


تعلن إدارة املعهد عن بدء قبول طلبات االنتساب لربامج الدراسات العليا ابللغتني العربية و    

الرتكية ضمن التواريخ املعلنة يف هذا اإلعالن للفصل الدراسي األول للعام الدراسي 2022-2021

. نة أد�ه                ّ حسب الضوابط املبي    

ً      سيكون التقدمي حصر�  أونال    مجيع املتقدمني و   وعلىين عرب الرابط املرفق هلذا اإلعالن                  

. حىت ال يكون هناك أي نقص أو خطأ يف التقدمي بدقة، املتقدمات لربامج الدراسات قراءة التعليمات   

إدارة   معهد العلوم االجتماعية للدراسات



 

 

 
 تواريخ تقدمي الطلبات و تقييمها و إعالن النتائج

  ٢٠٢١-٠٨-٢٧/  ٢٠٢١-٠٨-٢٣ البدأ بتقدمي الطلبات و االنتهاء منها
   )٢٣:٥٩ (  )  /  ٠٨: ٠٠من الساعة  ( 

 ٢٠٢١ - ٠٨ – ٣١ السيستم)–( من خالل صفحة التقدمي على املوقع    التقييم األوّيل للنتائجإعالن 
 ٢٠٢١ - ٠٩ – ٠٦ اإلعالن النهائي للنتائج 

 تقدمي طلبات االعرتاض على النتائج يف حال وجود أخطاء
 )  sobe@dicle.edu.tr(وذلك إبرسال الطلب عرب اإلمييل التايل 

)٢٠٢١ - ٠٩ –)  ٠٧ – ٠٦ 

 ٢٠٢١ - ٠٩ –)  ١٠ – ٠٨( التثبيت (التسجيل ) النهائي للمقبولني األصالء
 ٢٠٢١ -  ٠٩ –)  ١٦ – ١٤(  التثبيت (التسجيل ) النهائي لقائمة االحتياط

 و على الرابط التايل :حصراً أونالين  ضمن التواريخ احملددة يتم تقدمي الطلبات 
http://obs.dicle.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx . 

التقدمي و ملئ املعلومات ، وسيتم تثبيت التسجيل يف حال القبول أيضاً أونالين من و لن يتم قبول أي طلب شخصي ابليد أو ابلربيد .  يرجى االنتباه اثناء 
أيلول يف حال بقيت هناك مقاعد شاغرة بعد تثبيت قائمة  ٢٣سيتم قبول مفاضلة ملئ الشواغر حىت �اية ) .  OBSخالل سيستم شؤون الطالب (

 ريجى متابعة صفحتكم الشخصية ضمن  سيستم التقدمي .، و ذلك من خالل احملصلة العامة  ابلتسلسل ، فاالحتياط 

mailto:sobe@dicle.edu.tr
http://obs.dicle.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx
http://obs.dicle.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx


 ضوابط و شروط التقدم لربامج الدراسات العليا  

 للطالب األجانب   

 لن يتم قبول الطلبات املقدمة عرب الربيد أو ابليد.  -١

 التقدمي فقط أونالين عرب الرابط املرفق و املذكور يف هذا اإلعالن. -٢

إىل موقع التقدمي.   PDFالصورة الشخصية , بصيغة  إرفاق مجيع املستندات  , ما عدا -٣
 جيب توافق  الطلب مع الشروط املذكورة  ضمن كل قسم للربامج املقدمة عليها  , و سيتم رفض أي طلب غري مالئم لتلك الشروط.  -٤

 حال وجود النظامني على كشف الدرجات , ميكن  ). يف ٤) أو الرابعي ( ١٠٠خالل عملية التقدمي , سيتم إدخال معدل التخرج العام وفق نظامي املئوي  ( -٥
) ملعرفة املعدل العام . و ما عدا ذلك من أنظمة أخرى , ميكن الرجوع إىل لوائح وزارة التعليم العايل الرتكية    E-Devletاالستعانة ابلبوابة احلكومية اإللكرتونية ( 

 ).   YOKSIS, وإىل نظام  معلومات التعليم العايل الرتكي ( 

 يسمح بتقدمي طلب واحد فقط سواء لرب�مج اللغة العربية أو الرتكية (للماجستري و الدكتوراه). -٦



ً                                                                                               مثال  املاجستري و الدكتوراه ) يف نفس الوقت , ويف حال التثبيت جيب إلغاء إحداها . ميكن التقدم لرب�جمني يف حالة  ال جيوز اجلمع يف الدراسة بني بر�جمني  ( -٧    
 واحدة فقط إذا كان نظام إحداها ( أي املاجستري ) بدون رسالة . 

