
 عملية القبول

كيف يمكنني التقديم في جامعة اسطنبول التجارية؟ 1  

 .يرجى اتباع التعليمات للتقدم للحصول على درجة البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه في جامعة اسطنبول التجارية

· https://international.ticaret.edu.tr/apply/   قم بزيارة قسم "قدم اآلن" على 

االستمارة بالكامل وقم بتحميل جميع المستندات المطلوبةامأل  · . 

يرجى العلم بأن جميع المعلومات التي كتبتها في نموذج الطلب ستُستخدم في جميع العمليات الرسمية لتسجيل جامعتك لذلك  

 يرجى التحقق 

: بك على ةالعرض الخاص رسالة يمكنك متابعة حالة طلبك وتنزيل   

https://international.ticaret.edu.tr/app-check/  

رسالة القبول الجامعيبك لتلقي  ةالعرض الخاص رسالةيرجى اتباع التعليمات الواردة في  · . 

 

 كيف يمكنني التعرف على البرامج المتاحة ، ومدتها ، والرسوم الدراسية ، ووسيلة التدريس الخاصة بالبرنامج؟

، ووسيلة التدريس للبرامج على محاضراتج المتاحة ، واليمكنك العثور على معلومات حول قائمة البرام  

   /https://international.ticaret.edu.tr/academic وعن رسوم البرامج على

 https: // international. ticaret.edu.tr/admission/   

 

   ما هي معايير األهلية؟

الدولي بمساعدة أعضاء هيئة التدريس / المعهد ذوي الصلة في تتم مراجعة الطلبات وتقييمها من قبل لجنة القبول في المكتب 

تستغرق عملية التقييم عادةً أسبوًعا بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات و جامعة اسطنبول التجارية عند الحاجة  

 يتم تحديث معايير ولوائح األهلية من قبل مجلس التعليم العالي في تركيا كل عام

يرجى االتصال بنا على لمزيد من المعلومات ،  

   international@ticaret.edu.tr  

  

 ما هي المستندات المطلوبة لطلبات الحصول على درجة البكالوريوس؟

 صورة بحجم جواز السفر §

 جواز السفر الصفحة األولى §

 شهادة الثانوية العامة )مترجمة إلى اإلنجليزية أو التركية( §

)مترجم باإلنجليزية أو التركية(كشف درجات الثانوية العامة  §  

 .شهادة اللغة اإلنجليزية أو اللغة التركية )إن وجدت( درجات لغة صالحة §

 https://international.ticaret.edu.tr/admission/لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة   

https://international.ticaret.edu.tr/app-check/
https://international.ticaret.edu.tr/academic/
mailto:international@ticaret.edu.tr
https://international.ticaret.edu.tr/admission/


 

ستندات المطلوبة للدراسات العليا؟ما هي الم  

 صورة بحجم جواز السفر ●

 جواز السفر الصفحة األولى ●

 شهادة البكالوريوس )مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية أو التركية( ●

 نص درجة البكالوريوس )مترجم إلى اللغة اإلنجليزية أو التركية( ●

وجدت(شهادة اللغة اإلنجليزية أو اللغة التركية )إن  ●  

 

https://international.ticaret.edu.tr/admission/ لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة  

  

؟او رسالة العرض  ما هو خطاب العرض  

 ينص خطاب العرض على قبولك بشروط في جامعة إسطنبول التجارية.

يجب استيفاء المتطلبات المذكورة في الخطاب قبل االنتهاء من قبولك الرسمي  . 

إصدار خطاب القبول بعد استالم دفعة الوديعة يتم . 

