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 ىلإ اهبلط / هبلط قاحتلالا ديري يذلا بلاطلا مدقي

https://www.igdir.edu.tr/ http://uluslararasiogrenci.igdir.edu.tr (QR1)) وأ

.تنرتنإلا ربع ماظنلا ىلع اهليمحتو بلطلا يف ةبولطملا تادنتسملا حسم متي

 ىلع دعب اميف اهتعجارمو 

https://intstudent.igdir.edu.tr (QR2)

:يلي امك يه قيبطتلل ميدقتلا ماظن ىلع اهليمحتو اًيئوض اهحسم بجي يتلا تادنتسملا

(ةيوناثلا ةداهش) مولبد (أ

ميلعتلا نم لقألا ىلع تاونس ثالث ةنمضتم تاجرد فشك (ب

.ةيصخشلا تامولعملا اهيف يتلا رفسلا زاوج ةحفص (ج

 ةدحاو ةروص (د

(تدجو نإ) سويلا ةجيتن (ـه

(و   رموت ةداهشTÖMER (تدجو نإ) 

.لوبقلا ليجست ةنجل لبق نم ةمدقملا تابلطلا يف رظنلا متي ،تابلطلا ءاهتنا دعب

.تابلطلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا ىتح مهتادنتسم لامكإ مهتابلط لوبق متي مل نيذلا بالطلل نكمي

 ديربلا قيرط نع ةلداعم ةقيثو وأ ليجستلا لوبق باطخ لاسرإ متي ،مهتابلط لوبق مت نيذلا بالطلا

.ةعماجلا لبق نم ينورتكلإلا

 برقألا وأ مهدلب يف ةيكرتلا ةرافسلا نم بلاطلا ةريشأت ىلع لوصحلا مهيلع بجي ةلاسرلا هذهب نوحشرملا 

.مهدلب نم

 جئاتنلا نع نالعإلا دعب راطخإ ةباثمب ماظنلا يف ةنلعملا جئاتنلا ربتعت .

 "ديكأت باطخ" ةلاسر اولسري ال نيذلا بالطلل ليجستلا قح ءاغلإ متي

:يلاتلا يه ،ليجستلا يف نوبغري نيذلاو مهتابلط لوبق مت نيذلا بالطلل ةبولطملا تادنتسملا

 (بلطلا عقوم نم ذخؤت ،اهيلع ةعقوم) بناجألا بالطلل بلط جذومن (أ

.ةدمتعملا ةيكرتلا اهتمجرتو ةيلصألا ةماعلا ةيوناثلا ةداهش (ب

 ةيكرتلا ةيوناثلا سرادملا نم ةملتسملا تامولبدلل ةلداعم ةماعلا ةيوناثلا ةداهش نأ نيبت ةلداعم ةداهش (ج

(مهدلب يف ةيكرتلا ةرافسلا وأ ةيكرتلا ميلعتلا ةرازو نم ةلداعملا ةداهش ىلع لوصحلا نكمي)

 (https://ttkb.meb.gov.tr/www/denklik-islemleri/icerik /317

 .تاونس ثالث ىلع ةمجرتلا خيرات ديزت الو ،ةدمتعمو ةيلصأ ،ةيكرتلا ىلإ تاجردلا فشك ةمجرت (د

.رفسلا زاوجل ةيصخشلا تامولعملا اهيف يتلا ةحفصلل ةقدصمو ةيلصأ ةيكرت ةمجرت (ـه

 ةجيتن بسح كلذو  .300 نع ةماعلا ةجردلا لقت الأ بجي ،انتعماج يف ناجيبرذأ ةيروهمج ينطاوم لوبق دنع (و

.ناجيبرذأ ةيروهمج يف ةلودلا تاناحتما زكرم هارجأ يذلا ناحتمالا

لوبقلا ةقرو (ز

(تدجو نإ) رموت ةداهش (ح

.بناجألل ةيوهلا مقر (ط

 رهظيو ،ةيضاملا رهشألا ةتسلا يف تطقتلا دق نوكت نأ بجي ،رفسلا زاوج ةروص تافصاوم بسحب ناتروص (ي

.اًلماك هجولا اهيف

((تدجو نإ) سويلا ةجيتن (ك

1،2،3 ةظحالم
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 ىلع اهبلط / هبلط قاحتلالا ديري يذلا بلاطلا مدقي

http://uluslararasiogrenci.igdir.edu.tr (QR1)

.تنرتنإلا ربع ماظنلا ىلع اهليمحتو بلطلا يف ةبولطملا تادنتسملا حسم متي

 :ىلع دعب اميف اهتعجارمو 

https://intstudent.igdir.edu.tr (QR2)

