دليل التسجيل عبر اإلنترنت للطالب األجانب
يمكن للطالب الذي نجحوا ونالوا حق التسجيل في جامعتنا التسجيل عبر اإلنترنت من  17سبتمبر  2020حتى  25سبتمبر  2020وفقًا للتوضيحات أدناه .وعند التسجيل عبر اإلنترنت ،
يجب إرسال جميع المستندات عن طريق البريد اإللكتروني إلى الكلية أو المعهد العالي المهني ليتم تسجيلهم .وعناوين البريد اإللكتروني مدرجة في الجدول نهاية هذا المستند.
اإلجبارية
.يجب إرسالها في التسجيل عبر اإلنترنت

.يجب إرسالها في التسجيل عبر اإلنترنت

.يجب إرسالها في التسجيل عبر اإلنترنت
.يجب إرسالها في التسجيل عبر اإلنترنت

يجب إرسال هذا المستند إلى عنوان البريد اإللكتروني للوحدة التي
تم تسجيلك فيها حتى  31ديسمبر  ، 2020من خالل تحديد رقم
الطالب الخاص بك .خالف ذلك  ،سيتم حذف تسجيلك.
إذا تم تسجيل المرشح عن طريق أحد امتحانات  KÜYÖSأو
YÖSاألخرى أو امتحانات دولية أخرى  ،فمن اإللزامي تحميل
هذا المستندالذي يثبت نجاحه في هذه االمتحانات.
إذا حصل المرشح على حق التسجيل وفقا لدرجة الدبلوم  ،فلن
تكون هناك حاجة إلى مستند نتيجة االختبار.
ً
حاصال على شهادة مستوى  C1أو  C2تم
إذا كان المرشح
الحصول عليها من  Kastamonu TÖMERأو معهد Yunus
 ،Emreفيجب إرسالها أثناء التسجيل عبر اإلنترنت.
مطلوب للمرشحين مع تصريح اإلقامة.
في حالة عدم وجود تصريح إقامة  ،يجب تقديم الطلب وفقًا
للتعليمات الموجودة على اليمين ويجب تقديم المستند المطلوب.

المستندات المطلوبة للتسجيل
نموذج تسجيل الطالب األجنبي :يجب ملء النموذج  ،الذي يمكنك الوصول إليه بالنقر هنا  ،بالكامل عن طريق الكمبيوتر بأحرف كبيرة ويجب
أخذ نسخة مطبوعة ،كما يجب لصق صورة شخصية بيومتري (تم التقاطها في آخر ( 6ستة) أشهر) في الحقل ذي الصلة وتوقيعها ومسحها
ضوئيًا ونقلها إلى الكمبيوتر.
جواز السفر  /بطاقة الهوية تركية  /البطاقة الزرقاء :الترجمة األصلية والتركية للصفحات التي تحتوي على معلومات الشخصية في جواز
السفر  ،بطاقة الهوية أو البطاقة الزرقاء T.C.ومن ثم مسح ضوئيا الترجمة المصدقة أصوال من أحد مكتب كتابي العدل المعتمدة في السفارة
أو القنصلية التركية وتحميلها على الكمبيوتر( .إذا لم يكن المستند يحتوي على ترجمة تركية  ،فيمكن للمرشح إحضارها أثناء تسليم
المستندات عندما يأتي إلى الجامعة).
جميع المستندات المقدمة من قبل المرشح أثناء التسجيل يجب أن تتضمن المعلومات الشخصية كما هي في جواز السفر أو الهوية التركية في
أو البطاقة الزرقاء.إذا تم تغيير االسم  ،يجب تقديم أصل شهادة االسم المعدل ونسخة الترجمة المصدقة أصوال من أحد مكتب كتابي العدل
المعتمدة في السفارة أو القنصلية التركية
خطاب القبول  :مستند قبول التسجيل الذي يتم الحصول عليه من  ، Kuyos.kastamonu.edu.trوالذي يوضح أن المرشح مؤهل للتسجيل
في الجامعة.
شهادة الثانوية األصلية وترجمتها المصدقة أصوال  :أصل الدبلوم الذي تم الحصول عليه من المدرسة ومن ثم مسح المستند األصلي ضوئيا
والترجمة المصدقة أصوال من أحد مكتب كتابي العدل المعتمدة في السفارة أو القنصلية التركية وتحميلها على الكمبيوتر (يجب أن تتم
الترجمة المعتمدة في القنصليات أو االستشارات التعليمية في الخارج).
يُطلب أيضًا من الطلبة مستند يوضح أنهم قد درسوا في الخارج لمدة ( 4أربع) سنوات من الطالب .ولن يتم التسجيل بشهادة الثانوية فقط.
معادلة الثانوية العامة األصلية :والتي تشير إلى أن الثانوية أو شهادة التخرج معادلة للتعليم الثانوي في مديرية التربية الوطنية في تركيا أو
شهادة معادلة التعليم في الخارج.