اللغة الرتكية أو املعافيات املقامة يف اجلامعات الرتكية أو معهد "يونس إمره  الطالب املقبولون يف الدراسات العليا ابللغة الرتكية , عليهم إبراز إثبات جناح يف امتحان  -٨
ة و ملدة عام على األقل يف " لتعليم اللغة الرتكية يف داخل تركيا أو خارجها . للراسبني أو الذين ليس لديهم شهادة جناح , سيخضعون لدورة مكثفة يف اللغة الرتكي

.

معهد أحباث و تدريس اللغة الرتكية   TÖMER  التابع جلامعة دجلة و احلصول على درجة C 1 على األقل يف أمتحان اللغة الرتكية  , ولن يتم حساب 
امج. هذه املدة ضمن فرتة الدراسة اجلامعية , و خالف ذلك سيتم فصل  الطالب من الرب

 ٩- سيتم تقييم كفاءة الطالب املقبولني يف برامج الدراسات العليا ابللغة األجنبية بشكل كامل أو جزئي حسب ضوابط و توجيهات حتدده اجلامعة 

 حكام لوائح التعليم العايل و تعليمات االمتحا�ت اخلاصة جبامعة دجلة على القضا� الغري مذكورة يف هذا الدليل . تطبق أ -١٠

عايري التقييم  سيتم استبعاد أي طلب ضمن  أي مرحلة من مراحل التقييم  و حتتوي على معلومات خاطئة أو زائفة أو مرفقة بواثئق �قصة أو غري مطابقة مل
القسم  املقدمة من  



 

 

 

 

 

 املقاعد املخصصة للطالب الدوليني ضمن الرب�مج التعليمي ابللغة الرتكية

 بر�مج املاجستري

 الشروط عدد املقاعد القسم
علم اآلاثر  –أن يكون حاصالً على درجة الليسانس من أحد  األقسام  التالية : علم اآلاثر  5 علم اآلاثر

 اتريخ الفن  –علم آاثر ما قبل التاريخ  –اتريخ و آاثر أسيا الصغرى  –الكالسيكي 
 أن يكون حاصالً على ليسانس من قسم اللهجات الرتكية املعاصرة و آداهبا. 3 اللهجات الرتكية املعاصرة و آداهبا

 يعادهلا.أن يكون حاصالً على ليسانس من قسم االقتصاد أو العلوم اإلدارية أو ما  5 االقتصاد
ن يكون حاصالً على ليسانس من كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية , أو املدرسة العليا للطريان , أو أ 10 إدارة األعمال

 من كلية اهلندسة قسم اهلندسة الصناعية أو اإلدارية .
, الفلسفة , اإلدارة احلكومية أو العلوم  االجتماعأن يكون حاصالً على ليسانس من قسم علم  1 علم االجتماع

 السياسية , أو اخلدمات االجتماعية .
أن يكون حاصالً على ليسانس من كلية اآلداب قسم التاريخ أو إدارة املعلومات و الواثئق , من   3 التاريخ املعاصر

 كلية الرتبية قسم تعليم التاريخ , أو  كلية اإلهليات (الشريعة ) .



 
  

 

 

 

 

 

 ابللغة الرتكيةاملقاعد املخصصة للطالب الدوليني ضمن الرب�مج التعليمي 

 بر�مج الدكتوراه

 الشروط عدد املقاعد القسم
إدارة  –أن يكون حاصالً على ماجستري برسالة من أحد األقسام التالية : االقتصاد  5 االقتصاد

 االقتصاد القياسي أو االدارة احلكومية . –العلوم املالية  –األعمال 
كلية االقتصاد و   –أن يكون حاصالً على ماجستري برسالة من قسم إدارة األعمال  5 إدارة األعمال

 العلوم السياسية –العلوم اإلدارية 
اللغة الكردية و  – أن يكون حاصالً على ماجستري برسالة من قسم اللغة الكردية 5 اللغة الكردية و ثقافتها (كورمنجى)

 أو ما يعادهلا –ثقافتها 
 



 شروط التقدمي 

ً         األتراك الذين أمتو ا دراسة الليسانس أو املاجستري كامال  يف اخلارج التقدمي للطالب األجانب أو الطالب   -١                                  ّ                  . 