:يلي امك يه ةعجارملل اهليمحت بولطملا تادنتسملا

.بلطلا جذومن (أ

 قحلملا مسق نم - ةيكرتلا ةيروهمجلا ةرافس) ةيكرتلا تارافسلا لبق نم ةقدصم سناسيللا ةداهش نم ةخسن (ب

.(يميلعتلا

 ةرافس) ةيبنجألا لودلا يف ةدوجوملا .ةيكرتلا تارافسلا لبق نم ةقدصم سناسيللا تاجرد فشك نم ةخسن (ج

(يميلعتلا قحلملا مسق نم - ايكرت ةيروهمج

 .ةيكرتلا ةغللا ناحتما ةداهش مهنم بلطي ال ،رموتلا ةداهش ىلع نيلصاحلا بالطلا (د

.رفسلا زاوج نم ةروصم ةخسن (ـه

.ةروص (و

.لوبقلا ليجست ةنجل لبق نم ةمدقملا تابلطلا يف رظنلا متي ،تابلطلا ءاهتنا دعب

.تابلطلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا ىتح مهتادنتسم لامكإ مهتابلط لوبق متي مل نيذلا بالطلل نكمي

 ديربلا قيرط نع ةلداعم ةقيثو وأ ليجستلا لوبق باطخ لاسرإ متي ،مهتابلط لوبق مت نيذلا بالطلا

.ةعماجلا لبق نم ينورتكلإلا

 نم برقألا وأ مهدلب يف ةيكرتلا ةرافسلا نم بلاطلا ةريشأت ىلع لوصحلا مهيلع بجي ةلاسرلا هذهب نوحشرملا 

.مهدلب

 جئاتنلا نع نالعإلا دعب راطخإ ةباثمب ماظنلا يف ةنلعملا جئاتنلا ربتعت .

."ديكأت باطخ" ةلاسر اولسري مل نيذلا بالطلل ليجستلا قح ءاغلإ متي

:ليجستلا يف نوبغري نيذلاو مهتابلط لوبق مت نيذلا بالطلل ةبولطملا تادنتسملا

 نيمجرتم لبق نم ةمجرتمو ،ةيكرتلا تارافسلا لبق نم ةقدصم جرختلا ةداهش وأ سناسيللا مولبد نم ةخسن (أ

.ةيكرتلا ةغللا ىلإ نيفلحم

 :مولبدلا ةلداعم ةداهش (ب

https://denklik.yok.gov.tr/online-basvuru(QR4) 

 مجرتم لبق نم ةيكرتلا ىلإ تمجرتو ايكرت يف لدع بتاك نم ةقدصملا ةيلصألا سناسيللا تاجرد فشك ةخسن (ج

.فلحم

.ةيكرتلا ةيروهمجلا ةيلصنق وأ ةرافس لبق نم ةقدصم اهنع ةخسن وأ بلاطلا ةريشأتل ةيلصألا ةخسنلا (د

.لوعفملا ةيراس رفسلا زاوج نم ةقدصم ةخسن (ه

.ةيميلعتلا ضارغألل ةماقإلا حيرصت (و

(ةيضاملا ةتسلا رهشألا لالخ اهطاقتلا مت) روص تس (ز

.ةيساردلا موسرلا عفد مت دق هنأ حضوت ةقيثو (ح

1،2،3 ةظحالم

 ىلع اهبلط / هبلط قاحتلالا ديري يذلا بلاطلا مدقي

http://uluslararasiogrenci.igdir.edu.tr (QR1)

.تنرتنإلا ربع ماظنلا ىلع اهليمحتو بلطلا يف ةبولطملا تادنتسملا حسم متي

 ىلع دعب اميف اهتعجارمو 

https://intstudent.igdir.edu.tr (QR2)

:يلي امك يه ةعجارملل اهليمحت بولطملا تادنتسملا

.بلطلا جذومن (أ

.(يوبرتلا قحلملا مسق نم وأ - ةيكرتلا ةيروهمجلا ةرافس) لبق نم ةقدصم ايلعلا تاساردلا ةداهش (ب

 قحلملا مسق نم وأ - ةيكرتلا ةيروهمجلا ةرافس) لبق نم ةقدصم ريتسجاملا تاجرد فشك ةداهش نم ةقدصم ةخسن (ج

