
 8102-8102جامعة العلوم االجتماعية يف أنقرة 

 ()ابللغة اإلنكليزية اإلسالميبرانمج املاجستري يف اإلقتصاد والتمويل 

 

 

 

 تقييم الطلبات
 الطالب األجانب

 
 املعدل الرتاكمي 06%
 املقابلة امتحان 06%

 الشخصية
لة النتيجة املقبو  06%= 

 للقبول

 كب األتراالطال
 

نتيجة  66%
ALES/GMAT 

 املعدل الرتاكمي 06%
 املقابلة امتحان 06%

 الشخصية
النتيجة املقبولة  06%= 

 برانمج املاجستري يف اإلقتصاد والتمويل اإلسالمي )ابللغة اإلنكليزية(
 
 

 الربانمج العدد املطلوب متطلبات التقدمي و القبول
الطالب  

 األجانب
الطالب 
 األتراك

 

الدراسات اإلسالمية، الشريعة و  احلصول على درجة جامعية يف -1
مويل، اقتصادايت العمل، التاإلقتصاد، إدارة األعمال، 

اإلدارة العامة، االقتصاد القياسي املايل، االقتصاد القياسي، 
 . أخر برانمج مشابهأي العلوم السياسية، التجارة الدولية أو 

أو درجة  ALES امتحانيف على األقل  06 احلصول على -0
)يستثىن من هذه الدرجة  GMAT امتحانمشاهبة يف 

 الطالب األجانب(
 يف درجة  06)ال تقل عن فاءة يف اللغة االنكليزية الك إثبات -0

UDS / KPDS / YDS/e-
YDS/YOKDIL  أو احلصول على شهادة دولية

  مماثلة من مركز لغة انكليزية عاملي(
 2.50/4عن  املعدل الرتاكمي للشهادة اجلامعيةال يقل  -0
يطلب من الطالب األجانب دفع الرسوم الدراسية واليت هي  -6

لرية تركية لكل سنة )يتكون العام أالف  عشرة 16.666.66
 الدراسي من فصلني دراسيني(.
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برانمج املاجستري يف 
اإلقتصاد والتمويل 

 (اإلسالمي )ابللغة اإلنكليزية



 للقبول

 اجلدول الزمين للربانمج
  من اتريخ حىت اتريخ

0610يوليو  00  الطالب للربانمجطلبات  تقدمي 0610مايو  16 
 يتم من خالل الرابط التايل:

https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_logi
n.aspx 

 الشخصية اإلعالن عن الطالب املقبولني للدخول يف امتحان املقابلة 0610يوليو  02

0610أغسطس  62  امتحان املقابالت الشخصية 0610أغسطس  61 

 إعالن نتيجة امتحان املقابالت الشخصية 0610أغسطس  16

 عرتاض على نتائج االمتحانالا 0610أغسطس  10 0610أغسطس  10

 إجراءات التسجيل النهائية 0610أغسطس  06 0610أغسطس  00

 البدالء للطالب باتالطل تقدمي 0610أغسطس  02 0610سبتمرب  10

 

 

 للتقدم للربانمجاملستندات املطلوب حتميلها 
 .(pdfدرجة البكالوريوس أو شهادة التخرج املؤقتة )بصيغة  -1

 (. pdf)بصيغة  اجلامعيةللمواد  كشف العالمات -0

 .*(pdf)بصيغة للطالب األتراك  ALES/GMATنتيجة امتحان  -0

 .**(pdf)بصيغة  شهادة إتقان اللغة األجنبية -0

 (. jpegصورة شخصية )بصيغة  -6

 .(pdfاألتراك )بصيغة الذكور من وثيقة تبني حالة اخلدمة العسكرية للمواطنني  -0

 

https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx


 ملدة مخس سنوات من اتريخ االمتحان. ALESنتائج امتحان يتم قبول *

 وات من اتريخ االمتحان.وابقي شهادات امتحان اللغة األجنبية ملدة مخس سن KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL**يتم قبول نتائج امتحان 

 *** للمزيد من املعلومات حول معادلة الشهادات: 

http://yok.gov.tr/documents/37915040/38672190/EsdegerlikTablosu.pdf 

 

 للتسجيل النهائي (حجي بريم)لدراسات اإلسالمية املستندات اليت جيب تقدميها ملعهد ا

 .األصلية أو الشهادات املعادلة املصدقة أصوالا درجة البكالوريوس  -1

 .أصوالا  النسخة األصلية أو نسخة مصدقةكشف العالمات  -0

 .للطالب األتراك ALES/GMATنتيجة امتحان  -0

 .شهادة إتقان اللغة األجنبية -0

 .السفراهلوية الشخصية أو صورة عن جواز  -6

 .(0 صورة شخصية )عدد -0

 .وثيقة تبني حالة اخلدمة العسكرية للمواطنني الذكور من األتراك -2

 

 

http://yok.gov.tr/documents/37915040/38672190/EsdegerlikTablosu.pdf
http://yok.gov.tr/documents/37915040/38672190/EsdegerlikTablosu.pdf

