
 من مديرية جامعة بارتي   
 

ي تعلن الجامعة أنه 
ن
ي األقسام المدرجة أدناه من قبل معهد التعليم العالي ف

ن
ن ف امجل ةجامعالسيتم قبول الطالب الدوليي  الدراسات  بر

 . 2021 - 2020العليا لفصل الربيع الدراسي 
نت من خالل النقر فوق  ن ملء نموذج الطلب عبر اإلنبر التقديم والمعهد عىل عنوان  القائمة، وقسم إجراءاتُيطلب من المرشحي 

نت ) ي http://ubys.bartin.edu.trاإلنبر
ن
ة من (، ف اير حتر  22الفبر ي هذه المرحلة لن يتم طلب أي و 2021ابريل لعام  11فبر

ن
ف

ن   .مستندات من المرشحي 
ي من إكمال تسجيلهم عن طريق تحمي

المعلنة أثناء تقديم الطلب من  ل المستنداتسيتمكن الطالب الذين يحق لهم التسجيل النهائ 
نت،  ي عبر اإلنبر

ي لمعهدناحسب المواعيد المعلنة شاشة التسجيل النهائ 
وئن  .عىل الموقع اإللكبر

ن الذين يدلون ببيانات غب  كاملة أو غب  صحيحة أثناء تقديم الطلب ن كحد لالتقدم للطالب يمكن  .لن يتم تسجيل المرشحي  نامجي  بر
 .أقىص

 

و  الحصة بأطروحةج الماجستي  برام  ط التقديمشر

 هندسة النظم الذكية
 )المتعددة(

ونيك، هندسة الك أن يكون متخرجا من أي قسم من أقسامها، هندسة الميكا  6 بر
الحاسوب ، هندسة صناعية، الهندسة الصناعية وهندسة النظم ، هندسة 

ونيات الكهربائية، ونيات  اإللكبر هربائية، ، الهندسة الكواالتصاالت هندسة اإللكبر
ية ، الهندسة الطبميكانيكي هندسة التحكم، هندسة التحكم واألتمتة ، مهندس 

مجيات، هندسة نظم المعلومات ، هندسة نظم الحاسوب  الحيوية، هندسة البر
مجيات ،  والمعلومات ، هندسة المعلومات الجنائية ، هندسة الحاسوب والبر

هندسة نظم الطاقة ، الهندسة الطبية، نظم المعلومات وتقنيات الحاسوب ، 
إدارة الخدمات اللوجستية ، تقويم العظام واألطراف الصناعية ونظم المعلومات 

 اإلدارية

 درجة البكالوريوس من أي قسم لآلثار وتاري    خ الفن 5 علم اآلثار

بية البدنية والرياضة فيه، التدريب،أن يكون متخرجا من أي قسم من أقسامها، تعليم  5 الير  وإدارة والبر
بية  الرياضة وتعليمالبدنية  الرياضة، والبر

 إدارة المعلومات واللوجستيات 
 )المتعددة(

أن يكون متخرجا من أي قسم من أقسامها، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كلية  7
 إدارة األعمال، التجارة الدولية والتجارة الدولية التمويل 

 اللوجستية، التجارة الدولية واألعمال،التجارة الدولية والخدمات 
، الخدمات اللوجستية الدولية، الهندسة اإلدارية، ي  تمويل خارجر

 هندسة صناعية، هندسة الحاسوب، اإلحصاء

 تكنولوجيا الكمبيوتر والمعلومات
 األنظمة

 حاصل عىل البكالوريوس 8

اقتصاديات التنمية اإلقليمية 
 )المتعددة(

إدارة السياحة  عالقات دولية، أي قسم من أقسامها،أن يكون متخرجا من  8
نظم المعلومات اإلدارية، هندسة  االدارة العامة، االقتصاد واألعمال والفنادق،
سة هند الحاسوب،هندسة  هندسة المناظر الطبيعية، صناعة الغابات الغابات،
ونيات الكهربائية ،هندسة بيئية، دية الزراعة ،أنظمة لسكك الحدي هندسة اإللكبر

 ،هندسة النقل
 

بوية  العلوم الير
 التعلم مدى الحياة وتعليم الكبار

 حاصل عىل البكالوريوس 5

 أن يكون خري    ج قسم الهندسة المدنية 4 هندسة المدنية

 حاصل عىل البكالوريوس 6 قسم األعمال

 قسم إدارة األعمال 
 )المحاسبة والتمويل(

 البكالوريوسحاصل عىل  3



 :أن يكون الطالب حاصال عىل شهادة البكالوريوس من أحد األقسام التالية 9 قسم الهندسة الميكانيكية
الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة التصنيع، هندسة اإلنتاج 

