
 متطلبات ومعايير التقييم للتقديم على المنح الدراسية لبرنامج الدكتوراه

 

 IZUمنحة الدكتوراه في 

يجب على المتقدمين لاللتحاق ببرنامج الدكتوراه أن يكونوا قد أكملوا عملية التسجيل، وأن تتحقق فيهم متطلبات طلب المنح 

)للحصول على منحة دراسية نقدية، يجب أال يشاركوا في أي عمل آخر باستثناء البحث  IZUوراه الدراسية لبرنامج الدكت

 الطالبي خالل فترة التعليم للبرنامج ذي الصلة؛

 ليرة 1500٪ باإلضافة إلى منحة مالية تساوي 100التعليمية بنسبة  IZUيحصل المركز األول والثاني على منحة • 

 ٪100التعليمية بنسبة  IZUرابع على منحة يحصل المركز الثالث وال• 

 ٪ من قبل مجلس التقييم في القسم المختصة50التعليمية بنسبة تصل إلى  IZUيمكن منح طالب آخرين منحة • 

 

 الدراسية لبرنامج الدكتوراه: IZUشروط الحصول على منحة 

 لكي يتقدم المتقدم بطلب للحصول على منحة الدكتوراه؛

وما  GMATمن  590أو  GREمن  156)أو  ALESدرجة دراسية كحد أدنى أو أكثر في  80يحتاج الطالب إلى  -1

 فوق(

( متوسط نقطة CGPAويجب أن يكون ) 4.00على األقل من  3.00( متوسط نقطة التخرج CGPAيجب أن يكون ) -2

 ،4.00على األقل من  3.50تخرج الماجستير 

نقطة وما فوق في  70التعليمي باللغة التركية؛ يجب أن يحصل المتقدم على درجة ال تقل عن إذا كانت لغة البرنامج  -3

(. إذا كانت لغة برنامج OSYMجنبية يعادل أ)أو يكون معه امتحان دولي للغة  YDS  /YOKDILامتحان اللغة األجنبية 

نقطة أو أكثر من امتحان اللغة  80التدريس جزئية أو كلية بلغة أجنبية؛ يجب أن يحصل المتقدم على درجة ال تقل عن 

 .(OSYM. )أو يكون معه امتحان دولي للغة أجنبية يعادل YDS  /YOKDILاألجنبية 

 معايير تقييم اإلنجاز العامة:

٪ من  ALES ،15٪ من درجة  30نجاز العامة للمتقدمين، يتم أخذ ما يلي بعين االعتبار؛ )عندما يتم احتساب درجة اإل

(GPA متوسط الدرجة، مع األخذ في االعتبار أن خريجي درجة الدكتوراه يجب أن يكون لديهم معدل درجات )15  ،٪

 ٪ من درجة امتحان العلوم. 30٪ من درجة اللغة األجنبية و 10

 .100من أصل  85قييم التحصيل اإلجمالية لمقدمي الطلبات على األقل يجب أن تكون درجة ت

 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات ومعايير التقييم للتقديم على المنح الدراسية لبرنامج الماجستير برسالة



 IZUمنحة الماجستير برسالة في 

 

 أو أكثر في برنامج 20يجب على المتقدمين الذين يتقدمون للحصول على شهادة الدكتوراه ضمن حصة ال تقل عن 

 أطروحة للحصول على المنحة طلب  ضمانتقديم يجب عليهم واستكمال عملية التسجيل الخاصة بهم برسالة   الماجستير

 الدراسات العليا )باستثناء طالب مساعد البحوث(

الطالب النقدية ، بخالف ة )للحصول على المنح  ماجستير برسالةالدراسية لبرنامج ال ةمنحالوأن تتحقق فيهم متطلبات 

 في أي مكان آخر خالل مدة التعليم( ن ال يعملب على الطالب ألمساعدين الباحثين يج

 ليرة 1000٪ باإلضافة إلى منحة مالية تساوي 100بنسبة دراسية ال IZUيحصل المركز األول والثاني على منحة • 

 ٪100بنسبة دراسية ال IZUيحصل المركز الثالث والرابع على منحة • 

 ٪ من قبل مجلس التقويم العلمي لإلدارة المعنية50يمكن منح طالب آخرين منحة دراسية بنسبة • 

 

 ماجستير برسالة:الدراسية لبرنامج ال IZUشروط الحصول على منحة 

 ؛ IZUبرسالة في  لكي يتقدم المتقدم بطلب للحصول على منحة درجة الماجستير 

وما  590أو  GREمن  156)أو  ALESدرجة فما فوق كحد أدنى في  80. يجب أن يكون مقدم الطلب حاصالً على 1

 (GMATفوقها من 

 ، 4.00من  3.00( ال يقل عن AGNO. يجب أن يكون متوسط التخرج )2

اللغة في نقطة أو أكثر  70. إذا كانت لغة البرامج تدرس باللغة التركية ؛ يجب أن يحصل المتقدم على درجة ال تقل عن 3

. إذا كانت لغة البرنامج أجنبية ، (OSYMجنبية يعادل أ)أو يكون معه امتحان دولي للغة  YDS  /YOKDILاألجنبية 

)أو  YOKDILأو  YDSنقطة أو أعلى من اللغة األجنبية  80يجب على مقدم الطلب الحصول على درجة ال تقل عن 

 (OSYMأجنبية يعادل يكون معه امتحان دولي للغة 

 

 معايير تقييم اإلنجاز العامة:

٪ من  ALES ،20٪ من درجة  40للمتقدمين، يتم أخذ ما يلي بعين االعتبار؛ )عندما يتم احتساب درجة اإلنجاز العامة 

(GPA ،متوسط الدرجة )من درجة امتحان العلوم. 25٪ من درجة اللغة األجنبية و 15 ٪ 

 .100من أصل  80يجب أن تكون درجة تقييم التحصيل اإلجمالية لمقدمي الطلبات على األقل 

 


