
بوابة ا�عرفة

وّسع أفقك
:اتصل بنا للحصول ع� مزيد من ا�علومات

international@ticaret.edu.tr 

ا�ستندات ا�طلوبة للطلبة الجامعي�
شهادة الثانوية العامة

كشف الدرجات

نسخة عن جواز السفر

إيصال سداد دفعة الوديعة ا�ذكورة � خطاب العرض

شهادة اللغة ا�نجليزية أو اللغة ال�كية (إن وجدت)

ا�ستندات ا�طلوبة لدراسات العليا
الدبلوم

(ل¢امج الدكتوراه: بكالوريوس وماجست�)

كشف الدرجات

(ل¢امج الدكتوراه: كشف درجات البكالوريوس وا�اجست�)

نسخة عن جواز السفر

إيصال سداد دفعة الوديعة ا�ذكورة � خطاب العرض

                 شهادة اللغة ا�نجليزية أو اللغة ال�كية

* وسيتم ا�عªن عن مواعيد التقديم ع� وسائل التواصل ا¦جت¥عي

internationaloffice.ticaret.edu.tr

إجراءات التقديم
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internationaloffice.ticaret.edu.tr/apply/  التقديم ع¢ ا�ن�نت من

اتبع الخطوات وام± °وذج الطلب ع¢ ا�ن�نت

حمل ا�ستندات ا�طلوبة ع� النظام

international.ticaret.edu.tr/app-check/  موقعنا �تتبع طلبك ع

.بعد التقييم ، سيتلقى ا�رشحون عرًضا كرسالة

.سيتم إرسال خطابات القبول الرسمية للمرشح« الناجح«

تقدم جامعة اسطنبول التجارية

100% 75% 50% 25%

الرسوم الدراسية

فرص ا�نح الدراسية

الط�ب الدولي�

!
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(إن وجدت)•

برامج درجة البكالوريوس

برامج درجة ا�اجست�

برامج الدكتوراه

برامج اللغة ا�نجليزيةال�امج ال�كية

برامج اللغة ا�نجليزيةال�امج ال�كية

برامج اللغة ا�نجليزيةال�امج ال�كية

جميع برامج درجة البكالوريوس

برامج درجة ا�اجست� بدون أطروحة (فصل«)

جميع برامج الدكتوراه

برامج درجة ا�اجست� مع أطروحة (4 فصول دراسية)

4.000 USD*5.000 USD*

3.400 USD*

3.000 USD*

5.000 USD**

4.500 USD**

6.000 USD** 4.700 USD**

* (قسطان)                ½يبة القيمة ا�ضافة متضمنة سنويًا
مªحظة: الرسوم الدراسية ل¢امج اللغة ا�نجليزية بنسبة 30٪ هي نفس رسوم ال¢امج ال�كية

ملحوظة: الرسوم الدراسية ل¢امج التعلم عن بعد هي نفس رسوم ال¢امج ال�كية

شامل ½يبة القيمة ا�ضافة * (ال¢نامج بأكمله ، قسطان)

½يبة القيمة ا�ضافة شاملة ** (ال¢نامج بأكمله ، 4 أقساط)

فرص ا�نح الدراسية من جميع البلدان حول العاÅ ، للدراسة � جامعة اسطنبول التجارية



www.ticaret.edu.tr

ticaretinternational

معلومات ا�تصال
جامعة اسطنبول التجارية 

ا�كتب الدو�

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

international@ticaret.edu.tr

Whatsapp (دردشة فقط)
+90 507 157 70 15

+90 444 0 413

صفحة ويب ا�كتب الدو�
international.ticaret.edu.tr

برامج درجة البكالوريوس

برنامج درجة ا�اجست�
برامج درجة الدكتوراه

كلية ا�ع�ل
• إدارة اÉع¥ل (ا�نجليزية)

• ا¦قتصاد (ا�نجليزية)
• العلوم ا�الية وا�Ëفية (ا�نجليزية)

• التجارة الدولية (إنجليزي)
• إدارة اÉع¥ل

Íإدارة الط�ان ا�د •
• اقتصاد

• إدارة الخدمات اللوجستية

كلية الهندسة
• الهندسة الكهربائية وا�لك�ونية (إنجليزي)

• هندسة ا�يكاترونيكيا (إنجليزي)
• هندسة الكمبيوتر (٪30 ا�نجليزية)

• الهندسة الصناعية (٪30 انجليزي)

كلية الع�رة والتصميم
• الع¥رة الداخلية والتصميم البيئي (٪30 ا�نجليزية)