1

2

3
4

5

الوثيقة األصلية لنتيجة االختبار : YÖSأصل الوثيقة لنتيجة االختبار الذي يوضح أن المرشح قد استوفى أحد المعايير المقبولة من قبل
الجامعة في الئحة المعايير األجنبية الصادرة عن مجلس التعليم العالي .علما أن فترة صالحية االمتحانات  (YÖSهي عام (واحد).

6

شهادة إتقان اللغة التركية (إن وجدت) :أصل شهادة إتقان اللغة التركية( وثيقة أو شهادة يتم الحصول عليه من  Kastamonu TÖMERأو
معهد يونس إمري ثم مسح ضوئيا الترجمة المصدقة أصوال من أحد مكتب كتابي العدل المعتمدة في السفارة أو القنصلية التركية وتحميلها على
الكمبيوتر .

7

رقم الهوية األجنبية  /تصريح اإلقامة ونسخة واحدة :يقدم المرشحون الحاصلون على تصريح إقامة النسخة األصلية ويقدمون النسخة إلى
شؤون الطالب في الوحدة األكاديمية ذات الصلة .أما المرشحون الذين ال يقيمون في بلدنا  ،فبعد وصولهم إلى تركيا خالل ( 10عشرة) أيام
يجب عليهم تقديم طلب للحصول على اإلقامة في مقاطعة كاستامونو عبر موقع إدارة الهجرة ) ، (www.goc.gov.tومن ثم يتم تقديم
نسخة من هذا الطلب للجامعة إلى أن يتم تسليمهم اإلقامة األصلية .ويُطلب من هؤالء المرشحين تقديم تصاريح إقامتهم إلى شؤون الطالب
الحاصلين في غضون ( 3ثالثة) أشهر.

8

ويجب على الطالب تسليم هذه الصورة إلى شؤون الطالب في
الوحدة األكاديمية المسجلين بها خالل شهر من تاريخ دخولهم
تركيا
يجب إرسالها في التسجيل عبر اإلنترنت.
يجب أن يدفع الطالب رسوم الدراسة إلى رقم  IBANالمحدد أدناه.
ويجب على الطالب تسليم هذه الصورة إلى شؤون الطالب في
الوحدة األكاديمية المسجلين بها خالل شهر من تاريخ دخولهم
تركيا
ويجب على الطالب تسليم هذه الصورة إلى شؤون الطالب في
الوحدة األكاديمية المسجلين بها خالل شهر من تاريخ دخولهم
تركيا

الصورة الشخصية :صور شخصية بيومتري ([ 6ست] نسخ) وفقًا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي  (ICAO).ويجب على المرشحين
تسليم هذه الصورة إلى شؤون الطالب في الوحدة األكاديمية المسجلين بها خالل شهر من تاريخ دخولهم تركيا

9

إيصال الرسوم الدراسية :مستند يوضح أنه قد تم دفع الرسوم المستحقة عليه والتي حددت من خالل القرار لتحديد الرسوم الدراسية للطالب
في تكاليف مؤسسات التعليم العالي..
شهادة الضمان االجتماعي (إن وجدت) :وثيقة توضح الضمان االجتماعي للطالب المستحق لوالده أو والدته أو زوجته

