول فترة  مین خالل الم�دة المح�دَّ ا الطالب غیر المتق�دِّ أم�َّ
 دراستھم.



ة  ھ على الط��ال��ب أْن ی��دفع ثل��َث المییلغ الیومي مض�������روب  5510من الق��انون  83وتنص الم��ادَّ أن��َّ
 بثالثین یوما، ولكنَّ ھذا المبلغ قابلٌ للتعدیل.
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