مالحظة: خطاب العرض الخاص بك سيكون صالًحا لمدة أسبوع واحد و سيكون الخطاب غير صالح في حالة امتالء العدد 

اللدي تم اختياره برنامجالفي  المحدد  

 

جامعة اسطنبول التجارية في فصلي الخريف والربيع؟ الطلبة فييتم قبول هل   

 .تُقبل طلبات الحصول على درجة البكالوريوس فقط في فصل الخريف ●

 .يتم قبول طلبات الحصول على درجة الدراسات العليا في كل من فصلي الخريف والربيع ●

 

 الرسوم الدراسية والدفع والمنح الدراسية

 

 ما هي قيمة الوديعة؟ هل هي غير قابلة لالسترداد؟

دوالر الستالم خطاب  500خطاب العرض ، يجب دفع وديعة غير قابلة لالسترداد بقيمة بعد الموافقة على طلبك وإرسال 

 .القبول

سيتم خصم مبلغ اإليداع هذا من الدفعة األولى  و يعتبر اإليداع ضمانًا لنية مقدم الطلب للدراسة في جامعة إسطنبول التجارية

 من الرسوم الدراسية للتسجيل

 

 

https://international.ticaret.edu.tr/admission/


 كم تبلغ الرسوم الدراسية؟

عثور على معلومات حول الرسوم الدراسية ، يرجى زيارةلل  

https://international.ticaret.edu.tr/admission/  

 كيف يمكنني دفع الرسوم الدراسية الخاصة بي؟

 :يمكنك اختيار إحدى طرق الدفع أدناه

https://ticaret.netahsilat.comالدفع ببطاقة االئتمان على - 

   بنكي لجامعة إسطنبول التجارية المذكورة أدناهالحساب الالتحويل البنكي إلى 

 :حساب بالدوالر األمريكي

T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesiا   سم الحسابا 

Vakıfbank   اسم البنك 

 Mercan  الفرع  

00158048000469134رقم الحساب )بالدوالر األمريكي(:   

: TR87 000150015804 8000 469134  )رقم اآليبان )بالدوالر األمريكي  

: TVBATR2AXX  كود السويفت  

ة للطالب الدوليين ويرجى االحتفاظ ياالسم واللقب ورقم جواز السفر للطالب في إيصال رسوم الدراس كتابةيجب  مالحظة:

 .بإيصال الدفع الخاص بك لتأكيد الدفع أثناء عملية التسجيل

 

 هل تقدم جامعة اسطنبول التجارية أي منحة دراسية؟

 .من المقرر اإلعالن عن امتحانات المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس قبل بداية فصل الخريف

من المقرر اإلعالن عن مقابالت المنح الدراسية لبرامج الدراسات العليا قبل بداية كل فصل دراسي )كل من فصلي الخريف 

 .والربيع(

ل على تفاصيل المتطلبات والتواريخ ، يرجى متابعة موقعنا على اإلنترنت وحسابات وسائل التواصل االجتماعيللحصو  

 

 .ما هي خطة الدفع في جامعة اسطنبول التجارية؟ .

 
ورسوم  2021-2022

 الطالب الالحقة
(شامل ضريبة القيمة المضافة)  

 
 

معلومات الفصل الدراسي للخدمة التعليمية وإجراءات 
 تحصيل الرسوم

 
 

 بكالوريس

https://international.ticaret.edu.tr/admission/
https://ticaret.netahsilat.com/


 
 

 دوالر 4.000

 
رسوم دراسية سنوية ، يتم تحصيلها جميعًا في وقت  وهى

 التسجيل. )في حالة طلب الدفع الدوري ، يتم تحصيل
النصف  األول و يتم تحصيلالقصل في  نصف المبلغ

في الفصل الدراسي الثاني.( المتبقي  

 
 

 باللغة –درجة البكالوريوس 
ةتركيال  

 

 
 

 دوالر 5.000

 
وهى رسوم دراسية سنوية ، يتم تحصيلها جميعًا في وقت 

التسجيل. )في حالة طلب الدفع الدوري ، يتم تحصيل 
نصف المبلغ في القصل األول و يتم تحصيل النصف 

 المتبقي في الفصل الدراسي الثاني.(

 
 

  باللغة - درجة البكالوريوس
ة انجليزي  

 

 
 

 دوالر 5.000

 
دراسية سنوية ، يتم تحصيلها جميعًا في وقت وهى رسوم 

التسجيل. )في حالة طلب الدفع الدوري ، يتم تحصيل 
نصف المبلغ في القصل األول و يتم تحصيل النصف 

 المتبقي في الفصل الدراسي الثاني.(

 
 

 التحضير للغة اإلنجليزية

 

 

 

 
ورسوم  2021-2022

 الطالب الالحقة
 (شامل ضريبة القيمة المضافة)

 
معلومات الفصل الدراسي للخدمة التعليمية وإجراءات 

 تحصيل الرسوم

 
 

 الدراسات العليا
 
 

 

 

 دوالر 3.000

 
فصلين دراسيين من الخدمة التعليمية ويتم  و عبارة عنوه

و النصف المبلغ في الفصل الدراسي األول  تصف جمع
في الفصل الدراسي الثانياالخر  . 

