
  

ق األوسط التقنية  ي العام   METU)) Middle East Technical Universityتأسست جامعة الشر
ي أنقرة ف 

كأول جامعة حكومية  تقنية تركية، و هي اليوم الجامعة التقنية   1956ف 
ي تركيا والمنطقة حيث حلت ضمن أول

ي العالم ضمن تصنيف   500 األكثر شهرة ف 
ي العام   QSجامعة ف 

 . 2017ف 
 
 
ي أ

ص جمهورية سس فرع الجامعة  ف  ي العام Middle East Technical University Northern Cyprus Campus (METU NCC) شمال قثر
ي الجامعة  التعليملغة و . 2005ف 

ف 
يةهي  ز  .  األنجلي 

 

ية ز  متطلبات اللغة اإلنجلي 
 للقبول بالجامعة.  إذ  يمكن للطلبة المقبولي   والذين 

ً
طا ة السنة األوىل وليس شر ط لمباشر ي الجدول أدناه هو شر

ية المبينة ف  ي احد  اختبارات اللغة اإلنجلث  
الحصول عىل الحد األدن  ف 

ية دراسة فصل ط اللغة اإلنجلث   ية كاملة أو سنة دراسية   واحد  ال يحققون شر ي للغة اإلنجلث   نامج التحضث  ي الثر
داخل الجامعة. ف   

)  ملحوظة: )مدة صالحية اي من االختبارات ادناه هي سنتي   فقط عىل األكثر
 

 

2020/9201الرسوم الدراسية وتكاليف السكن والمعيشة للعام الجامعي   
( : الواحد للعام الدراسي  القسط -  . *دوالر أمريكي  9000)فصلي   دراسيي  
 السكن -

ً
ي الجدول ادناه:  اإلناث والذكور )بمبان منفصلة(للطلبة من داخل الحرم الجامعي  : توفر الجامعة سكنا

 ، الخيارات والتكاليف مفصلة ف 
 

 السكن نوع الغرفة األجرة للسنة الدراسية

دوالر امريكي  1700 3المبن   غرفة رباعية   

دوالر امريكي  1800 1المبن   غرفة رباعية   

دوالر امريكي  2700 3المبن   غرفة ثنائية   

دوالر امريكي  3150 1المبن   غرفة ثنائية   

دوالر امريكي  3450 ي غرفة نوم  
النر
ُ
ي جناح ث

خاصة ف  2المبن     

 
. يضاف      * ي بداية الفصل الدراسي

يبة مبيعات. 5تدفع عىل قسطي   متساويي   ، كل قسط ف  % ض   
  200بحدود ة السكن يلزم الطالب : باإلضافة إىل  رسوم الدراسة وأجر تكاليف المعيشة -

ً
لتغطية مصاريف الكتب ،المواصالت، الوجبات  دوالر أمريكي شهريا

 والمصاريف الشخصية. 
 

ي  الثانوية العامة المنح الدراسية والخصومات لخريج   
  METU NCCتوفر 

ا
ي متنوعة من المنح  أشكال :   SAT1 - A levels - IBالثانوية العامة أو احد االختبارات العالمية المعروفة  لخريجر  عىل الشكل التاىلي

 :
ً
ي من الرسوم الدراسية:  أوال

 منحة  اعفاء جزن 
 

% 50الحد األدنز من الدرجات للحصول عىل منحة 
 من قيمة الرسوم الدراسية

% 25الحد األدنز من الدرجات للحصول عىل منحة   
 من قيمة الرسوم الدراسية

 

 المؤهل
 

 lbldk-lqbwl-http://international.ncc.metu.edu.tr/ar/myyrيرجر مراجعة معايث  القبول بحسب بلدك 
المرحة الثانويةاختبار   

)بحسب البلد(**   

ABB in 3 A Levels, two of which shall be 
relevant to the program applied for 

BBB in 3 A Levels, two of which shall be relevant to the 
program applied for 

International A Levels 

1160 (Math 670) for Engineering, Business 
and Economics 

1100-for other programs 
1050 (Math 620) SAT1 

32 30 IB 

DDD from the subjects related to the 
program applied 

DDM from the subjects related to the program applied BTEC Diploma (Extended) 

 والحاصلي   عىل درجات  تعتثر % 100% و 75: منحة ال ةظمالح
ً
ين علميا عىط للطلبة المتمث  

ُ
لك ننصح بالتقديم مبكرأ ذاعداد المقاعد محدودة جدا ل %90تفوق تنافسية و ت

. عىل المقعد للجامعة لرفع فرصة الحصول   

 

Pearson (PTE)  امتحان الجامعة الخاص (METU EPE) TOEFL-IBTامتحان التوفل IELTS امتحان األيلتس 

55 60 75 6.0 

 :  دوالر  200رسوم التأمي  
د  تدفع لمرة واحدة وتسثر
عند الخروجبعد حسم قيمة 
ار ان وجدت.   اي اض 

 

http://international.ncc.metu.edu.tr/ar/myyr-lqbwl-lbldk
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 :
ً
ي الجامعة منح التفوق األكاديم   ثانيا