10

تقرير طبي يُؤخذ من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية خالل الشهر األخير ( )1والذي يبين عدم وجود إعاقة عقلية أو ذهنية أو
مرض معدي أو مزمن يمنعه من متابعة الدراسة أثناء وبعد فترة التعليم  ،وأنه غير مدمن على الكحول و  /أو المخدرات .ويكون تقريرا
موقعا ومصدقا من مجلس اإلدارة .باإلضافة إلى االختبارات اإلضافية أو "تقرير الملف الكامل" التي قد يتم طلبها لألقسام ذات الصلة
بالخدمات الصحية.

11

12

األمور التي يجب أخذها في االعتبار أثناء التسجيل عبر اإلنترنت
 .1يجب مسح المستندات المطلوبة إلرسالها في التسجيل عبر اإلنترنت ضوئيًا وإرسالها كملف واحد إلى عنوان البريد اإللكتروني للكلية المعهد المهني العالي الذي تم التسجيل
فيه وعناوين البريد اإللكتروني ملحق بالقائمة التالية .
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

يجب كتابة "التسجيل عبر اإلنترنت  " Online Kayıtفي قسم الموضوع بالبريد اإللكتروني المرسل.
يجب أن تكون المستندات المرسلة عبر البريد اإللكتروني مقروءة .خالف ذلك  ،لن يتم إجراء التسجيل.
إذا كانت أي من المستندات المطلوبة إلرسالها عبر البريد اإللكتروني في التسجيل عبر اإلنترنت مفقودة أو غير صحيحة  ،فلن يتمكن المرشحون من إرسال المستند المفقود أو غير الصحيح مرة أخرى .لذلك ،
يجب على المرشحين إرسال بريد إلكتروني بعد التأكد من اكتمال مستنداتهم. .
المرشحون مسؤولون مسؤولية كاملة عن دقة الوثائق المقدمة.
يجب إرسال الرسوم الدراسية عبر أرقام الحسابات البنكية كما هو موضح أداناه
أ .بالنسبة للتعليم النهاري  ،يجب إرساله إلى حساب  IBANرقم .TR 0600 0100 0151 4665 6227 5294
ب .بالنسبة للتعليم المسائي  ،يجب إرساله إلى حساب  IBANرقم .TR 7600 0100 0151 4665 6227 5295
ج .في جدول الرسوم أدناه قد تم توضيح جميع الرسوم التي يجب على الطالب دفعها.
لن يتم تسجيل المرشحين الذين لم يقدموا المستندات المذكورة أعاله حتى  25سبتمبر  .2020إذا تم تسجيل المرشح بمستند ناقص ولم يقدم المرشح المستند الناقص في الوقت المحدد  ،فسيتم حذف تسجيله.
إذا تم اكتشاف تضارب أو تزوير أثناء أو بعد تسجيل المستندات المقدمة للتسجيل  ،يتم إلغاء التسجيل واتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية ضد المرشحين وفق القوانين.
سيتم رد رسوم التسجيل التي يدفعها المرشحون إذا فشلوا في اختبار  TÖMERبعد القيام بالتسجيل ودفع رسوم .TÖMER

مالحظة :سيتم االحتفاظ بالمستندات المذكورة أعاله الواجب إرسالها وغير المطلوبة للتسجيل عبر اإلنترنت كمستندات ناقصة .ويجب تقديم المستندات األصلية لتلك خالل شهر واحد من تاريخ الدخول إلى تركيا حيث يتم
تقديم أصول المستندات المحملة بنظام التسجيل عبر اإلنترنت في موعد أقصاه شهر واحد من قبل المرشحين إلى شؤون الطالب في الكلية أو المعهد العالي الذي تم التسجيل فيه .خالف ذلك  ،سيتم حذف تسجيالت المرشحين.

