المنح الدراسية
التركية
www.turkiyescholarships.gov.tr

MEZUNLAR

التقويم الزمني للمراجعة
المنح الدراسية للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه

المعامالت
عملية المراجعة
عملية التقييم
عملية المقابلة
اإلعالن عن النتائج
عملية التعهد والمراجعة للتأشيرة
قدوم الطلبة الى تركيا
بداية العام األكاديمي*

التأريخ
 10كانون الثاني –  20شباط
آذار-نيسان-مايو
حزيران-تموز
بداية آب
آب
أيلول

يجب أن يأخذ المرشحون المختارون بعين االعتبار أنهم سيحصلون على نتائج طلباتهم في
أشهر الصيف ويجب عليهم القيام باالستعدادات الالزمة في بلدانهم قبل سفرهم إلى تركيا
للحصول على شهاداتهم وومستنداتهم التي تثبت تخرجهم.

منح األبحاث

برامج المنح الدراسية وكيفية إجراء المراجعة
لهذه البرامج يمكنكم زيارة العناوين التالية:
www.turkiyeburslari.gov.tr
www.turkiyescholarships.gov.tr

يمكنكم االتصال بنا عن طريق مركز النداء ذات الرقم:
0850 455 0982

لالستفسار عن مشاكلكم:

İnfo@turkiyeburslari.gov.tr
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المعامالت
المراجعة في الفصل 1
اإلعالن عن نتائج المراجعة في
الفصل 1
المراجعة في الفصل 2
اإلعالن عن نتائج المراجعة في
الفصل 2
المراجعة في الفصل 3
اإلعالن عن نتائج المراجعة في
الفصل 3
المراجعة في الفصل 4
اإلعالن عن نتائج المراجعة في
الفصل 4

منح التفوق

المعامالت
فترة المراجعة
فترة التقييم
اإلعالن عن النتائج

التأريخ
 01كانون الثاني –  31آذار
نيسان
 01نيسان –  30حزيران
تموز
 01تموز –  30أيلول
تشرين األول
 01تشرين األول –  31كانون األول
كانون الثاني

التأريخ
تشرين األول – تشرين الثاني
تشرين الثاني – كانون األول
كانون األول

المنح الدراسية التركية
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الخريجين

الخريجين
شبكة الخريجين

حفلة تخرج الطلبة األجانب

نحن كمنح دراسية تركية على علم بأهمية تأسيس
العالقة الدائمة مع خريجينا ،ونستهدف في االستمرار
في عالقتنا االقتصادية والسياسية والثقافية واألكاديمية
مع الخريجين في تركيا .هنالك مجموعة من المتخرجين
من أصحاب المنح الدراسية التركية مؤلفة من حوالي
 150الف عضو من مجموع  169دولة .وبهدف تقوية
أواصر العالقة مع األعضاء الخريجين نظمت اجتماعات
للخريجين في أكثر من  60دولة .وفي هذا اإلطار يقدم
الدعم للمشاريع الموجهة لتأسيس جمعيات للخريجين
والنشاطات التنظيمية األخرى الموجهة لخريجينا في
جميع أنحاء العالم.

ينظم برنامج تخرج الطلبة األجانب في كل عام
بعد تأسيس المنح الدراسية التركية في عام .2012
هذا البرنامج؛ هو نشاط يجمع الطلبة الخريجين
الذين أكملوا دراستهم وانضموا الى أسرة الخريجين
في تركيا .ونظم في عام  2019برنامج تخرج الطلبة
األجانب الثامنة ،بمشاركة الخريجين من أكثر من
 116دولة.

جمعيات الخريجين
أسست جمعيات تطوعية للخريجين من قبل الخريجين
في العديد من الدول لالستمرار في تأسيس العالقة مع
خريجي تركيا .وبهذا الشكل يكون هنالك إمكانية االتصال
المؤسساتي لخريجي تركيا مع بعضهم ومع تركيا .تساهم
جمعيات الخريجين في العديد من دول العالم في استمرار
العالقة األكاديمية واالجتماعية بين خريجي البرنامج وتقدم
المعلومات بخصوص إمكانيات التعليم المقدم من قبل
تركيا للشباب اآلخرين.

خريجي تركيا للحصول على المعلومات حول خريجي تركيا:
www.turkiyebursları.gov.tr
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الطلبة المقبولين

أكاديمية الطلبة األجانب

يقدم برامج التعليم بدعم من رئاستنا للطلبة األجانب الذين يتلقون
التعليم العالي في تركيا مع إعطاء األولوية للطلبة األجانب
الحائزين على المنح الدراسية التركية في سبيل اإلسهام في
تطوير الطلبة األجانب من الناحية االجتماعية والثقافية
واألكاديمية ،وزيادة الوعي والمعلومات في مجاالت المجتمع المدني،
والثقافة ،واإلعالم ،وإعطاء المعلومات للطلبة حول الثقافة
والحضارة التركية ،والرؤية العالمية لتركيا ،وذلك بالتنسيق مع
منظمات المجتمع المدني ومراكز األبحاث المختلفة في  16محافظة.