 
 ف
ً
 كامال

ً
 دراسيا

ً
ي  4من  3.5عىل معدل  وحصلوا : ينافس الطلبة الذين أنهوا عاما

فما فوق عىل منحة التفوق األكاديمي والت 
منح

ُ
اوح قيمة المنحة مابي   سنويا ألصحاب أعىل المعدالت  ت ي كل برنامج. تت 

 
دوالر أمريكي شهريا.  200-150ف  

 :
ً
. سيتم احتسابدوالر امريكي  6000الرسم الُمخفض بقيمة  )صاحب المنحة الدراسية األقل(يدفع احد االخوة المسجلي    -حسم األخوة ثالثا اي   لكل عام دراسي

االخوة. منح اخرى يحصل عليها الطالب عىل اساس منحة   
 

  الهندسة
 
ي ف  الفصل التحضير

نامج ي   د  ةقدم للطلبهذا التر
 
د   الج 

 
امج الهندسية الذين ال يستوفون متطلبات القبول الد ةنيا للتر ياء  مباشر ي الرياضيات والفت  

 
ق األوسط التقنية ف ي جامعة الشر

 
ف

امج إىل المستوى الذي يمكنهم  مللوصول بهوي  هدف والكيمياء  نفإن عىل هذا النحو ، و . الهندسة بعد االنتهاء منه بنجاحمن االلتحاق بتر  هذا التر
ً
 امج ليس بديال

ي الهندسة سنة األوىلاو جزًء من ال
 
ي  وإنما ،  ف . لها هو برنامج تحضت   

نامج هي فصل دراسي واحد ) ي فصىلي الخريف والربيع.  16مدة التر
 
ا( وستكون متاحة ف

ً
ي اجتسيتمكن الطالب الذين و أسبوع

 
نامج مننجحوا ف  ياز هذا التر

ي 
 
وسيتأهلون للمنح الجزئية بحسب أدائهم.  برامج البكالوريوس الهندسية من اختيارهم التسجيل ف  

ي 
 
ية قبل التسجيل ف امجالمن المتوقع أن يحقق الطالب معايت  إتقان اللغة اإلنجلت   ية سيؤدي عدم القيام بذلك إىل. تر الخاص  خضوعهم إلختبار اللغة االنجلت  

 METU EPE بالجامعة
 

  الهندسةمعايير القبول ل 
 
ي ف  -Engineering Pathway Semester-METU EPS  لفصل التحضير

 

IB SAT1 International A Levels 
المرحة الثانوية اختبار 

 )بحسب البلد(**
 المؤهل

نامج  الير

26 950 (Math 400) 
 

CCD in 3 A Levels, two of which shall be relevant 
to the program applied for 

 -METU EPS- )بحسب البلد(

نامج:  ي الهندسة رسوم دراسية مخفضة. وهي  رسوم الير
 
ي ف . لمزيد من التفاصيل يرجر متابعة موقعنا  3000سوف يكون للفصل للفصل التحضت  دوالر امريكي

نت:      blhnds-ltsys-http://international.ncc.metu.edu.tr/ar/fslعىل اإلنت 
 

 تقديم طلبات القبول
 

ي من خالل الرابط:  .1
ون   http://apply.ncc.metu.edu.trتعبئة  طلب القبول اإللكت 

جمة.  باأللوان النسخ االصلية إرفاق صور عنيجب – العامة صور المؤهالت وكشوف الدرجات من شهادة الثانوية  .2  باالضافة للمت 
دوالرا" أمريكيا" تدفع ببطاقة ائتمان من خالل  55 بقيمة معالجة الطلبايصال بنكي برسم   .3

:      https://opay.ncc.metu.edu.tr/?lng=enالرابط  أو بتحويل المبلغ من خالل أي مرصف محىلي اىل الحساب التاىلي
Turkey IS Bank – Kalkanli, METU Branch 6822- 1875 / IBAN: TR 8700 0640 0000 2682 2000 1875 / Swift Code: 
ISBKTRISXXX) 

ية .4  (ان وجد) كشف عالمات اللغة اإلنجلت  
 صورة جواز السفر مبينأ الصفحات المحتوية عىل المعلومات االساسية .5
ي بشكل واضح وليس بجهاجه)يجب ان تكون جميع المرفقات ملونة و مأخودة ب                            صورة شخصية بمقاس جواز السفر  .6

 (المتنقل الهاتف ز از المسح الضون 
 

(تفاصيل الرسوم كاملة )للفصل الدراس  الواحد  
 

%100منحة  %75منحة   %50منحة   %25منحة     الرسوم األصلية 

105 $  105 $  105 $  105 $  105 $  رسم التسجيل اإلداري 

0 1185 $  2365 $  3525 $  4725 $ يبة   (VATالرسوم الدراسية )باإلضافة للرص 

945 $  945 $  945 $  945 $  945 $ يبة   (VATأجور السكن )باإلضافة للرص 

200 $  200 $  200 $  200 $  200 $  تأمي   عىل السكن )مرتجع( 

1250 %  2435 $  3615 $  4795 $  5975 $  المجموع للفصل الدراسي الواحد 

 

  عىل
 
ون ية anas@metu.edu.tr لمزيد من المعلومات يرجر ارسال بريد الكير  باللغة العربية او االنجلير 

 

http://international.ncc.metu.edu.tr/ar/fsl-ltsys-blhnds
http://apply.ncc.metu.edu.tr/
https://opay.ncc.metu.edu.tr/?lng=en
https://opay.ncc.metu.edu.tr/?lng=en
mailto:anas@metu.edu.tr