 
ماجستير )بدون 

 باللغة  -أطروحة( 
ةتركيال  

 
 

 دوالر 4.500

 
فصلين دراسيين من الخدمة التعليمية ويتم  و عبارة عنوه

و النصف المبلغ في الفصل الدراسي األول  تصف دفع
في الفصل الدراسي الثانياالخر  . 

 
درجة الماجستير )بدون 

 باللغة  -أطروحة( 
ةنجليزيالا  

 

 

 دوالر 3.400

 
يتم فصول دراسية من الخدمة التعليمية و 4 وهو عبارة عن

المبلغ في الفصل  و ربع المبلغ في الفصل األول ، دفع ربع
على اربع فصول  الثاني ،  

 
)مع  -الماجستير

التركيةباللغة  أطروحة(   

 

 

 دوالر 5.000

 
يتم فصول دراسية من الخدمة التعليمية و 4 وهو عبارة عن

المبلغ في الفصل  و ربع المبلغ في الفصل األول ، دفع ربع
على اربع فصول الثاني ،  

 
)مع  -الماجستير 

 باللغة  - أطروحة( 
ةنجليزيالا  



 

4.700 دوالر    
 

يتم فصول دراسية من الخدمة التعليمية و 4 وهو عبارة عن

المبلغ في الفصل  و ربع المبلغ في الفصل األول ، دفع ربع
على اربع فصول الثاني ،  

 
اللغة ب -برنامج الدكتوراه 
 التركية

 
 

6.000 دوالر     

 
يتم فصول دراسية من الخدمة التعليمية و 4 وهو عبارة عن

المبلغ في الفصل  و ربع المبلغ في الفصل األول ، دفع ربع
على اربع فصول الثاني ،  

 
اللغةب –برنامج الدكتوراه   

اإلنجليزية   

 
 

 دوالر 5.000

 
يتم فصول دراسية من الخدمة التعليمية و 8 عبارة عنهو و

المبلغ في الفصل ¼  والمبلغ في الفصل األول ، ربع دفع
  الدراسي الثاني

 
 

 التحضير للغة االنجليزية
 

 

 

المتحصل على القبولدليل الطالب   

 عملية تأشيرة الطالب

  

 من هو المؤهل للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة طالب؟

ل خطاب القبول الرسمي إليك عبر البريد اإللكتروني  بعد إتمام دفعة اإليداع الخاصة بكسيتم إرسا . 

 وهذا سيجعلك مؤهالً للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة طالب في أقرب سفارة / قنصلية تركية

  

  ما هي المستندات المطلوبة لطلب تأشيرة الطالب؟

 §استمارة طلب التأشيرة

المفعول لمدة سنة على األقلجواز سفر ساري  § 

 §خطاب قبول رسمي من جامعة اسطنبول التجارية

 §رسوم التأشيرة غير قابلة لالسترداد

 .لمزيد من التفاصيل ، يرجى االتصال بأقرب سفارة / قنصلية تركية

  

؟هل أحتاج إلى تأشيرة لدخول تركيا  

ةتركيالدولة التتطلب منك الحصول على تأشيرة لدخول يمكنك التحقق من الرابط التالي لمعرفة ما إذا كانت دولتك  . 