، الهندسة الصناعية، تعليم الكيمائيةوالمعادن، هندسة نظم الطاقة، الهندسة 
 .اآلالت الزراعيةالمواد المعدنية، دراسة الماكينة، تعليم الشبكات، 

 :أحد األقسام التالية أن يكون الطالب حاصال عىل شهادة البكالوريوس من 3 قسم الرياضيات
ي كلية العلوم واآلداب، قسم 

ن
ي كلية العلوم، قسم الرياضيات ف

ن
قسم الرياضيات ف

ي كلية العلوم، قسم تعليم الرياضيات المرحلة  الرياضيات
ن
وتطبيقات الحاسوب ف

ي كلية العلوم.  الثانوية
ن
بية، قسم االحصاء ف ي كلية البر

ن
 ف

 قسم تعليم الرياضيات والعلوم
 قسم تعليم العلوم

 :أحد األقسام التالية أن يكون الطالب حاصال عىل شهادة البكالوريوس من 4
ياء، قسم ت يم علم األحياء، قسم تعليمقسم تعليم العلوم، قسم تعل ن عليم الفب 
ياء، قسم  الكيمياء، قسم تعليم الفصول ن الدراسية، قسم علم األحياء، قسم الفب 

 الكيمياء. 

 :أحد األقسام التالية أن يكون الطالب حاصال عىل شهادة البكالوريوس من 10 قسم هندسة اإلنتاج والمعادن
الهندسة المعدنية، علم هندسة اإلنتاج، هندسة هندسة اإلنتاج والمعادن، 

ان، هندسة المالحة الجوية، هندسة  اإلنتاج، الهندسة الميكانيكية، هندسة الطب 
الفضاء، الهندسة الصناعية، هندسة المالحة الجوية والفضاء، هندسة عمارة 

الحيوية، الهندسة الطبية، هندسة  السفن وماكينات السفن، الهندية الطبية
ياء أنظم ن يائية، قسم الفب  ن ة السكك الحديدية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الفب 

ي كلية التعليم 
ي كلية العلوم، قسم تعليم الماكينة فن

ي كلية العلوم، قسم الكيمياء فن
فن

 . ي
ي كلية التعليم الفتن

، تعليم المعادن فن ي
 الفتن

 :البكالوريوس من أحد األقسام التاليةأن يكون الطالب حاصال عىل شهادة  5 هندسة صناعة الغابات
هندسة صناعة الغابات، هندسة الغابات، هندسة الصناعة، قسم الكيمياء، قسم 
، قسم علم األحياء، قسم حماية النباتات، قسم  ياء، قسم االقتصاد القياسي ن الفب 

، هندسة صناعة النجارة، علم هندسة اإلنشاءاتتعليم األثاث والديكور، هندسة 
، الهندسة الكيميائية، قسم تعليم الكيمياء، قسم إدارة األعمال، قسم اإلنتاج

 .االقتصاد

 :أن يكون الطالب حاصال عىل شهادة البكالوريوس من أحد األقسام التالية 8 هندسة الغابات
هندسة الغابات، كلية الزراعة، كلية الهندسة، كلية الهندسة المعمارية، كلية 

والتصميم، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، كلية العلوم، قسم الهندسة المعمارية 
ي كلية اآلداب

ي كلية اآلداب، قسم اآلثار فن
 .الجغرافيا فن

 :أن يكون الطالب حاصال عىل شهادة البكالوريوس من أحد األقسام التالية 7 هندسة المناظر الطبيعية
لمناطق، قسم هندسة المناظر الطبيعية، الهندسة، قسم تخطيط المدن وا

ي.   التصميم الحضن

 :أحد األقسام التالية أن يكون الطالب حاصال عىل شهادة البكالوريوس من 8 العلوم اإلسالمية األساسية
ق الدينية واألخال ، قسم تعليم الثقافةاإلسالمية، كلية العلوم اإللهياتكلية 

 .للمرحلة االبتدائية

كية والمعلومات  تعليم الير
 االجتماعية

 قسم تعليم المعلومات االجتماعية

 :أن يكون الطالب حاصال عىل شهادة البكالوريوس من أحد األقسام التالية 4
 قسم تعليم المعلومات االجتماعية، قسم تعليم الفصول الدراسية. 

 

 

 

وط التقديم الحصة برامج الماجستي  بدون أطروحة  شر

بوية التعلم مدى الحياة وتعليم   حاصل عىل ليسانس 3 بارالكالعلوم البر



 

وط التقديم الحصة برامج الدكتوراة   شر

ة بأطروححاصل عىل ماجستب  أن يكون خري    ج قسم الهندسة المدنية وأن يكون  2 هندسة مدنية
ي قسم الهندسة المدنية. 

