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اهناء أجراائت التجسيل و التقدمي عىل االقامة

مبجرد حصولك عىل القبول الهنايئ ،ميكنك التقدمي عىل
التأشرية قصرية املدى.
بعد حصولك عىل التأشرية وامليجء إىل تركيا ،ستحتاج
إىل تسلمي مستنداتك إىل املكتب الدويل ،عندها تكون
قد أمكلت تجسيلك الهنايئ .و ستستمل رمق الطالب لفتح
صفحتك االلكرتونية ألختيار الدروس.
ميكنك التقدمي عىل ترصحي اقامة الطالب عىل صفحة
مكتب اهلجرة احلكويم و حتتاج إىل حتديد موعد .مث
سمل املستندات اليت يطلهبا مكتب اهلجرة إىل اجلامعة
قسم الطالب الدوليني .من مث اجلامعة ستمكل اجراائت
االقامة عن الطالب اكمال.
لملزيد عن متطلبات األوراق ملكتبة اهلجرة:
.https://e-ikamet.goc.gov.tr/

السنة التحضريية و امتحان اللغة

ستكون هناك امتحانات الكفاءة اللغوية الرتكية
واإلجنلزيية يف بداية العام الدرايس.
إذا مل حتصل عىل احلد األدىن من الدرجات يف
اختبار إتقان اللغة اإلجنلزيية  ،فسوف تدرس يف
السنة التحضريية للغة اإلجنلزيية.
ملزيد من املعلومات  ،ميكنك التواصل بإدارة السنة
التحضريية:
dilokulu@medipol.edu.tr
إذا مل حتصل عىل احلد األدىن من الدرجات يف
امتحان الكفاءة يف اللغة الرتكية  ،فستحتاج إىل مجتيد
تجسيلك ،مث تجسيل يف حصص اللغة الرتكية يف مركز
تومري يف اجلامعة.
ملزيد من املعلومات  ،ميكنك التواصل تومري يف اجلامعة:
tomer@medipol.edu.tr
السكن اجلاميع:
يوجد لدينا سكن داخل احلرم اجلاميع للك من
الفتيات والفتيان مفصول عن بعضهم.
حتتوي صاالت النوم املشرتكة عىل غرف فردية وثالثية
ورباعية باالضافة اىل امحلامات الداخلية.
ملزيد من املعلومات  ،ميكنك التواصل مع ادارة السكن
اجلاميع:
yurt@medipol.edu.tr

طريقة التجسيل

ً
أوال ،حتتاج إىل التقدمي عرب اإلنرتنت ومحتيل مستندات
التقدمي املسبق .إذا استوفيت الرشوط  ،فسرنسل لك
خطاب القبول األويل .إذا قبلت الرشوط املنصوص هيلع
 ،فأنت حباجة إىل تسديد دفعة التجسيل و توقيع الورقة
االخرية من القبول األويل مث بعت وصل البنك والقبول
األويل املوقع عىل امييل املالية للطالب الدوليني من أجل
احلصول عىل القبول الهنايئ .
للتأكيد القبول الهنايئ هو املوافقة املصدقة الهنائية
للدراسة .يرىج املالحظة القبول الهنايئ سيكون باللغة
الرتكية.

املستندات املطلوبة للتطبيق الهنايئ


ترجمة معتمدة لشهادة الثانوية العامة



شهادة معادلة الثانوية العامة



ترجمة موثقة من شهادة الدرجات



نسخة من جواز السفر



صورتان من جواز السفر



إيصال البنك



خطاب كفالة مالية



توقيع القبول االولي

معلومات عنا

تأسست جامعة اسطنبول ميديبول جكامعة خاصة يف
عام  2009حنن جامعة شابة تسلط الضوء عىل مستقبل
الطالب الناحجني بفضل البنية التحتية عالية التقنية
واألاكدمييني املؤهلني .لدينا  2830طال ًبا دول ًيا من 81
دولة خمتلفة

من ميكنه التقدمي؟

اذا كنت محتل جنسية أجنبية أو مزدوجة و درست
الثانوية خارج تركيا ,ميكنك التقدمي كطالب دويل ,و جيب
أن يكون لديمك ما ال يقل عن  60من  100من عالمة
التخرج.