• هندسة مع¥رية
• التصميم الصناعي

• تصميم ا�نسوجات واÉزياء

كلية الحقوق
• قانون

كلية ا�تصال
• الوسائط و ا¦تصا¦ت

• العªقات العامة وا�عªن
• تصميم ا¦تصا¦ت ا�رئية

كلية ا�داب والعلوم ا�جت�عية
• العلوم السياسية والعªقات الدولية (إنجليزي)

• علم النفس (٪ 30 انجليزي)
• الرياضيات

• علم ا¦جت¥ع
• ا�حصاء

كلية الدراسات العليا ا�الية
• التمويل الدوÑ (ا�نجليزية)

• الخدمات ا�Ëفية
• سوق رأس ا�ال

• تسويق الخدمات ا�الية
Ñفية والتمويل الدوËا� •

كلية الدراسات العليا ¡ العلوم
• هندسة الحاسوب (إنجليزي)
• هندسة ا�دارة (ا�نجليزية)

• هندسة ا�يكاترونكس (إنجليزي)
• هندسة الحاسوب

Íمن ا�لك�وÉا •
• هندسة ا�لك�ونيات وا�تصا¦ت

• هندسة صناعية
• الرياضيات

• ا�حصاء
• الحفظ وال�ميم

Õتصميم داخ •
• تصميم ا�نسوجات واÉزياء

• النظم الحÖية وإدارة النقل

ا�اجست� ¡ التجارة الخارجية
• التجارة الدولية (إنجليزي)

• التسويق العا�ي وإدارة العªمات التجارية
• التجارة الدولية وقانون ا¦تحاد اÉورو×

• التجارة الدولية

كلية الدراسات العليا ¡ علوم ا�تصال وا�ن�نت
• سين¥

• Øكات ا¦تصا¦ت
• دراسات ا�عªم وا¦تصال

برامج ا�اجست� ¡ التعلم عن بعد (بدون أطروحة)
• ا�حاسبة وا�راجعة

• إدارة اÉع¥ل
• السياسة الصناعية وإدارة التكنولوجيا

Ñا�صارف والتمويل الدو •
• التجارة الدولية

كلية الدراسات العليا ¡ العلوم ا�جت�عية
• إدارة اÉع¥ل (ا�نجليزية)

• ا�حاسبة وا�راجعة
• إدارة اÉع¥ل

• السياسة الصناعية وإدارة التكنولوجيا
• إدارة التسويق

• العلوم السياسية والعªقات الدولية
• قانون خاص

كلية الدراسات العليا ¡ علوم ا�تصال وا�ن�نت
• سين¥

• دراسات ا�عªم وا¦تصال
• العªقات العامة والدعاية وا�عªن

كلية الدراسات العليا ¡ العلوم
• هندسة الحاسوب

• الرياضيات

مجست� التجارة الخارجية
• التجارة الدولية (إنجليزي)

• التجارة الدولية وقانون ا¦تحاد اÉورو×
• التجارة العا�ية

كلية الدراسات العليا ا�الية
• الخدمات ا�Ëفية

Ñا¦قتصاد ا�ا •

كلية الدراسات العليا ¡ العلوم ا�جت�عية
• الدراسات اÉفريقية والعªقات الدولية (إنجليزي)

• إدارة اÉع¥ل (ا�نجليزية)
• الدبلوماسية التجارية (إنجليزي)

• ا¦قتصاد الرقمي والتسويق (ا�نجليزية)
• ا¦قتصاد (ا�نجليزية)

• إدارة التسويق (ا�نجليزية)
• ا�حاسبة وا�راجعة

• ا�عªن وا¦تصال ا¦س�اتيجي بالعªمة التجارية
• علم النفس التطبيقي

• علم ا¦جت¥ع التطبيقي
• إدارة اÉع¥ل

• تحليل اÉع¥ل
• الدبلوماسية التجارية

• قانون اÉع¥ل الدوÑ ا�قارن
• ا¦قتصاد الرقمي والتسويق

• اقتصاد
• ا�دارة ال�بوية (بدون أطروحة)

• ا¦ستشارات اÚÉية والتعليم
• إدارة ا�وارد البÛية

• السياسة الصناعية وإدارة التكنولوجيا
• ا�دارة اللوجستية

• إدارة التسويق
• العلوم السياسية والعªقات الدولية

• قانون خاص
• القانون العام

• إدارة السياحة * ما ± يذكر خ�ف ذلك ، جميع ال�امج تركية