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa  

 

  

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa


 أين يمكنني التقدم للحصول على تأشيرة الطالب الخاصة بي؟

أقرب سفارة / قنصلية  ، فيمكنك التقدم للحصول عليها في ةتركيال الدولة إذا كنت بحاجة إلى الحصول على تأشيرة لدخول

يمكنك  و هنا في تركيا لجامعة اسطنبول التجارية تركية برسالة القبول الرسمية الخاصة بك والتي تنص على أنك ستكون طالب

 التحقق من المعلومات الخاصة بكل سفارة / قنصلية باستخدام الرابط التالي

http://www.mfa.gov.tr/turkish-representations.en.mfa  

  

 ماذا لو تأخرت تأشيرتي / تم رفضها؟

 international@ticaret.edu.tr يمكنك االتصال بنا عبر   

 عملية التسجيل

 ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في درجة البكالوريوس؟

 § شهادة الثانوية العامة مترجمة إلى التركية وموثقة من قبل سلطات الجمهورية التركية

في كل فصل دراسي( مترجمة إلى التركية وموثقة من قبل سلطات  المأخوذة دروسالثانوية )يوضح البيان درجات مدرستك 

ةتركيالجمهورية ال  § 

 § .نسخة من جواز سفرك مترجمة إلى التركية وموثقة من قبل سلطات الجمهورية التركية

 § .صورتان

درجة الكفاءة )إن وجدت(شهادة   § 

عليه من المكتب الدولي مع نسخة منه أثناء التسجيل(خطاب قبول رسمي )يمكن الحصول   § 

 § إيصال دفع رسوم الفصل الدراسي األول

 § إيصال سداد الوديعة

 

المقدمة   (Denklik belgesi) في تركيا ، فأنت بحاجة إلى تقديم شهادة المعادلة )توجيهي( إذا لم تتخرج من مدرسة ثانوية  § 

إلكمال عملية التسجيل الخاصة بك من وزارة التعليم الوطني في تركيا  

. يرجى التحقق من الرابط أدناه للمستندات المطلوبة لطلب شهادة المعادلة. من فضلك ال تنسى إكمال العمليات الالزمة إلكمالها 

 .في بلدك

https://edenklik.meb.gov.tr/؟culture=tr-TR  التركية: 

https://edenklik.meb.gov.tr/؟culture=en-US  اإلنجليزية: 

https://edenklik.meb.gov.tr/؟culture=ar-SA  العربية: 

 

 

 

 

http://www.mfa.gov.tr/turkish-representations.en.mfa
https://edenklik.meb.gov.tr/؟culture=tr-TR
https://edenklik.meb.gov.tr/؟culture=en-US
https://edenklik.meb.gov.tr/؟culture=ar-SA


المستندات المطلوبة للتسجيل في درجة الماجستير؟ما هي   

 §دبلوم درجة البكالوريوس مترجم إلى اللغة التركية وموثق من قبل سلطات الجمهورية التركية

( مترجمة إلى التركية وموثقة من قبل سلطات في كل فصل دراسي المأخوذة دروسيوضح البيان درجات شهادة البكالوريوس )

 § .جمهورية تركيا

سفر مترجمة إلى التركية وموثقة من قبل سلطات الجمهورية التركيةالسخة من جواز ن § 

 § صورتان

درجة الكفاءة )إن وجدت( شهادة  § 

 § خطاب قبول رسمي )يمكن الحصول عليه من المكتب الدولي مع نسخة منه أثناء التسجيل(

 §إيصال سداد رسوم الفصل الدراسي األول

 §إيصال سداد الوديعة

هي المستندات المطلوبة للتسجيل في درجة الدكتوراه؟ما   

 § شهادة البكالوريوس والماجستير مترجمة إلى التركية وموثقة من قبل سلطات جمهورية تركيا

( مترجمة إلى التركية وموثقة من في كل فصل دراسي المأخوذة دروسيوضح البيان درجات شهادة البكالوريوس والماجستير )

ية تركياقبل سلطات جمهور  § 

2013فبراير  6يجب أن تكون درجة الماجستير مع األطروحة إذا كنت قد تخرجت بعد  § 

سفر مترجمة إلى التركية وموثقة من قبل سلطات الجمهورية التركيةالنسخة من جواز  § 

نصورتا  § 

)إن وجدت( درجة الكفاءة شهادة  § 

نسخة منه أثناء التسجيل(خطاب قبول رسمي )يمكن الحصول عليه من المكتب الدولي مع   § 

 §إيصال سداد رسوم الفصل الدراسي األول

 §إيصال سداد الوديعة

هل يتعين علّي تصديق شهادة الدبلوم وكشف الدرجات أيًضا؟ تخرجت من تركيا  

 .نعم

 ما هي شهادات اللغة المقبولة من جامعة اسطنبول التجارية؟

 

