
 الجمهورية التركية

 جامعة ماردين أرتقلو 

 من مديرية معهد الدراسات العليا

 

 للدراسة  2022-2021معهدنا في الفصل الدراسي األول  للعام الدراسي في  سيتم قبول الطالب األجانب

 .الدكتوراة والماجستير )بأطروحة وبدون األطروحة ( : في البرامج التالية

 ولن يتم قبول الطلبات المقدمة عن طريق البريد. يدويا  سيتم تقديم الطلبات 

ويُطلب من الطالب التقديم شخصي ا أو بتوكيل رسمي من كاتب العدل باإلضافة إلى المستندات المطلوبة 

 أدناه.

 م.  2021من شهر آب عام  11و  2بين  استقبال الطلباتسيتم 

 خاص بالطالب األجانب الدوليين

 القسم   نوع البرنامج بالبرنامجالشروط الخاصة 

    األجانب 

على درجة الماجستير مع أطروحة معترف بها  أن يكون حاصل

 .،  YÖKمن قبل التعليم العالي  

 YDS / YÖK-DİLدرجة على األقل من  55الحصول على  

 .  YÖKأو امتحان معادل مقبول من قبل 

أو الحصول على األقل على  C1 TÖMERلغة تركية  شهادة

 .الذي تنظمه إحدى الجامعات YÖSمن امتحان  C1وثيقة 

)شرط اللغة التركية غير مطلوب للطالب األجانب الذين  

 (.الجامعات التركيةتخرجوا من 

  

أما الذين لم يتخرجوا من قسم التاريخ دراسات عليا  -

بأطروحة سيحصلون على فصلين دراسيين من اإلعداد 

 العلمي.

 

 التاريخ  الدكتوراة  2



 

 

 

من كلية علوم الرياضة ، أو  أن يكون حاصل على بكالوريوس 

كلية التربية البدنية والرياضة ، أو من قسم تكنولوجيا علوم 

الرياضة أو من كلية التربية )الرياضة( ،أو من برامج 

 الرياضة.البكالوريوس في 

 الرياضة الماجستير بأطروحة 1

 كيفية التقييم :

 ٪50درجة البكالوريوس معدل 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30االمتحان العلمي / المقابلة الشخصية: 

على درجة الماجستير مع أطروحة من برامج  أن يكون حاصل

 . YÖKالسياحة المعترف بها من قبل 

 YDS / YÖK-DİLدرجة على األقل من  55الحصول على 

 .  YÖKأو امتحان معادل مقبول من قبل 

أو الحصول على األقل على  C1 TÖMERلغة تركية  شهادة

الذي تنظمه إحدى الجامعات  YÖSمن امتحان  C1وثيقة 

)شرط اللغة التركية غير مطلوب للطالب األجانب الذين 

بشرط الحصول على درجة  (الجامعات التركيةتخرجوا من 

 الماجستير

ل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال والحصو

السياحة على األقل ، والحصول على درجة من اختبار اللغة 

، والحصول على وثيقة االعتراف  YÖKاألجنبية الذي تقبله 

 الجامعية.

 كيفية التقييم :

 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30االختبار العلمي / المقابلة الشخصية: 

 إدارة السياحة الدكتوراة 1



 C1لغة تركية  شهادة ،بالجامعةالحصول على شهادة االعتراف  

TÖMER  أو الحصول على األقل على وثيقةC1  من امتحان

YÖS  الذي تنظمه إحدى الجامعات )شرط اللغة التركية غير

 (الجامعات التركيةمطلوب للطالب األجانب الذين تخرجوا من 

 كيفية التقييم :

 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30تقييم: 

 

كلية العلوم اإلسالمية  وأأن يكون من خريجي كلية أصول الدين 

 المعادلة.الكليات  وأ

 .بالجامعةالحصول على شهادة االعتراف  

أو الحصول على األقل على   C1 TÖMERلغة تركية  شهادة 

الذي تنظمه إحدى الجامعات )شرط  YÖSمن امتحان  C1وثيقة 

اللغة التركية غير مطلوب للطالب األجانب الذين تخرجوا من 

 (الجامعات التركية

 كيفية التقييم : 

 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30تقييم: 