التطوير الثقافي واألكاديمي

يتم تنظيم العديد من المشاريع والنشاطات في سياق المنح
الدراسية التركية في سبيل اإلسهام في تطوير الطلبة األجانب
من الناحية االجتماعية والثقافية واألكاديمية.

فرص التدريب

يدعم المنح الدراسية التركية تطوير أصحاب المنح من الناحية
األكاديمية والمهنية .ويشارك الطلبة في برامج التدريب في
جميع القطاعات .وتنظم رئاسة األتراك المقيمين في الخارج
والمجتمعات ذات الصلة برامج التدريب بالتنسيق مع مؤسسات
الدولة الى جانب القطاع الخاص .أستفاد أصحاب المنح خالل
الخمس سنوات الماضية من فرص التدريب وتطوير المهن من
المؤسسات ومنها مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركي (،)TRT
ووكالة األناضول ( ،)AAومجلس األمة التركي الكبير(،)TBMM
وأرشيف الدولة التركية.
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الطلبة المقبولين

دورة تعليم اللغة التركية التحضيرية

يتم تقديم دورة تعليم اللغة التركية التحضيرية
لفترة سنة واحدة للطلبة الذين ال يتقنون اللغة
التركية من الفائزين حق الدراسة في التعليم
العالي في بلدنا في سياق المنح الدراسية التركية.

ال يتم تقديم دورة تعليم اللغة التركية التحضيرية للطلبة
المقبولين في األقسام والبرامج التي تدرس باللغة التركية
فقط بل تقدم للطلبة المقبولين في األقسام والبرامج التي
تدرس باللغة اإلنكليزية واللغات األجنبية األخرى من بين
الطلبة الذين ال يتقنون اللغة التركية بشكل إجباري .ويقدم
دروس تعليم اللغة التركية التحضيرية للطلبة في المدن التي
سيكملون فيها تعليمهم الجامعي ضمن مراكز تعليم اللغة
التركية ( .)TÖMERوتستمر دورة اللغة فترة  8أشهر
وتنتهي في شهر حزيران ،ويقدم للطلبة الذين يكملون دورة
تعليم اللغة التحضيرية شهادة مستوى  C1في اللغة التركية.

دليل الطلبة
الجدد
يمكن لطلبة المنح الدراسية التركية
الوصول الى دليل الطلبة لمعرفة
المعامالت الالزمة والمعلومات
العامة قبل وبعد القدوم الى تركيا
من الموقع ذات العنوان التالي
www.turkiyebursları.gov.tr

معامالت المنح الدراسية

تجرى معامالت المنح الدراسية للمقبولين من طلبة
المنح الدراسية التركية من قبل رئاسة األتراك المقيمين
في الخارج والمجتمعات ذات الصلة .وفي هذا السياق
يحقق األمور التالية؛
•دفع المنح الشهرية
•المعامالت المصرفية
•معامالت وحدة التأمين
•معامالت اإلجازة
•معامالت المراقبة األكاديمية
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المرشحين

عملية االختيار
يتم تقييم المراجعة للمنح الدراسية التركية؛ حسب التفوق
األكاديمي للمرشح ،ونشاطه خارج مفردات الدروس ،ومؤهالته
المهنية األخرى.

التدقيق األولي

1

يدقق جميع المراجعات من ناحية المعايير األساسية مثل الحد األدنى لدرجة
النجاح األكاديمي ،وحدود العمر ،والوثائق المطلوبة.

التقييم

2

تدقق مراجعة المرشحين المناسبين من قبل لجنة الخبراء بكل دقة من ناحية
سلسلة من المعايير مثل الموقف األكاديمي ،والمؤهالت السابقة ،ومجال
االهتمام األكاديمي ،وأهداف المهنة ،والثبوت في االختيار ،ومحتوى خطاب
النوايا ،والمشاركة في النشاط االجتماعي .وتعلن عن قائمة المرشحين النهائيين
المؤهلين لعملية المقابلة.

المقابلة

3

المعايير األساسية
•الحد األدنى لمستوى النجاح األكاديمي
•للمراجعة لدراسة البكالوريوس%70 :
• للمراجعة للدراسة في العلوم الصحية (الطب،
•طب األسنان والصيدلة)%90 :
•للمراجعة للحصول على درجة الماجستير
•والدكتوراه%75 :
•الحد األدنى للعمر:
•أن يكون سن المراجعة لدراسة البكالوريوس أقل من  21سنة
•أن يكون سن المراجعة لدراسة الماجستير أقل من  30سنة
•أن يكون سن المراجعة لدراسة الدكتوراه أقل من  35سنة
•أن يكون سن المراجعة لبرامج األبحاث أقل من  45سنة

يتم تقييم المرشحين الذين أضيفوا الى القائمة األخيرة والذين تم اختيارهم من أكثر
من  100دولة من قبل لجنة المقابلة المؤلفة من الخبراء.