 لطالب البكالوريوس

للغة اإلنجليزية٪ 30للبرامج التركية و   

 تومر B2 شهادة

 (٪100 /٪ 30) لبرنامج اللغة اإلنجليزية

 TOEFL-IBT : 72 (سنتان)



 YDS: 60 (صالحة لمدة ثالث سنوات) 

C (صالح مدى الحياة)  : FCE 

 PTE Academic: 55 (صالحة لمدة عامين)

 لطالب الدراسات العليا

٪ لبرنامج اللغة اإلنجليزية30للغة التركية و   

 تومر B2 شهادة

 (٪100 /٪ 30) لبرنامج اللغة اإلنجليزية

 TOEFL-IBT : 72 (سنتان)

 YDS: 60 (صالحة لمدة ثالث سنوات) 

 C  :FCE (صالح مدى الحياة)

 PTE Academic: 55 (صالحة لمدة عامين)

 لبرامج الماجستير والدكتوراه التركية

 تومر B2 شهادة

اإلنجليزيةلبرامج درجة الماجستير في اللغة   

 TOEFL-IBT: 60 (سنتان)

 YDS : 50 (صالحة لمدة ثالث سنوات)

C :CAE 

C : CPE  

50 : PEARSON PTE 

 لبرامج الدكتوراه في اللغة اإلنجليزية

 TOEFL-IBT: 72 (سنتان) 

 YDS: 60 (صالحة لمدة ثالث سنوات) 

C : CAE 

C : CPE 

 :55 PEARSON PTE 

 

 

 

 



التسجيل في جامعة اسطنبول التجارية؟كم يجب أن أدفع من أجل   

 ل كما انسيتم خصم الوديعة من قسط الفصل األو و يجب دفع رسوم الفصل الدراسي األول من أجل استكمال التسجيل

الطلوبة مستنداتالدفعه بعد إكمال يتم سيخبرك المكتب المالي بالمبلغ المحدد الذي يجب أن   

 هل يمكن لشخص آخر التسجيل نيابة عني؟

إذا تعذر على الطالب الحضور شخصيًا للتسجيل ، فيجوز لشخص آخر إكمال إجراءات التسجيل نيابة عنه / عنها إذا تم تزويده 

رسمية موثقة من قبل سلطات جمهورية تركيا وكالةب . 

 عملية تصريح اإلقامة

 هل أحتاج لتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة؟

 يوًما ألي سبب ، بما في ذلك السياحة 180يوًما خالل فترة  90قاء في تركيا ألكثر من يرجى مالحظة أنه إذا كنت تخطط للب

اتركيفي قامة اإلل على تصريح وحصيام اليجب أن   

سيخضع الطالب الدوليون الذين تجاوزوا مدة التأشيرات أو تصاريح اإلقامة أو فترات اإلعفاء من التأشيرة )لبعض البلدان( 

سنوات 5أشهر إلى  3يمنعك من العودة إلى تركيا لمدة تتراوح بين لغرامة أو حظر سفر   

يمكنك التقديم  كما يوصى بشدة بزيارة المكتب الدولي لجامعة إسطنبول التجارية للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة

 شخصيًا في الحرم الجامعي من خالل زيارة مكتبنا

امة الطالب؟متى يمكنني التقدم بطلب للحصول على تصريح إق  

 بعد اكتمال التسجيل الخاص بك 

 يمكنك التقديم شخصيًا عن طريق زيارة موقع مكتب الهجرة

 يمكنك أيًضا التقديم شخصيًا من خالل زيارة مكتبنا في األيام والمواعيد التالية

16:30 – 08:30اإلثنين  

16:30 - :3008الثالثاء   

16:30 - 08:30األربعاء   

16:30 – 08:30الخميس   

16:30 – 08:30الجمعة   

 .أو يمكنك زيارة صفحة "التأشيرة وتصريح اإلقامة" على موقعنا اإللكتروني لمتابعة الدليل التفصيلي

 ما هي المستندات المطلوبة لتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة الطالب؟