الفلسفة والعلوم  الماجستير بأطروحة 3

 الدينية

أو برنامج البكالوريوس في  أن يكون من خريجي كلية الشريعة

 .التاريخ 

 شهادةالحصول على ، بالجامعةالحصول على شهادة االعتراف  

أو الحصول على األقل على وثيقة  C1 TÖMERلغة تركية 

C1  من امتحانYÖS  الذي تنظمه إحدى الجامعات )شرط اللغة

التركية غير مطلوب للطالب األجانب الذين تخرجوا من 

 (.الجامعات التركية

 كيفية التقييم :

التاريخ  الماجستير بأطروحة 3

اإلسالمي 

 وفنونه 



 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30االختبار العلمي / المقابلة الشخصية: 

 

من أحد برامج البكالوريوس في كلية االقتصاد  أن يكون متخرج

 .والعلوم اإلدارية

 ،  بالجامعةالحصول على شهادة االعتراف  

أو الحصول  C1 TÖMERلغة تركية  شهادةالحصول على 

الذي تنظمه إحدى  YÖSمن امتحان  C1على األقل على وثيقة 

الجامعات )شرط اللغة التركية غير مطلوب للطالب األجانب 

 (.الجامعات التركيةالذين تخرجوا من 

 كيفية التقييم :

 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30تقييم: 

 

 

 إدارة أعمال الماجستير بأطروحة 2

التخرج من أحد برامج البكالوريوس في كلية االقتصاد والعلوم 

 اإلدارية 

 ،  بالجامعةالحصول على شهادة االعتراف  

أو الحصول  C1 TÖMERلغة تركية  شهادةالحصول على 

الذي تنظمه إحدى  YÖSمن امتحان  C1على األقل على وثيقة 

الجامعات )شرط اللغة التركية غير مطلوب للطالب األجانب 

 الذين تخرجوا من مؤسسة التعليم العالي في تركيا(.

 كيفية التقييم :

 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30تقييم: 

 الماجستير بأطروحة 2

İ.Ö. 

 إدارة أعمال



  أي فرع كان،أن يكون خريجاً جامعياً من 

 ،  بالجامعةالحصول على شهادة االعتراف 

أو الحصول  C1 TÖMERلغة تركية  شهادةالحصول على 

الذي تنظمه إحدى  YÖSمن امتحان  C1على األقل على وثيقة 

من  C1يجب على أولئك الذين ليس لديهم شهادة و الجامعات

 / TÖMERالحصول على وثيقة  YÖSأو  TÖMERاختبار 

YÖS C1 .شرط اللغة  وتقديمها إلى المعهد قبل تاريخ التخرج(

التركية غير مطلوب للطالب األجانب الذين تخرجوا من 

 (.الجامعات التركية

 كيفية التقييم :

 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30االختبار العلمي / المقابلة الشخصية: 

 

 

دراسات  الماجستير بأطروحة 10

 فلسطين

 والقدس

عصور ما قبل التاريخ ،  التخرج من أحد األقسام التالية:

وعلم آثار الشرق األدنى ، وعلم اآلثار الكالسيكي  القديموالتاريخ 

، وتاريخ الفن ، واألنثروبولوجيا ، والتاريخ القديم ، والعمارة ، 

  والفنون الجميلة ، والقانون ، وعلم االجتماع والفلسفة ،

 ،بالجامعةالحصول على شهادة االعتراف 

أو الحصول  C1 TÖMERلغة تركية  شهادة الحصول على

الذي تنظمه إحدى  YÖSمن امتحان  C1على األقل على وثيقة 

الجامعات )شرط اللغة التركية غير مطلوب للطالب األجانب 

 (.الجامعات التركيةالذين تخرجوا من 

 كيفية التقييم :

 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

  ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30االختبار العلمي / المقابلة الشخصية: 

الدراسات  الماجستير بأطروحة 5

 الثقافية

 



 . الشريعةعلم االجتماع أو الفلسفة أو من  أن يكون متخرج

 

أو الحصول على األقل  C1 TÖMERالحصول على شهادة لغة تركية  

يجب  الذي تنظمه إحدى الجامعات YÖSمن امتحان  C1على وثيقة 

 YÖSأو  TÖMERمن اختبار  C1على أولئك الذين ليس لديهم شهادة 

وتقديمها إلى المعهد حتى  TÖMER / YÖS C1الحصول على وثيقة 

نهاية فترة الدورة )نهاية الفصل الدراسي الثاني(. أولئك الذين ال يقدمون 

الخاصة بهم إلى كلية الدراسات العليا في نهاية الفترة المحددة  C1شهادة 

 )نهاية الفصل الدراسي الثاني( يتم فصلهم من كلية الدراسات العليا.

