
الهوية ا�حلية ، الرؤية العا�ية

وسع آفاقك

اتبع الخطوات التالية وام� است�رة الطلب ع� ا�ن�نت 02

01http://international.ticaret.edu.tr/

قم بتحميل ا�ستندات ا�طلوبة ع� ا�ن�نت 03

 بعد تقديم طلبك ، يحقق ا�كتب الدو� من صحة طلبك
04

يدعى ا��شحون للمنحة الدراسية ا� مقابلة 05

يتم إرسال رسالة القبول الرسمية إ� ا�رشح� الناجح� من أجل
معام�ت التأش�ة 

الرسوم الدراسية06

 

الط�ب الدوليون

ا�ستندات ا�طلوبة  للتسجيل الجامعي

شهادة الثانوية العامة 

كشف االع�مات

صورة جواز السفر

إيصال الدفع  ا�حدد ¯ القبول ا�®وط

شهادة اللغة ا�نجليزية أو اللغة ال�كية

ا�ستندات ا�طلوبة  للتسجيل ¯ درجة ا�اجست�

الشهادة

لل�جست� شهادة جامعية   - للدكتوراه: شهادة ا�اجست�

كشف االع�مات

للدكتوراه: كشف ع�مات ا�اجست�  و الجامعة 

صورة جواز السفر

شهادة اللغة ا�نجليزية أو اللغة ال�كية

للمزيد من ا�علومات ارسل لنا 
international@ticaret.edu.tr

*USD*5.000 USD 4.000 سيتم ا�ع�ن عن مواعيد التقديم ع´ 

4.000 USD*5.000 USD*

4.000 USD*5.000 USD*

4.000 USD*-

4.000 USD*5.000 USD*

4.000 USD*5.000 USD*

 

 

كلية العلوم ا�نسانية واµجت�عية

كلية اµتصاµت

كلية ا¶ع�ل

كلية الحقوق

كلية الهندسة

 كلية الع�رة والتصميم

برامج درجة البكالوريوس
برامج باللغة

ال�كية 

برامج باللغة

ا�نجليزية 

3.000 USD*4.500 USD*  

 

برامج درجة ا�اجست�

برامج درجة ا�اجست� بدون أطروحة

برامج باللغة

ال�كية 

برامج باللغة

ا�نجليزية 

جميع برامج الدكتوراه           

برامج الدكتوراه

4.700 USD**6.000 USD**

برامج باللغة

ال�كية 

برامج باللغة

ا�نجليزية 

!

((«وط التقديم   درجة ا�اجست�

التقديم ع� ا�ن�نت

ويرسل رسالة  التأكيد إ� عنوان بريدك ا�لك�و¼
,

international.ticaret.edu.tr

:

2

3.400 USD**5.000 USD** برامج درجة ا�اجست� مع أطروحة

*

*

**

2

4



برامج التبادل الجامعي يف جامعة
اسطنبول التجارية 

املكتب الطالب الدويل 

Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No:88/2
Beyoğlu - Istanbul, 34445, TURKEY

international@ticaret.edu.tr

Türkçe/İngilizce: +90 507 157 70 15
+90 444 0 413

صفحة ويب مكتب الط�ب الدو�

http://international.ticaret.edu.tr/

صفحة ويب

www.ticaret.edu.tr

كلية إدارة األع�ل

كلية الهندسة

كلية الع�رة والتصميم

كلية الحقوق

كلية اإلعالم

كلية اآلداب والعلوم االجت�عية

معهد العلوم االجت�عية

التخصصات

برامج املاجست�

املعهد املايل

معهد التمويل التعليم عن بعد

معهد العلوم

معهد التجارة الخارجية

معهد التجارة الخارجية التعليم عن بعد

معهد علوم االتصال واإلنرتنت

برامج الدكتوراة

ticaretinternational


