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مدارک الزم جهت ثبت نام دانشگاه آنکارا
 )1پرینت و پرکردن فرم ثبت نام دانشجویان خارجی
فایل مربوط به فرم ثبت نام دانشجویان خارجی
 )2پرینت نامه ی قبولی (قابل دریافت از طریق موسسه)

ﻣﺗ

 )3اصل وکپی مدرک دیپلم دبیرستان و مدرک پیش دانشگاهی ( به همراه کلیه مدارک ذکر
شده باید ترجمه ترکی دارای مهر سفارت نیز ارائه گردد).

رو

 )4پرینت نتیجه ی اولیه آزمون یوس دانشگاه آنکارا  ،آزمون  SATویا هر نتیجه آزمون دیگری که
با آن اقدام نموده اید.

 )5رسید واریز شهریه دانشگاه (پس از انجام ثبت نام اولیه و دریافت شماره دانشجویی قابل
انجام است)

ﭘل

لیست شهریه های  2121 - 2112دانشگاه آنکارا
 )6برگه معادل دیپلم ترکیه یا همان دنکلیک ( قابل دریافت از طریق آموزش پرورش شهر محل
دانشگاه و یا هر شهر دیگر)

 6 )7عدد عکس 4*3

ﻌﺎد
ﺳ

*** دانش پذیرانی که دنکلیک آنها هنوز آماده نیست می بایست اصل وکپی مدرک دیپلم دبیرستان
 ،مدرک پیش دانشگاهی  ،ریز نمرات چهارساله دبیرستان همراهشان باشد.

 )8پرکردن فرم تمکن مالی به همراه پرینت حسابی که حداقل یکسال شهریه رشته ی قبولی
را پوشش دهد( .حساب متعلق به هریک از بانکهای کشور ترکیه می تواند باشد)
فرم تمکن مالی

تآ

 )2کپی پاسپورت و درصورت وجود ارایه ی برگه ی اقامت (ارایه برگه اقامت پس از انجام ثبت
نام اولیه نیز امکان پذیر است)

ﺑﺎد

 )11داشتن دیپلم تومر دانشگاه آنکارا ویا دیپلم  TYSموسسه یونس امره برای داوطلبانی که
رشته تحصیلی ایشان به زبان ترکی ارایه می گردد( .داوطلبانی که مدرک ترکی ندارند می توانند
در آزمون تومر دانشگاه آنکارا شرکت نمایند که شرکت در این آزمون برای بار اول رایگان می
باشد)
 )11ثبت نام و دریافت بیمه عمومی ( تا سه ما بعد از ثبت نام امکان پذیر است)

ﻣﺗروﭘل ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد  -ﺗﺣﺻﯾل در ﺗرﮐﯾﮫ
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