 كيفية التقييم : 

 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30االختبار العلمي / المقابلة الشخصية: 

الماجستير  10

 بأطروحة

 علم االجتماع 

 أن يكون خريجاً جامعياً من أي فرع كان،

 C1، شهادة لغة تركية بالجامعةالحصول على شهادة االعتراف  

TÖMER  أو الحصول على األقل على وثيقةC1  من امتحانYÖS 

يجب على أولئك الذين ليس لديهم شهادة و الذي تنظمه إحدى الجامعات

C1  من اختبارTÖMER  أوYÖS  الحصول على وثيقةTÖMER / 

YÖS C1  وتقديمها إلى المعهد حتى نهاية فترة الدورة )نهاية الفصل

الخاصة بهم إلى كلية  C1الدراسي الثاني(. أولئك الذين ال يقدمون شهادة 

الدراسات العليا في نهاية الفترة المحددة )نهاية الفصل الدراسي الثاني( 

)شرط اللغة التركية غير مطلوب  يا.يتم فصلهم من كلية الدراسات العل

 (.الجامعات التركيةللطالب األجانب الذين تخرجوا من 

 خضعون لحضورسيفالذين ليس لديهم درجة البكالوريوس في التاريخ  أما

 فصلين دراسيين من اإلعداد العلمي.

 كيفية التقييم :

 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30: / المقابلة الشخصية ختبار العلمياال

الماجستير  5

 بأطروحة

 التاريخ



أن يكون من خريجي كلية أصول الدين أو كلية العلوم اإلسالمية وما 

 يعادلها ، 

 ،  بالجامعةالحصول على شهادة االعتراف 

أو الحصول على األقل  C1 TÖMERشهادة لغة تركية الحصول على 

الذي تنظمه إحدى الجامعات ويجب  YÖSمن امتحان  C1على وثيقة 

 YÖSأو  TÖMERمن اختبار  C1على أولئك الذين ليس لديهم شهادة 

وتقديمها إلى المعهد حتى  TÖMER / YÖS C1الحصول على وثيقة 

نهاية فترة الدورة )نهاية الفصل الدراسي الثاني(. أولئك الذين ال يقدمون 

ليا في نهاية الفترة المحددة الخاصة بهم إلى كلية الدراسات الع C1شهادة 

)نهاية الفصل الدراسي الثاني( يتم فصلهم من كلية الدراسات العليا. 

)شرط اللغة التركية غير مطلوب للطالب األجانب الذين تخرجوا من 

 (.الجامعات التركية

 كيفية التقييم :

 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30: المقابلة الشخصيةختبار العلمي / اال

الماجستير  12

 بأطروحة

العلوم اإلسالمية 

 األساسية

 )أصول الدين(

 

 .أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في السياحة

 ،  بالجامعةالحصول على شهادة االعتراف 

أو الحصول  C1 TÖMERلغة تركية  شهادةالحصول على 

الذي تنظمه إحدى  YÖSمن امتحان  C1على األقل على وثيقة 

الجامعات )شرط اللغة التركية غير مطلوب للطالب األجانب 

  (.الجامعات التركية الذين تخرجوا من 

 كيفية التقييم :

 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪30: ختبار العلمي / المقابلة الشخصيةاال

الماجستير  1

 بأطروحة

 إدارة السياحة



درجة البكالوريوس من أحد أقسام اللغة التركية حاصل على 

وآدابها ، تدريس اللغة التركية وآدابها ، اللهجات التركية 

 .المعاصرة

 ، بالجامعةالحصول على شهادة االعتراف 

أو الحصول  C1 TÖMERشهادة لغة تركية الحصول على  

الذي تنظمه إحدى  YÖSمن امتحان  C1على األقل على وثيقة 

الجامعات )شرط اللغة التركية غير مطلوب للطالب األجانب 

 (. الجامعات التركية الذين تخرجوا من

 كيفية التقييم :