.(يوبرتلا

.ةيكرتلا ةغللا ناحتما ةداهش مهنم بلطي ال ،رموتلا ةداهش ىلع نيلصاحلا بالطلا (د

.رفسلا زاوج نم ةخسن (ه

.ةروص (و

.هاروتكدلا ةيبنجألا ةغللا ةداجإ ةقيثو (ز

.لوبقلا ليجست ةنجل لبق نم ةمدقملا تابلطلا صحف متي ،تابلطلا ءاهتنا دعب

.تابلطلا ميدقتل يئاهنلا دعوملا ىتح مهتادنتسم لامكإ مهتابلط لوبق متي مل نيذلا بالطلل نكمي

 ديربلا قيرط نع ةلداعم ةقيثو وأ ليجستلا لوبق باطخ لاسرإ متي ،مهتابلط لوبق مت نيذلا بالطلا

 .ةعماجلا لبق نم ينورتكلإلا

 ىلإ برقألا وأ مهدلب يف ةيكرتلا ةرافسلا نم بلاط ةريشأت ىلع لوصحلا مهيلع بجي ةلاسرلا هذهب نوحشرملا

.مهدلب

راطخإ ةباثمب ماظنلا يف ةنلعملا جئاتنلا ربتعت

."ديكأت باطخ" ةلاسر اولسري ال نيذلا بالطلل ليجستلا قح ءاغلإ متي

:ليجستلا يف نوبغري نيذلاو مهتابلط لوبق مت نيذلا بالطلل ةبولطملا تادنتسملا

 لبق نم ةمجرتمو ،ةيكرتلا تارافسلا لبق نم ةقدصم جرختلا ةداهش وأ ايلعلا تاساردلا مولبد نم ةخسن (أ

.ةيكرتلا ةغللا ىلإ نيفلحم نيمجرتم

مولبدلا ةلداعم ةداهش (ب

 https://denklik.yok.gov.tr/online-basvuru) (QR4)

 لبق نم ةيكرتلا ىلإ تمجرتو ايكرت يف لدع بتاك نم ةقدصملا ةيلصألا ايلعلا تاساردلا تاجرد فشك ةخسن (ج

.فلحم مجرتم

.ةيكرتلا ةيروهمجلا ةيلصنق وأ ةرافس لبق نم ةقدصم اهنع ةخسن وأ بلاطلا ةريشأتل ةيلصألا ةخسنلا (د

.لوعفملا يراس رفسلا زاوج نم ةقدصم ةخسن (ه

.ةيميلعتلا ضارغألل ةماقإلا حيرصت (و

(ةيضاملا ةتسلا رهشألا لالخ اهطاقتلا مت) روص تس (ز

.هاروتكدلا ةيبنجألا ةغللا ةداجإ ةقيثو (ح

..ةيساردلا موسرلا عفد مت دق هنأ حضوت ةقيثو (ي

1،2،3 ةظحالم

ريتسجاملا لاجم يف نييلودلا بالطلل ليجستلاو ميدقتلا تاءارجإ   دهعملاو ةزاجإلا ةجرد يف نييلودلا بالطلل ليجستلاو ميدقتلا تاءارجإةاروتكدلا لاجم يف نييلودلا بالطلل ليجستلاو ميدقتلا تاءارجإ

 (سويلا)ناحتما ةجيتن يه بلطلا لوبق يف ةيلوألا نإف ،انتعماج يف بناجألا بالطلا ليجستو لوبق تاهيجوتل اًقفو :1 ةظحالم
 رغاش دوجو ةلاح يف اَضيأو ،ىرخألا تاعماجلا يف (سويلا) ناحتما ةجيتن ربتعت ،ةيقبتم رغاوش دوجو ةلاح يف انتعماج اهمدقت يتلا
.ةلوبقملا تامولبدلا عاونأ تاجردل اًقفو لوبقلا متي

ةمجرتملا ةلثمألا لالخ نم اهيلع ةقفاوملا زوجيو ،جراخلا يف ةيراشتسالا تارافسلا لبق نم دمتعملا بيردتلا ةمجرت نكمي :3 ةظحالم

.ايكرت يف نيفلحملا نيمجرتملا وأ نيقثوملا لبق نم ةيكرتلا ىلإ 
 .سناسيللا ةجردو دهعملا ةجردل عبارلا ىوتسملا لقألا ىلع ةيكرتلا ةغللا ةداهش لوبقملا بلاطلا ىدل نكي مل اذإ :2 ةظحالم
 ةنسل بلاطلا عضخي ،ةيكرتلا صربق لامش ةيروهمج يف لماكلا ميلعتلاو هاروتكدلاو ريتسجاملا ةجردل سماخلا ىوتسملاو
.يبنجأ دلب يف ميلعتلا ةرازو اهتحتف يتلا ةيكرتلا سرادملا يف اهلمكأ دق ناك نإ ،يمازلإل (رموت) ميلعت نم ةدحاو