ن
 ف

 حاصل عىل درجة الماجستب  بأطروحة 5 أعمال

 للهندسةمن أي قسم  الماجستب  بأطروحةدرجة البكالوريوس ودرجة  3 هندسة ميكانيكية
ونية، الكهربائية  الهندسة الميكانيكية، لمعادن هندسة التصنيع، هندسة اواإللكبر

 الهندسة، الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية أنظمة الطاقة وهندسة المواد،
 مدرس المعادن، اآلالت الزراعية ،التعليم الميكانيكي 

صناعة الغابات، الهندسة  درجة الماجستب  بأطروحة من أي قسم لهندسة 1 هندسة صناعة الغابات
 الغابات، هندسة الصناعة، تعليم األثاث والديكور الصناعية النجارة، هندسة

هندسة صناعة  الغابات، درجة الماجستب  بأطروحة من أي قسم لهندسة 2 هندسة الغابات
 الطبيعية هندسة المناظر  الغابات،

 المناظر الطبيعية، العمارة، درجة الماجستب  بأطروحة من أي قسم لهندسة 1 اظر هندسة المن
ي ، التصميم الحضن  التخطيط المدينة واإلقليمي

 

 

نامج الماجستي  مع الرسالةتقديم وط الشر   -1  لير
a .  لجامعةمن اهادة التخرج يكون حاصل عىل شأن. 
b .  ي

كية ليست مطلوبة فن ط اللغة البر ن التسجيل أولئك الذين لديهم شهادة الكفاءة قبول يتم  . سجيلالتشر كية من بي  بر
ن الذين يحق لهم التسجيل  ، و المرشحي  ي

ن الذين ليسالنهائ  ة إعداد م يتم منح المرشحي  ن لديهم شهادة إجادة تركية فبر
ة ال تحسب . هذه الفبر ن عىل األكبر ن دراسيي  ي نهاية هذه  فصلي 

ة التعليم. فن ة،من فبر الذين ال  طالبيتم فصل ال الفبر
 .الجامعة يستوفون متطلبات اللغة من

c . ن الذين يمكنهم توثيق أنهم ن المرشحي  كية ليست مطلوبة للطالب الدوليي  اتهم الجامعية أكملوا دراس متطلبات اللغة البر
كية ي تدرس اللغة البر

ي إحدى الجامعات التر
 . فن

d .  .وط المحددة بالظروف الخاصة ي الشر
 أن يستوفن

  
وط  -2 نامج الدكتوراه التقديمشر  لير
 الماجستب  شهادة الحصول عىل  -أ 

ن عىل معدل تراكمي ال يقل عن  -ب نامج الدكتوراه من الحاصلي  ن لبر  . 4من 3يجب أن يكون لدى المتقدمي 
ن الذين يمكنهم توثيق أنهم أكملوا دراساتهم الجامعية  -ت ن المرشحي  كية ليست مطلوبة للطالب الدوليي  متطلبات اللغة البر

ي إحدى الجا
كية. فن ي تدرس اللغة البر

 معات التر
ن الذين يمكنهم توثيق أنهم أكملوا دراساتهم الجامعية  -ث ن المرشحي  كية ليست مطلوبة للطالب الدوليي  متطلبات اللغة البر

كية.  ي تدرس اللغة البر
ي إحدى الجامعات التر

 فن
وط المحددة بالظروف الخاصة.  -ج ي الشر

 أن يستوفن
 
 

وط  -3 نامج الماجستي   التقديمشر  بدون أطروحةلير
 
 أن يكون حاصل عىل شهادة التخرج من الجامعة -أ 

ن عىل معدل تراكمي ال يقل عن  -ب نامج الدكتوراه من الحاصلي  ن لبر  . 4من 3يجب أن يكون لدى المتقدمي 
ن الذين يمكنهم توثيق أنهم أكملوا دراساتهم  -ت ن المرشحي  كية ليست مطلوبة للطالب الدوليي  متطلبات اللغة البر

ي 
كية. الجامعية فن ي تدرس اللغة البر

 إحدى الجامعات التر
ن الذين يمكنهم توثيق أنهم أكملوا دراساتهم  -ث ن المرشحي  كية ليست مطلوبة للطالب الدوليي  متطلبات اللغة البر

كية.  ي تدرس اللغة البر
ي إحدى الجامعات التر

 الجامعية فن
وط المحددة بالظروف الخاصة.  -ج ي الشر

 أن يستوفن
 

 



نت -4  التسجيل عير اإلنير
ن  يتم -أ  ة ما بي  ي الفبر

ن
نت ف اير  22فتح باب التسجيل عبر اإلنبر من خالل عالمة تبويب تطبيق المعهد  2021ابريل  11 –فبر