 .إبراز معادلة أو اعرتاف للشهادات املمنوحة من اجلامعات  خارج تركيا  -٢

. غري مطلوب   )  YDS( امتحان دخول الدراسات العليا ) و شهادة اللغة األجنبية (     ALES  امتحان  -٣

 . للمتقدمني إىل مرحلة املاجستري  ١٠٠\ ٦٥        َّ                              أن ال يقل  معدل التخرج العام لليسانس عن   - ٤

 .للماجستري , للمتقدمني إىل مرحلة الدكتوراه  ١٠٠ \   ٧٥, و ١٠٠\  ٦٥          َّ                               و أن ال يقل  معدل التخرج العام لليسانس عن   -



 :األوراق املطلوبة إرفاقها  خالل التقدمي

شهادة املاجستري أو مصدقة خترج املاجستري للراغبني يف التقدم  إىل مرحلة الدكتوراه ,   الشهادة اجلامعية أو مصدقة التخرج للمتقدمني إىل مرحلة املاجستري  ,  -١

 .مع ترمجتها و تصديقها  من النوتر أو من الوكاالت الرتكية يف اخلارج 

ً كشف  درجات املصدقة اجلامعية للتقدم إىل املاجستري ( و ترفق كشف الدرجات للمعهد ذو السنتني إذا كان مستكمال    -٢ لليسانس ) , مع ترمجتها و تصديقها                                                                                                  

 .من النوتر أو القنصلية الرتكية يف اخلارج 

ً           و للتقدمي إىل درجة الدكتوراه , كشف  درجات املصدقة اجلامعية ( و ترفق كشف الدرجات للمعهد ذو السنتني إذا كان مستكمال  لليسانس )  -٣ . و كشف                                                                                                             

 .تر أو القنصلية الرتكية يف اخلارج درجات املاجستري , مع ترمجتها و تصديقها  من النو 

 .                                                          ً املاجستري يف اخلارج , عليهم إرفاق معادلة الشهادة و الدبلوم معا   \ ابلنسبة لطالب اجلمهورية الرتكية الذين أ�وا دراسة الليسانس  -٤

. إن وجدت  , (  TOMER ) شهادة الكفاءة يف اللغة الرتكية-٥

 .اك ) بيان وضع اخلدمة العسكرية ( للطالب األتر -٦

صورة شخصية حديثة ( التقطت يف آخر ستة أشهر )  -٧



 عملية تقييم الطلبات

 . مقابلة لتقييم املتقدمني األجانب كتايب أو  ال يوجد امتحان  -١

 .للماجستري سيكون  املعدل العام للتخرج يف الليسانس هو املعيار الرئيسي  -٢

ّ   حمص لة للدكتوراه :   -٣ .% ٥٠%  و معدل املاجستري  ٥٠مجع  معدل الليسانس     

 ً                 ً          ا   يعتمد األصغر سنا  و األسبق  التقييم : سيتم اختيار املقبولني من حيث األعلى درجة فاألدىن , و يف حال التساوي ينظر إىل أحدث اتريخ خترج , و يف حال التساوي أيض
 .    ً              اترخيا  يف تقدمي الطلب



 

 

 

 

 

  

 ابللغة العربيةاملقاعد املخصصة للطالب الدوليني ضمن الرب�مج التعليمي  

 بر�مج املاجستري

 الشروط عدد املقاعد القسم
 
 
 

 العلوم اإلسالمية األساسية

5  
 

 ف )تصوّ  2 –اللغة العربية و بالغتها  2  -تفسري   2(   

أن يكون حاصالً على ليسانس من أحد األقسام  -1
 –التالية :  كلية الشريعة أو العلوم اإلسالمية 