 ● .المستندات المطلوبة للحصول على تصريح اإلقامة

(مختوم)طلب تصريح اإلقامة   ● 

(مختوم)بيان قبول التأمين الصحي   ● 

(مختومإعالن القبول )  ● 

 ●جواز السفر

 ●آخر دخول لتركيا



صفحة تأشيرة جواز السفر بجواز سفرك )إذا كنت قد دخلت بتأشيرة(نسخة من   ● 

كال الجانبين من بطاقة هوية اإلقامة الخاصة بك )إن وجدت(نسخة من   ● 

مترجم وموثق( -عاًما  18للمتقدمين الذين تقل أعمارهم عن  خطاب الموافقة + شهادة الميالد )فقط  *● 

 ●استمارة طلب تصريح اإلقامة

(e-Devlet  أو إدارة شؤون الطالبمن  شهادة الطالب الرسمية (

 ●وثيقة التأمين الصحي

 ●عقد إيجار أو خطاب رسمي من السكن

 ● إيصال سداد الضريبة )من مكتب الضرائب أو بنك زراعات(

 آخرى

هي شهادة المعادلة؟ ما  

عملية تحديد الدرجة أو المجال أو الفرع أو القسم المعادل للوثائق التي تم الحصول عليها من مؤسسات التعليم الخاص على 

مستوى التعليم االبتدائي والثانوي الدولي وفي المدارس المفتوحة من قبل السفارات في الدولة ومن مؤسسات التعليم االبتدائي 

في تركيا والخارج يسمى التكافؤ والثانوي  

تم تطبيق المعادلة من خالل وحدةي .e-Equivalence (e-Denklik) في مراكز المعادلة مع المستندات األصلية للشخص  

Equivalence (e-Denklik) e- يتم تنفيذ عملية المعادلة من خالل و الذي يطلب المعادلة وحدة  

 (İSTANBUL İL MİLLL EĞİTİTİM MÜDÜRLÜĞÜ): عنوان مديرية التربية الوطنية في اسطنبول   

Binbirdirek M.İmran Öktem ،Eski Toptaşı Caddesi ،Eski Adliye Binası ،D: 1  ،34122 ، Sultanahmet ،

Fatih - İstanbul 

؟التجاريةكيف تحصل على بطاقة هوية الطالب بجامعة إسطنبول   

سجيل سيصدر لك "بطاقة هوية الطالب". ستحتاج إلى بطاقة الهوية هذه لدخول الحرم الجامعي واستخدام أي منشأة في بعد الت

 .الحرم الجامعي ، مثل المكتبة وغرف الكمبيوتر

 .يمكنك الحصول على بطاقة هوية الطالب الخاصة بك من المكتب الدولي

  

في جامعة اسطنبول التجارية؟كيف تحصل على شهادة أو نسخة من شهادة الطالب   

لمختلف األعمال اإلدارية ، مثل تصريح اإلقامة وبطاقة نقل الطالب يمكنك الحصول ستحتاج إلى الحصول على شهادة طالب 

OBS  على شهادة الطالب الخاصة بك عن طريق الوصول والتقديم من خالل نظام  

 § :يرجى اتباع الخطوات التالية

OBS  الخاص بك مافتح نظا   § 

 §انقر فوق طلب المستند

 §اضغط على طلب جديد



اختر شهادة الطالب ، وحدد اللغة التي تريد الشهادة بها. )يرجى اختيار "التركية" للحصول على تصريح اإلقامة / طلبات 

 § بطاقة النقل(

" ونوع التسليم ، ثم اختيار الحرم الجامعي الذي ترغب في استالمه منهالختمعليك اختيار "  § 

؟ كيف كيف يمكنني معرفة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بي  

 

باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. اسم المستخدم الخاص بك هو رقم   OBS  ممكنك تسجيل الدخول إلى نظاي 

الخاص بك وكلمة المرور الخاصة بك هي رقم الطالب الخاص بك.  الهوية  

مطبق؟ما هو التأمين الصحي ال  

التأمين الصحي إلزامي عند التقدم بطلب للحصول على تصريح اإلقامة في تركيا. يمكنك إما عمل تأمين خاص أو تأمين عام 

