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 في العربية باللغة ناطقة جديدة لكليات افتتاحها تعلن أن آرتوكلو ماردين جامعة يسر  
 :التالية االختصاصات

 
 الدولية والعالقات السياسة علم قسم .1
  االجتماع علم قسم .2
 األعمال إدارة قسم .3
 التاريخ قسم .4
 
 المصريون، اليمانين، الفلسطينيين، السوريين، الطالب قبولها تعلن أن الجامعة إدارة يسر   كما

 في طالبًا 40  االجتماع علم كلية في طالبًا 80 بواقع الكليات  هذه في   اإليغور واتراك  الليبيين
 إدارة كلية في طالبًا 130و الدولية والعالقات السياسة علم كلية في طالبًا 80 التاريخ، كلية

  .الُمتفاضلين الطالب بين درجات   األعلى نصيب من إليها المشار المقاعد وستكون .األعمال
 

 األجنبية اللغة مقرر إلى باإلضافة الكليات، هذه في األساسية التعليم لغة العربية اللغة وستكون
 .التركية اللغة ومقرر( اإلنجليزية اللغة)
 

 التواريخ
 23/07/2018: التقديم بدء تاريخ
 17/08/2018: للتقديم انتهاء تاريخ
 05/09/2018: النتائج إعالنتاريخ 
 : التسجيل تثبيت تاريخ
 12/09/2018-10:األساسية القبول لقائمة

 14/09/2018-13: احتياطا للمقبولين
 لتسجيل:األوراق المطلوبة ل

جامعة ماردين  الكلية التي يرغبون بدراستها في يتقدَّم الطالب بأوراقهم إلى شؤون الطالب في
 على الشكل التالي:آرتوكلو، 

  بدراسددة علددوم السياسددة أو إدارة األعمددال بددأوراقهم إلددى كليددة يتقدددَّم الطددالب الددذين يرغبددون
 االقتصاد والعلوم اإلدارية.

  اآلدابيتقدَّم الطالب الذين يرغبون بدراسة علم االجتماع أو التاريخ بأوراقهم إلى كلية. 
 ويُرجى االنتباه إلى ما يلي:

 مين تقديم الوثائق المطلوبة كاملة ً  على المتقد ِّ  .شخصيا

 .لن يتم النظر في الطلبات المرسلة عن طريق البريد 

  الناقصة.لن يتم النظر في الطلبات ذات الوثائق 

  جميع الوثائق يجب أن تكون باللغة التركية أو االنجليزية، وإن لم تكن بإحدى
هاتين اللغتين فيجب أن تترجم عند ترجمان محل ف وترفق نسخة من األصل 

 بالترجمة.

  من الطالب أثناء التسجيل. الوثائق االصليةإذا تمَّ قبول الطالب، سيتم طلب 
 

 



 

 واألوراق هي:

 موقع الجامعة.، وهي متاحة على األنترنت في باإلعالن ةالمرفق التسجيلاستمارة  .1
يجب ملء البيانات في استمارة التسجيل على األنترنت، وبعدها يقوم الطالب بطباعة 

ً نسخة منها والتوقيع عليها. ثم   .تسليمها شخصيا
 

 شهادة الثانوية العامة .2
إلى اللغة التركية، ويجب أْن تكون النسخة األصلية من الشهادة الثانوية، وترجمتها 

موا وثيقة أو  موثقة ومصدقة، أما الطالب الذين لم يتسلموا شهاداتهم بعُد فعليهم أْن يقد ِّ
إشعارا من مدارسهم الثانوية يحتوي على تأكيد نجاحهم ، هذا لمن ُمنِّح الشهادة في 

 المدارس السورية في تركيا.
ارة التعليم في تركيا أو السفارات التركية في من وز منوحةالمأما الشهادة المعد لة 
 ادة الثانوية التركية.هعلى أنها تعادل الش الخارج فيجب أن تدل  

أو خارج تركيا عموما  -: الطالب الذين حصلوا على الشهادة الثانوية من سوريا مالحظة
 أثناء التقديم. عليهم معادلة الشهادة، وإرفاق نسخة من كلتا الشهادتين -

َمْن حصل على الشهادة الثانوية العامة ولم يستطع إبرازها؛ فإنَّه يستطيع أْن يقوَم 
ة )امتحان تنظمه وزارة التربية والتعليم اءبالتسجيل بعد حصوله على وثيقة الكف

 التركية(.
 

إذا لم تكن الشهادة الثانوية تحتوي على درجات المقررات الدراسية فعلى الطالب أن يأتي  .3
 درجات موثقا ومصدقا ومترجما حسب األصول.بكشف 

أو بطاقة الحماية المؤقتة إذا لم يوجد  : الصفحة األولى والثانية،صورة لجواز السفر .4
 .جواز سفر

 4.5x6 ، حاسر الرأس مقاس 2عدد أشهر، 6لم يمضِّ عليها حديثة صور شخصية  .5
 

 الرسوم الدراسية:
 

التدريس الرسوم األكاديمية للسنة الدراسية في برامج 

 باللغة العربية

9201-8201لكليات المتاحة للتسجيل في العام الدراسي  عدد المقاعد   

500 TL 40 التاريخ 

500 TL 80 علم االجتماع 

500 TL 80 عالقات دوليةوة السياسم عل  

500 TL 130   عمالاألإدارة  

 
 مالحظة:

  وال إلدى أي  مسدتوى آخدر، التركيدة في اللغة، (التومر) إلى شهادةيحتاج الطالب السوري  ال ،
ساعات في األسدبوع فدي السدنة األولدى، وواقدع  4ألنه سيدرس اللغة التركية في الكلية بواقع 

 ا.ساعتين أسبوعيا بدًءا من السنة الثانية فصاعدً 

  (ساليو )اختبار إلى يحتاج الطالب السوري  ال. 
 
 
 
 
 
 
 



 التأمين الصحي للطالب األجانب
 

ل  5510للقانون رقم تبعًا  فإنَّ الطالب األجاندب الدذين يدرسدون فدي بلددنا يحدق  لهدم مدن اليدوم األوَّ
أشهر مدن التقدد م بطلدب لددائرة التدأمين االجتمداعي، بهدذه الوسديلة يمكدن الحصدول علدى  3ولغاية 

 التأمين الصحي.
مين خددالل المدددة المحدددَّدة فلددن يسددتفيدوا مددن التدد ددا الطددالب غيددر المتقددد ِّ أمين الصددحي طددول فتددرة أمَّ

 دراستهم.
أنَّدده علددى الطالددب أْن يدددفع ثلددَ  المييلددو اليددومي مضددروب  5510مددن القددانون  83وتددنا المددادَّة 

 بثالثين يوما، ولكنَّ هذا المبلو قابٌل للتعديل.
 ويتم الدفع عن طريق الحساب التالي:

 Türkiye Halk Bankası Mardin Şubesi Şube Kodu:681 Hesap No: 06000027 
 

 

ً المالحظة : يتم استالم طلبات التسجيل من الط  ب شخصيا


