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 ١- الشهادة الثانوية األصلية مرتجمة للغة الرتكية ومصدقة من كاتب عدل "النوتر" *( إذا كانت لغة تعليم الثانوي هي الرتكية أو اإلنجليزية ، فلن

يتم طلب ترجمة موثقة من كاتب عدل )(يرجى قراءة الرشح رقم ١

 ٢- كشف عالمات الشهادة الثانوية مرتجمة للغة الرتكية ومصدقة من كاتب عدل "النوتر" * (إذا كانت لغة تعليم الثانوي هي الرتكية أو اإلنجليزية

 ، فلن يتم طلب ترجمة موثقة من كاتب عدل

٣- جواز السفر األصيل

 ٤ - بطاقة ترصيح اإلقامة األصلية * (يجب عىل أولئك الذين ليس لديهم بطاقة ترصيح إقامة التواصل مع مكتب الطالب الدولي لتقديم طلب - بطاقة ترصيح اإلقامة األصلية * (يجب عىل أولئك الذين ليس لديهم بطاقة ترصيح إقامة التواصل مع مكتب الطالب الدولي لتقديم طلب

 للحصول عليها) *( أولئك الذين لديهم بطاقة زرقاء مقدمة من جمهورية تركيا أو وثيقة الحية املؤقتة أو بطاقة هوية جمهورية تركيا يجب

إبراز بطاقاتهم إىل شؤون الطالب أثناء التسجيل

 ٥- رسالة القبول النها

٦-وثيقة معادلة شهادة الثانوية العامة  (يرجى قراءة الرشح رقم ٢

 ٧. إيصال دفع التسجيل املبد  وإيصال القسط األول(يجب عليك دفع مبلغ القسط األول من الدفعة املتبقية عند وصولك للتسجيل النها

يض عليها أك من ٦ أشهر  ٨- صورتان بحجم صورة جواز السفر (  

 ٩- أولئك الذين تقل أعرهم عن ١٨ عامًا كنهم التسجيل برسالة موافقة الوالدين تفيد بأن الويص القانو عليهم يسمح لهم بالتسجيل عامًا كنهم التسجيل برسالة موافقة الوالدين تفيد بأن الويص القانو عليهم يسمح لهم بالتسجيل

 والدراسة يف جامعة اسطنبول غليشيم (يجب أن تكون نسخة جواز سفر األم أو األب مرفقة مع خطاب املوافقة ويجب كتابة الخطاب بخط يد

.األم أو األب

 ١٠. بالنسبة لألقسام التي تطلب رشوطًا خاصة ، يُطلب من الطالب تقرير مجلس طبي وسجل جنا* (يُطلب السجل الجنا فقط من الطالب الذي

.أصبح مواطنًا تركيًا) (يرجى قراءة الرشح رقم ٣

 ١١- األقسام التي تتطلب امتحان املواهب الخاص هي: التصميم الجرافي (درجة البكالوريوس) التدريب الريايض (درجة البكالوريوس)- األقسام التي تتطلب امتحان املواهب الخاص هي: التصميم الجرافي (درجة البكالوريوس) التدريب الريايض (درجة البكالوريوس)

 الترين الرياضية وعلوم الرياضة (درجة البكالوريوس) التمرين والرياضة لذوي االحتياجات الخاصة (درجة البكالوريوس)مسالك ترفيهية

 (درجة البكالوريوس) اإلدارة الرياضية (درجة البكالوريوس) * (هذه األقسام ، باستثناء التصميم الجرافي ، تتطلب رشوطًا خاصة وتقريرًا

.صحيًا

 ١٢. طالب النقل من جامعة أخرى : يف حالة طلب الطالب إعفائهم من املقررات التي درسوها يف جامعاتهم السابقة ، يتقدمون إىل جامعتنا. طالب النقل من جامعة أخرى : يف حالة طلب الطالب إعفائهم من املقررات التي درسوها يف جامعاتهم السابقة ، يتقدمون إىل جامعتنا

 لإلعفاء. * يجب التحقق من املستندات املقدمة من قبل الطالب من قبل جامعاتهم السابقة. سيتم التحقق ما إذا كانت الجامعة السابقة معرتف

 أم ال.* يف حالة عدم القدرة عىل الوصول إىل التحقيقات املطلوبة ، يتم إلغاء الدروس املعفاة. * (YÖK) بها من  قبل مجلس التعليم العايل الرت

.(هذه املادة تنطبق فقط عىل الطالب املنقول
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