SGK. يسمى   

 ما هي ساعات عمل المكتب الدولي؟

16:30 – 13:00/ 12:00إلى الساعة  8:00من اإلثنين إلى الجمعة ، من الساعة   

أكاديمي؟كيف يمكنني التواصل مع عضو   

https://ticaret.edu.tr/en/academic-personel/. يمكنك الوصول إلى جميع معلومات االتصال من   

 كيف يمكنني الحصول على معلومات حول التحويالت الداخلية وبدائل الدورة؟

بعد الدراسة في جامعة أخرى استشارة الكلية /  معة اسطنبول التجاريةيجب على الطالب الراغبين في مواصلة تعليمهم في جا

 المعهد الذي يرغبون في دراسته

 الحياة في الحرم الجامعي

 الحياة الطالبية

 أين تقع الحرم الجامعية؟

Sütlüce and Küçükyalı.: :تمتلك جامعة إسطنبول التجارية حرمين جامعيين 

خرائط جوجلالموقع على  . 

 Sütlüce: https://goo.gl/maps/k6ajKwzwYPszVbMN7 

Küçükyalı : https://goo.gl/maps/wkTQpnTFkDtJjDAx6 

 

Sütlüce (Beyoğlu) مع المواصالت العامة االتجاهات إلى جامعة اسطنبول التجارية  

الحرم الجامعي من برقبالتمر بعض الخطوط التالية    

36T 41AT 41ST 47E 49500T 55B 

 M7 :المترو

(سوتلوش)محطات الباصات بالقرب من جامعة اسطنبول التجارية ،   

Miniatürk 1 دقيقة سيرا على األقدام  



Bademlik 10 دقائق سيرا على األقدام 

Sünnet Köprüsü / Alıbeyköy Yönü 10 دقائق سيرا على األقدام  

Örnektepe / Son Durak Yönü 10 دقائق سيرا على األقدام  

 Gazhane Yolu / Okmeydanı Yönü14 دقيقة سيرا على األقدام  

 أين ستتم دراستي؟

Sütlüce:    حرمقائمة الكليات والمعاهد الموجودة في  

 كلية األعمال

 كلية الحقوق

 كلية االتصاالت

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 كلية الدراسات العليا للعلوم االجتماعية

 كلية الدراسات العليا المالية

الدراسات العليا للتجارة الخارجية كلية  

 كلية الدراسات العليا في علوم االتصال واإلنترنت

 

Küçükyalı: قائمة الكليات والمعاهد الموجودة في حرم   

 كلية الهندسة

 كلية العمارة والتصميم

 كلية الدراسات العليا للعلوم

 مدرسة إعداد اللغة اإلنجليزية

هو كليتك أو معهدك ، سوف تقرأ المدرسة اإلعدادية للغة اإلنجليزية في و: بغض النظر عن الحرم الجامعي مالحظة مهمة

بشكتاشالحرم الجامعي  .  

 كيف يمكنني العثور على سكن قريب من الحرم الجامعي؟

 :ال تقدم جامعتنا مهاجع داخل الحرم الجامعي ومع ذلك يمكن أن يتم مساعدتك في العثور على بدائل لإلقامة يمكنك التواصل

molgun@ticaret.edu.trعلى البريد   

 كيف تحصل على بطاقة مواصالت الطالب؟

 )IETT) للتقدم بطلب للحصول على بطاقة نقل الطالب المخفضة يمكن للطالب زيارة أي من مراكز أو أكشاك تطبيق   

 :ملفات مطلوبة

 شهادة الطالب باللغة التركية ·

 رسوم البطاقة ·

mailto:molgun@ticaret.edu.tr


 جواز السفر / تصريح اإلقامة ·

 صورة شخصية ·

 .باإلضافة إلى ذلك ، يمكنك أيًضا التحقق من موقعنا على اإلنترنت للحصول على خدمات النقل للجامعة مجانًا

الخريجين في العثور على وظائف؟ الجامعة هل تساعد  

.خدمات استشارية لطالبنا وخريجينا" والوظيفي والخريجين ورابطة الخريجين يقدم قسم الحياة الطالبية  

 

 كمكتب دولي ، يسعدنا مساعدتك. ألية استفسارات ، ال تترددوا في االتصال بنا

 مرحبا بكم في جامعة اسطنبول التجارية


