
 االوراق المطلوبة للتسجيل النهائي للدراسات العليا

 تاريخ التسجيل من 09-10 فبراير 2023

 العنوان الذي سيتم فيها التسجيل 

شوؤن الطلبة قسم المجمع الرائيسيجامعة جنقايا   

كيلومتر محلة يوكارايورتجي شارع معمار سنان 29طريق اسكيشهير   

انقرة اتيمسكوت / 4رقم:  

 

 

 الطالب االجانب:

نسخة من جواز السفر مترجمة للغة التركية ومصدقة من النوتر او من قبل السفارة .-1  

للغة التركية ومصدقة من النوتر اومن قبل السفارة. مترجممة نسخة من شهادة البكالريوس لطالب الماجيستير ا(-2  

مترجمة للغة التركية ومصدقة من النوتر  يستيرب( لطالب الدكتوراة نسخة من شهادة البكالريوس ونسخة من شهادة الماج  

 اومن قبل السفارة.

   

 قبل من التي تاخذ "الجامعةاالعتراف ب كتابحاجة إلى "النسبة لشهادات التخرج التي وردت من الخارج ، ستكون هناك : بمالحظة

في تركيا. التعليم العالي وزارة  

 

سم( واليتم قبول الصور المستنسخة. 6*4.5حجم ) 3صور ملونة عدد -3  

وصل الدفع.-4  

.........الذي تم تثبيته في دوالر وسعر الصرف يكون 800.1 اجور الدفع للماجيستير )باطروحة او بدون اطروحة (-ا    

ليرة تركية. .00618فع اجور مادتين على االقل وهو على طالب الدكتوراه د-ب   

دوالر وسعر الصرف يكون...... 800.1هي  اجور الكورس اللغة االنكيليزية-ج   

الحصول على فيزة الدراسة من السفارة التركية المتواجدة في بلدكم.-5  

لتسجيل  لبرامج الدكتوراة يرجى ابراز نتيجة  اختباراالمتحان -6  

                                                                                                                  ALES,GRE or GMAT 

C1( باستثناء برنامج الماجيستير             لتسجيل في البرامج التركية يجب ابراز شهلدة كفاءة اللغة التركية ) شهادة  تومر   

لكتروني( شهادة كفاءة التركية تكون ق وادارة العالمات التجارية) التعليم االالتسوي  

.)B1 تومر 

الحصول على وثيقة تاييد السكن .  -7  

 

 

 

.ان وجد مالحظة: يتم تطبيق الخصم ) التخفيض ( بالتتابع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المعلومات المهمة بخوصوص التسجيل النهائي

 

هوية الطالب في الموقع المذكور ادناهللطالب المقبولين للدراسات يكون رقم -1  

 https://onbasvuru.cankaya.edu.tr/ 

اليتم التسجيل عن طريق البريد .-2  

اليتم التسجيل اال من قبل الطالب المقبول للدراسات .-3  

جيل في حالة نقص المستندات او االوراق المطلوبة من قبل الطالب.اليتم التس-4  

اذا لم يتم التسجيل في التواريخ المذكورة اعاله يسقط حق الطالب في التسجيل.-5  

سيتم اجراءت االقامة من دائرة المهجرين من قبل الجامعة . الذين لم يحصلوا من قبل على هوية االقامة لطالب االجانب-6  

قوانين الجامعة  اذا تم التاكد من عدم مصداقية المستندات واالوراق المطلوبة يتم ترقين قيد الطالب والغاء القيد .بحكم -7  

 تعليمات حول اجور التعليم
 

ل لطالب الذين سيقمون بالتسجيل في جامعتنا سيتم توديع اجور التعليم في الحساب البنك المدون ادناه مع احضار وصل الدفع.ك

.طالب الذين لم يقوموا بدفع الرسوم الدراسيةويب الجامعة , اليتم تسجيل  صفحة تاريخ الدفع في تم اعالن سمستر ي  

بامكان الطالب توديع الجور يتم توديع اجور التعليم في جميع فروع فكف بنك في تركيا او بامكانهم التوديع عن طريق االنترنيت . 

.حوزتهم في بنك عن طريق رقم الطالب الذي سيكون ب  
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