 ٪50معدل درجة البكالوريوس 

 ٪20اللغة األجنبية: 

 ٪ 30: ختبار العلمي / المقابلة الشخصيةاال

الماجستير  5

 بأطروحة

اللغة التركية 

 وآدابها

 كان.أن يكون خريجاً جامعياً من أي فرع 

، شهادة لغة تركية  بالجامعةالحصول على شهادة االعتراف  

C1 TÖMER  أو الحصول على األقل على وثيقةC1  من

الذي تنظمه إحدى الجامعات )شرط اللغة التركية  YÖSامتحان 

الجامعات غير مطلوب للطالب األجانب الذين تخرجوا من 

 (.التركية

 كيفية التقييم: ستكون بناء على معدل درجة البكالوريوس.

 شخًصا على األقل. 15سيتم فتح البرنامج في حالة تسجيل 

الماجستير بدون  15

 أطروحة

İ.Ö. 

 إدارة أعمال

 

 

 مالحظة: 

 ال يسمح التقديم على أكثر من برنامج سواء في الماجستير أو الدكتوراه في الوقت نفسه. -

ه سالتقديم على برنامج الماجستير أو الدكتوراه بأطروحة، وفي الوقت نفيحق للطالب  -

 يحق له التقدم على برنامج الماجستير بدون أطروحة.

 

 ليرة تركية.  3500رسوم التسجيل في الفصل الدراسي للطالب األجانب: الدكتوراه  -

 



 ليرة تركية. 2500 بأطروحة الماجستير -

 

 ليرة تركية لكل فصل دراسي. İ.Ö .3000الماجستير بدون أطروحة  -

 

 

 بأطروحة: برامج الدكتوراهفي   للتقديم  الشروط والوثائق المطلوبة

 . يجب أن يكون المرشحون حاصلين على درجة الماجستير مع أطروحة.1

 نقطة. 100درجة الماجستير للمتقدمين مع الرسالة وفقًا لنظام . يجب تحديد متوسط 2

 وكشف الدرجات. الماجستير وموثقة لشهادة. ترجمات أصلية 3

 . شهادة المعادلة.4

  C1مستوى  TÖMER باللغةالتركية نجاح. وثيقة 5

 جواز السفر أو وثيقة الهوية.صورة عن . 6

 وثيقة اإلقامة التي تم الحصول عليها من إدارة الهجرة )باستثناء الالجئين(.7

 . تأشيرة الدراسة )باستثناء الالجئين(7

 

 

 الشروط والوثائق المطلوبة للتقديم لبرامج الماجستير مع أطروحة:

 . يجب أن يكون المرشحون حاصلين على درجة البكالوريوس.1

 نقطة. 100درجة البكالوريوس للمتقدمين وفقًا لنظام . يجب تحديد متوسط 2

 . ترجمات أصلية وموثقة لشهادة اإلجازة وكشف الدرجات.3

 لجامعة.. شهادة االعتراف با4

  C1مستوى  TÖMERباللغة التركية  وثيقة نجاح. 5

 شخصية واحدة. ن جواز السفر أو بطاقة الهوية وصورةصورة ع. 6

 

 

 الشروط والوثائق المطلوبة للتقديم في برنامج الماجستير بدون أطروحة:

 

 . يجب أن يكون المرشحون حاصلين على درجة البكالوريوس.1

 نقطة. 100درجة البكالوريوس للمتقدمين وفقًا لنظام . يجب تحديد متوسط 2



 . ترجمات أصلية وموثقة لشهادة اإلجازة وكشف الدرجات.3

 . شهادة االعتراف بالجامعة.4

 C1مستوى  TÖMER وثيقة نجاح باللغة التركية. 5

 . صورة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية وصورة شخصية واحدة.6

 .لم يستكمل جميع المستندات المطلوبةلن يتم قبول أي طلب من أي مرشح 

 

 

 لبرامج بالخارج المقيمين األتراك والمواطنين األجانب المتقدمين بقبول المتعلقة المبادئ

 :يلي كما هي العالي التعليم

ألحكام هذا النظام ، في أ( يتم قبول الحاصلين على درجة البكالوريوس في برامج الدراسات العليا وفقًا 

إطار المبادئ المحددة في قرارات مجلس التعليم العالي ، في نطاق الحصة التي يقترحها رئيس الجهة 

المختصة القسم ويحدد بقرار من مجلس إدارة المعهد ، على أن تتحقق الشروط التي يحددها مجلس إدارة 

 المعهد.