الرسوم الدراسية لعام 2020
كلية  /معهد عال

الرسوم الدراسية السنوية)(TL

تعليم نهاري

تعليم مسائي
الفصل األول
1.882,50

الفصل الثاني
الفصل األول
المدرسة العليا للتربية البدنية والرياضة
310,5
310,5
كلية التربية
463,5
463,5
كلية العلوم واآلداب (برنامج العلوم)
463,5
463,5
كلية العلوم واآلداب (برامج اجتماعية وآداب)
463,5
463,5
كلية الفنون الجميلة
514,5
514,5
كلية االقتصاد والعلوم االدارية
1.882,50
510
510
كلية اإللهيات
1.674
463,5
463,5
كلية االتصاالت
1.567,50
463,5
463,5
كلية الهندسة والعمارة
631,5
631,5
631,5
631,5
ORMAN FAKÜLTESİ
كلية العلوم الصحية
463,5
463,5
المعهد العالي للطيران المدني
2.491,50
631,5
631,5
كلية السياحة
463,5
310,5
المعهد المهني العالي كاستامونو
1.254
310,5
310,5
معهد طاش كبري العلي
1.254
310,5
310,5
معهد طوسيا العالي
1.254
310,5
310,5
نظرا ألن الرسوم الدراسية ت ُدفع على أساس فصلي ،فيجب دفع رسوم الفصل الدراسي األول فقط.
ملحوظةً :

الفصل الثاني
1.882,50

1.882,50
1.674
1.567,50

2.491,50
1.254
1.254
1.254

عناوين البريد اإللكتروني للوحدة األكاديمية
الوحدة األكاديمية

البريد اإللكتروني

كلية التربية
كلية اآلداب والفنون
كلية الفنون الجميلة والتصميم
كلية االقتصاد والعلوم االدارية
كلية اإللهيات
كلية االتصال
كلية الهندسة والعمارة
كلية الغابات
كلية العلوم الصحية
كلية المحاصيل المائية
كلية السياحة
كلية الطب البيطري
المعهد العالي للتربية البدنية والرياضة
المعهد العالي للطيران المدني
المعهد العالي أبانا صباحات  -مسعود يلماز المهنية
المعهد العالي المهني لضريبة المركبات
المعهد العالي بوزكورت المهني
المعهد العالي سيد رفعت الغاز المهني
المعهد العالي شاتالزيتين المهني
المعهد العالي داداي نافع وأميت شيري المهني
مدرسة  Devrekani TOBBالمهنية
المعهد العالي إحسان غازي المهني
مدرسة  Ineboluالمهنية
المعهد العالي كاستامونو المهني
المعهد العالي كور المهني
المعهد العالي طاش كوبري المهني
المعهد العالي توسيا المهني
.مالحظة :يجب عليك إرسال إثبات الدفع الخاص بك إلى عنوان البريد اإللكتروني للوحدة األكاديمية التي سجلت فيها

egitim@kastamonu.edu.tr
kufef@kastamonu.edu.tr
gstf@kastamonu.edu.tr
iibf@kastamonu.edu.tr
ilahiyat@kastamonu.edu.tr
ilef@kastamonu.edu.tr
mmf@kastamonu.edu.tr
orman@kastamonu.edu.tr
saglikbf@kastamonu.edu.tr
sufak@kastamonu.edu.tr
turizm@kastamonu.edu.tr
veteriner@kastamonu.edu.tr
besyo@kastamonu.edu.tr
shyo@kastamonu.edu.tr
abana@kastamonu.edu.tr
aracmyo@kastamonu.edu.tr
bozkurtmyo@kastamonu.edu.tr
crimyo@kastamonu.edu.tr
catalzeytin@kastamonu.edu.tr
dadaymyo@kastamonu.edu.tr
dmyo@kastamonu.edu.tr
ihsangazi@kastamonu.edu.tr
inebolumyo@kastamonu.edu.tr
kmyo@kastamonu.edu.tr
kuremyo@kastamonu.edu.tr
taskoprumyo@kastamonu.edu.tr
tmyo@kastamonu.edu.tr