أصول الدين أو ما يوازيها يف  –الدراسات اإلسالمية 
وزارة التعليم العايل الرتكية من قسم تعليمي نظامي ذو 

 سنوات 4
للمتقدمني إىل قسم اللغة  األولابإلضافة إىل الشرط  -2

جيب أن يكون من خرجيي قسم  غتها  بية و بالالعر 
 .هبا أو تعليم اللغة العربية حصرااللغة العربية و آدا

 

 



 

 

 

 

 

 

 ابللغة العربيةاملقاعد املخصصة للطالب الدوليني ضمن الرب�مج التعليمي 

 هابر�مج  الدكتور 

 الشروط عدد المقاعد القسم
 
 
 

 
 

 العلوم اإلسالمیة األساسیة          
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 )تصّوف  1 –لغة عربية وبالغة  1 –تفسري  2(  

أن يكون حاصًال على ليسانس من أحد األقسام التالية :    -1
الدراسات اإلسالمية  –كلية الشريعة أو العلوم اإلسالمية 

أصول الدين أو ما يوازيها يف وزارة التعليم العايل الرتكية  –
وحاصل على  – سنوات 4من قسم تعليمي نظامي ذو 

اللغة العربية و آداهبا ماجستري برسالة يف العلوم اإلسالمية أو 
 .تعليم اللغة العربيةأو 

درجة الدكتوراه  للمتقدمني إىل -ابإلضافة إىل الشرط األول -2
حاصالً جيب أن يكون  -قسم اللغة العربية و بالغتها    يف 

 – قسم اللغة العربية و آداهبا على ماجستري برسالة من 
 .أو تعليم اللغة العربية حصراً  قسم اللغة العربية و بالغتها  

 



 

 

 

 

 الشروط  

 الدكتوراه ) يف اخلارج. –أن يكون املتقدم طالباً أجنبياً او من مواطين اجلمهورية الرتكية الذين أ�وا دراستهم (الليسانس  -
 غري مطلوب .  ALESامتحان   -
 غري مطلوب .  YDSامتحان اللغة األجنبية  -
 % للمتقدمني إىل مرحلة املاجستري . 65أن ال يقل معدل  الليسانس  عن  -
 %  للمتقدمني إىل مرحلة الدكتوراه.75أن ال يقل معدل املاجستري عن  -

 .للطالب األجانب   االعرتافو معادلة الشهادة أو وثيقة  ,  جاحلصول على معادلة الشهادة من وزارة التعليم العايل الرتكية  ملواطين اجلمهورية الرتكية الذين أ�وا دراستهم يف اخلار  -
 

 األوراق املطلوبة إرفاقها إىل السيستم خالل عملية التقدمي
 مع مصدقة التخرج أو الشهادة اجلامعية للمتقدمني إىل مرحلة املاجستري , مصدقة خترج أو شهادة املاجستري للمتقدمني إىل مرحلة الدكتوراه  -1

 )  أو من القنصلية الرتكية يف اخلارج . ترمجتها و تصديقها من كاتب العدل (النوتر
 

لليسانس ) , مع  ترمجتها و تصديقها من النوتر أو القنصلية كشف درجات  الليسانس للتقدم  إىل املاجستري ( و ترفق كشف الدرجات  للمعهد ذو السنتني إذا  كان مستكمًال   -2
 الرتكية  يف اخلارج .



ً                                      كشف  درجات املصدقة اجلامعية ( و ترفق كشف الدرجات للمعهد ذو السنتني إذا كان مستكمال  لليسانس ) . و كشف درجات املاجستري , مع   و للتقدمي إىل درجة الدكتوراه ,   -                                                                                
لرتكية يف اخلارجترمجتها و تصديقها  من النوتر أو القنصلية ا . 