لمعادلة )إن وجدت( من الدبلومات الجامعية التي ب( النسخة األصلية أو نسخة مصدقة من شهادة ا

( مأخوذة من TÖMER-C1من مجلس التعليم العالي ، أصل الشهادة ) تقدمونسيحصل عليها الم

، مشيرة إلى أنهم يعرفون اللغة التركية على  Interuniversityالمؤسسات المقبولة من قبل مجلس 

ليا لبرامج الماجستير التي تكون لغة التدريس فيها هي مستوى ليتمكنوا من متابعة برامج الدراسات الع

التركية ، ويجب عليهم تقديم الصورة وأصل الدبلوم وكشف الدرجات والترجمة التركية المعتمدة إلى 

 معهد.ال

 في الخارج تقديم شهادة المعادلة. األتراك الذين تلقوا دراستهم نمواطنيالج(  يجب على 

أحكام توجيهات التقديم للطالب األجانب في جامعة ماردين أرتقلو والقبول في بالنسبة للطلبات ، تسري 

 برامج الدراسات العليا.

 

تقويم التقديم لبرامج الماجستير  2021-2020للعام األكاديمي  الفصل الدراسي األول

 والدكتوراه )أطروحة بدون أطروحة( 

 التقديم  التاريخ 

 استقبال الطلبات  2021من شهر آب  02₋11

 طلبات النقل  2021من شهر آب  02₋11



 عبر الطلب تصحيح/  اعتراض تواريخ 2021من شهر آب   2₋131
 اإلنترنت

/  العلمية متحاناتالا قوائم عن اإلعالن 2021من شهر آب  18
 الشخصية المقابلة

 المقابلة اختبار نتائج قوائم على االعتراض 2021من شهر آب  19₋20
 العلمية

 الشخصية المقابلة/  العلمي االمتحان  مواعيد 2021من شهر آب  26₋27

 /العلمي متحانالا نتائج عن اإلعالن تاريخ 2021من شهر آب  31
 الشخصية المقابلة

تاريخ االعتراض على نتائج االمتحان  2021من شهر أيلول  01-02
 الشخصية المقابلة /العلمي 

 للمقبولين  النهائية القائمة إعالن 2021من شهر أيلول   03

 األصول تسجيل تاريخ 2021من شهر أيلول  06-10

 إعالن قائمة اإلحتياط  2021من شهر أيلول 13

 اإلحتياط  تسجيل تاريخ 2021من شهر أيلول  14-17

 تنزيل المواد  2021من شهر أيلول  20-24

 بداية الفصل الدراسي 2021من شهر أيلول  27

 

 تحذير!

  فلن يتم تسجيل الطالب حتى إذا كان إذا تبين أن البيانات المقدمة أثناء تقديم الطلب األولي غير صحيحة

 التسجيل. يحق له

  تقديم أصول جميع المستندات أثناء التسجيل النهائي. المتقدمينيُطلب من 

 



 ال يقدمون المستندات التي يطلبها المعهد  أو، غير صحيحة أو مزورةبيانات يقدمون الذين  الطالب

المعهد عن طريق إلغاء التسجيل من  همأو الذين ال يستوفون معايير القسم ، سيتم فصل ،للتسجيل النهائي

 حتى لو كان قد قام بالتسجيل النهائي.

 

 تم إ ً لتعليم الخريجين والئحة تعليم الخريجين  YÖKألحكام الئحة  عداد الشروط المذكورة أعاله وفقا

بجامعة ماردين أرتوكلو وتوجيهات التقديم والقبول للمرشحين األجانب بجامعة ماردين أرتوكلو لبرامج 

 الدراسات العليا.

  في حالة التعارض مع أحكام غير واردة في الالئحة ، تكون قرارات مجلس إدارة المعهد سارية

 المفعول.
 