 . 23,59الساعة  2021أبريل  11 األحد ستنتهي الطلبات يوم  .ubys.bartin.edu.tr عىل
.  -ب ن عىل األكبر نامجي  ن التقديم لبر  يمكن للمرشحي 
ن إدخال  -ت ن كأساس لتسجيل يجب عىل المرشحي  معلوماتهم بشكل صحيح وكامل وسيتم اعتبار بيانات الطالب المرشحي 

ن الذين يدلون بيانات كاذبة أو غب  كاملة.   ولن يتم إجراء عملية التسجيل النهائية للمرشحي 
ن  -ث نتقبولهم أو رفضهم مراجعة يمكن للمتقدمي  ة  عبر اإلنبر ن يمكن لهم مراجعة الطلبات خالل فبر واإليميل.  المتقدمي 

 .إذا كان هناك سبب قابل للتعديلالتقديم واستكمال أسباب الرفض 
 

 التقييم وقبول الطالب -5
 
اكمي  -أ ي برنامج الماجستب  مع األطروحة؛ يتم القبول ضمن الكوتا بحسب المعدل البر

ن
 .الجامعي للقبول ف

ي الدكتوراه: يتم  -ب
ن
ي برامج الدكتوراه ضمنللقبول ف

ن
ن بأطروحة ف من  70الحصة من خالل حساب %  قبول الخريجي 

اكمي و %   من درجة اللغة األجنبية 30المعدل البر
ي تركيا طبقا لقرار من قبلYDS , YÖKDİL المقبولة امتحاناتدرجة اللغة  -ت

ن
 YÖK يتم قبولها طيقا لما يعدلها ف

ي برنامج التعليم الماجستب  بدون -ث
ن
ي التعليم عن بعد ضمن  القبول ف

ن
ا لمعدل الليسانس ف

ً
أطروحة، يتم قبول وفق

 الحصة المحددة 
 

 مواعيد التقديم واإلجراءات والقبول -6
 

اير إىل  22 التسجيل عن بعد  2021ابريل  20فير

 2021ابريل  19-12 تقيم أوراق المتقدمي   

شيح  3021ابريل  21 اعالن نتيجة الير

ي 
 2021مايو  6 -ابريل  29 ودفع الرسوماستكمال التسجيل النهائ 

 2021مايو  27- 26 ارسال خطابات التسجيل الدوىلي للمقبولي   غي  اإليميل 

 
نت -7  األوراق المطلوب ارسالها عير األنير

 
ن لدرجة  -أ ن لدرجة الماجيسبر وشهادة التخرج الجامعي وشهادة الماجستب  للمتقدمي  شهادة التخرج الجامعي للمتقدمي 

 الدكتوراة. 

ن لدرجة الماجيسبر وشهادة التخرج الجامعي بالدرجات وشهادة الماجستب   -ب شهادة التخرج الجامعي بالدرجات للمتقدمي 

ن لدرجة الدكتوراة.   بالدرجات للمتقدمي 

ف بها من قبلشهادة  -ت ي تنظمها المؤسسات المعبر
كية من االمتحانات التر   YÖK النجاح باللغة البر

 صورة حديثة واحدة بحجم صورة جواز السفر تم التقاطها خالل األشهر الستة الماضية -ث

كية المصدقة عليها للوثائق -ج جمة البر  .البر

 

 :ملحوظة
 

ي يمكن تطبيق برنامج اإلعداد العلمي عىل الطالب  . 1
ن عىل درجات البكالوريوس أو الدراسات العليا فن جاالت م الحاصلي 

 .فيهمختلفة عن برنامج الماجستب  أو الدكتوراه الذي تم قبولهم 
 .امجبرنيتم تحديد الطالب المرشح الرئيسي والطالب البديل وكذلك الحصة المفتوحة لكل  النتائج،عند إعالن  . 2
ي المرشحون مسؤولون عن المعلومات  . 3

نت وطلب التسجيل النهائ  ي الطلب عبر اإلنبر
ي يدخلونها فن

بر ع والوثائق التر
نت. يعتبر المرشحون الذين يدلون ببيانات كاذبة عىل أنهم قد قبلوا جميع المسؤولية القانونية  .اإلنبر

ن عىل شهادات  . 4  ف بها من قبلووثيقة نتيجة اللغة األجنبية الدولية المعبر  YÖKDİLو YDS  يتم قبول الطلبة الحاصلي 
YÖK امج الدكتوراه ي تم الحصول عليها خالل السنوات الخمس الماضية وبالنسبة لبر

 . ال يصلح للتقديم غب  الدرجات التر
 تم تقديم الطلب بمستند غب  مكتمل فلن يتم إجراءأو بشكل غب  صحيح قدمت عن معلومات الطلب كشف إذا تم ال . 5

ن  ي للطالب المرشحي 
 .عملية التسجيل النهائ 

 
 
 



 ل للتواص
   سكرتي  المعهد 

 مكتب شؤون الطالب: المعهد 
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