 .                                                    ً ري يف اخلارج , عليهم إرفاق معادلة الشهادة و الدبلوم معا  املاجست  \ابلنسبة لطالب اجلمهورية الرتكية الذين أ�وا دراسة الليسانس  - ٣ 
بيان وضع اخلدمة العسكرية ( للطالب األتراك )  - ٤  
صورة شخصية حديثة ( التقطت يف آخر ستة أشهر )  - ٥  

يف مرحلة الليسانس هي اللغة العربية  إرفاق إثبات إىل السيستم يف قسم ( املستندات ) يف حال كانت اللغة األم اللغة العربية , أو لغة التعليم  - ٦ . 
صورة عن جواز السفر أو اإلقامة أو الكملك لألجانب , و صورة عن اهلوية الشخصية للطالب األتراك  - ٧   

 عملية تقييم الطلبات 
  - ال يوجد امتحان مقابلة لتقييم املتقدمني األجانب

العام للتخرج يف الليسانس هو املعيار الرئيسي للماجستري سيكون  املعدل   - . 
% ٥٠  %  و معدل املاجستري  ٥٠للدكتوراه : حصيلة مجع  معدل الليسانس   . 

 التقييم 

ّ     سيتم اختيار املقبولني من حيث األعلى درجة (حمصل ة )  ث أحدث                                                                            ّ                                ّ       فاألدىن , و يف حال التساوي يؤخذ ابالعتبار من لغته األم هي اللغة العربية , مث من أمت  درجة الليسانس ابللغة العربية , مث  من حي                                            
ّ         ً                         اتريخ خترج , مث  األصغر سنا  و أسبق اتريخ تقدمي الطلب              . 



 األوراق املطلوبة للتسجيل النهائي
)  يف حال الطلب                                                    ً بوكالة قانونية أو ( بسبب انتشار الوابء ميكن إلكرتونيا                 ً     التسجيل شخصيا   أو   ١ -  

مصدقة التخرج أو الشهادة اجلامعية للمتقدمني إىل مرحلة املاجستري - ٢   
لغة الرتكية و تصديقها من النوتر( داخل تركيا ) ,  أو ما ميثلها مصدقة التخرج أو الشهادة اجلامعية و مصدقة أو شهادة املاجستري للمتقدمني إىل مرحلة الدكتوراه ,  وترمجتها إىل ال  - ٣ 

                                  ّ                   من وكاالت تركية يف اخلارج , يف حال أمت  الدراسة خارج تركي 
معادلة الشهادات للطالب األتراك الذين أمتو دراستهم خارج تركيا - ٤   

مجيع املواد الدراسية يف مرحليت الليسانس و املاجستري كشف عالمات يوضح جناح و درجات    -٥ 
الدراسة خارج تركيا                                                                                                                  ّ ترمجة كشف الدرجات إىل اللغة الرتكية و تصديقها من النوتر (داخل تركيا )  أو ما ميثلها من وكاالت تركية يف اخلارج  , يف حال أمت   . ٦ -  

واضحة) تكون فيه  معامل الوجه   ٢صورة شخصية أمامية عدد (    ٧ -  
- ٨ صورة عن اهلوية الشخصية أو الكملك أو اإلقامة   

  ملك ) ترمجة صفحة أتشرية الدخول املوجودة على جواز السفر  و بيان صالحيتها إىل الرتكية و تصديقها . ( غري مطلوبة يف حال وجود إقامة أو ك  - ٩
النسخة األصلية  - جديد بيان وضع اخلدمة العسكرية للطالب األتراك بتاريخ   -  ١٠   

إن وجدت  - شهادة الكفاءة يف اللغة الرتكية (التومر ) أو نسخة طبق األصل -  ١١  
األتراك الذين يقيمون يف اخلارج و سيتقدمون إىل مفاضلة الطالب األجانب يتوجب عليهم دفع الرسوم الدراسية )   وصل دفع الرسوم إىل البنك ( الطالب  -  ١٢  



- - تمت

 رابط تقدیم الطلبات  

https:��obs.dicle.edu.tr/oibs/ina_app�  

العلیا  للدراسات االجتماعیة   العلوم لمعھد  اإللكتروني   الموقع   

 http:��www.dicle.edu.tr/birimler/sosyal-bilimler-enstitusu

۸٤٥٥     \  ۸٤۸۸ :      الداخلي الرقم  -    ٤۱۲۲٤۱۱۰۱۰۰  :  ھاتف  

http://obs.dicle.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx
http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/enstituler/sosyal-bilimler-enstitusu/index
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