كيف تتم المقابلة؟

يجرى دعوة المراجعين المؤهلين للمقابلة في بلدهم .وأحيانا تجرى المقابلة
مع المراجعين عن طريق األنترنت أو الهاتف .ويتألف لجنة المقابلة بشكل
عام على األقل من أحد ممثلي المنح الدراسية التركية ومن احد األكاديميين
من إحدى الجامعات التركية .وبشكل عام تستمر المقابلة من  30-15دقيقة،
وتتم بالشكل التالي:
•االستقبال والدخول
•مراجعة الوثائق
•معرفة هدف مراجعة المرشح
•المعلومات األكاديمية وأهداف المهنة
•االنتهاء وتوجيه األسئلة من قبل المرشح للجنة

االختيار

4

لقبول

5

يتم تقييم نتائج المقابلة مع المراجعين الذين رشحوا من قبل لجنة المقابلة
من طرف لجنة االختيار ،ويشكل قائمة المراجعين للمنحة.

يبلغ المرشحين الذين نجحوا في المقابلة وكسبوا حق الحصول على المنحة عن
طريق إرسال رسالة لهم عبر نظام معلومات المنح الدراسية التركية وعبر البريد
اإللكتروني ،ويعطى لهم معلومات حول عملية القبول في المنحة .وقبل قدوم
المرشحين الى تركيا يكملون معاملة تعهد المنحة.
11
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يرجى المالحظة

•ال يمكن مراجعة الطلبة الذين يدرسون حاليا في تركيا
•المستوى الحالي الذي يدرسون فيها.
•يمكن طلب شروط مراجعة إضافية لبرامج المنح لفترات قصيرة.
•يرجى مراجعة الشروط الالزمة على مدى فترة المراجعة.
•البرامج التي ال تقدم من قبل المنح الدراسية التركية:
•شهادة المعهد لفترة سنتين
•التخصص في مجال العلوم الصحية
المنح الدراسية التركية
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المرشحين

الوثائق المطلوبة
يتطلب إبراز الوثائق التالية من قبل جميع
المرشحين في المراجعة عبر األنترنت:
•وثيقة الهوية الشخصية السارية المفعول
•جواز السفر الساري المفعول
• صورة مصورة قريبا للمرشح
•نتائج االختبارات الوطنية العامة (إذا كان متوفرا)
•شهادة التخرج أو وثيقة التخرج المؤقتة
•وثيقة الدرجات للفصول الدراسية
•نتائج االختبارات الدولية (في حالة طلبها من قبل
•البرنامج المختار مثل  GRE, GMATوغيرها)
•نتائج اختبار اللغة ( في حالة طلبها من قبل البرنامج
•المختار)
•مقترح موضوع البحث ،ونموذج مطبوع بخصوص
•األبحاث التي أجريت من قبلكم (فقط عند المراجعة

المرشحين
المراجعة
تجرى المراجعة للمنح الدراسية التركية عن
طريق األنترنت مجانيا .ويمكن للمرشحين
المراجعة عن طريق العناوين التالية:

www.turkiyeburslari.gov.tr
أو

www.turkiyescholarships.gov.tr

يجرى اإلعالن عن فترات المراجعة للمنح الدراسية التركية
في موقع األنترنت الرسمي للمنح الدراسية التركية.
تجرى المراجعات؛ بثمانية لغات وهي التركية ،والعربية
اإلنكليزية ،والفارسية ،والفرنسية ،والروسية ،والبوسنية
واإلسبانية.

12
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المعلومات العامة

برامج الفصول القصيرة
يرجى المالحظة

ويمكن ان يكون هنالك معايير إضافية لبعض
األقسام والبرامج .ويمكنكم مراجعة موقع األنترنت
الخاص بالقسم وقراءة الصفحة اإللكترونية للمراجعة
ألخذ المعلومات المفصلة بخصوص المعايير
اإلضافية والشروط المطلوبة.

برامج المنح الدراسية للتفوق
صمم برنامج التفوق بشكل خاص للطلبة الذين
يتفوقون في األداء األكاديمي والذين يدرسون على
نفقتهم الخاصة في الجامعات التركية حاليا .ويتألف
برنامج منح التفوق بدفع المصروف الشهري
الشخصي فقط.

برنامج منح األبحاث
صمم برنامج منح األبحاث لتشجيع الباحثين واألكاديميين
األجانب للقيام بالتعاون البحثي األكاديمي الخاص بمجاالتهم،
مع األكاديميين األتراك في أشهر الجامعات التركية .ويمكن
لطلبة الدكتوراه أو الذين في مرحلة تحضير رسالة
الدكتوراه مراجعة هذا البرنامج.

برنامج االتصال باللغة التركية
لألكاديميين وموظفي الدولة ()KATİP
(من  10-8أشهر)
برنامج االتصال باللغة التركية لألكاديميين وموظفي
الدولة ( )KATİPصمم لتعلم اللغة التركية والتعرف
على تركيا عن قرب لموظفي الدولة األجانب،
والدبلوماسيين ،واألكاديميين والباحثين.

10
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المعلومات العامة

برامج المنح الدراسية
المنح الدراسية التركية؛ في البداية تقدم سلسلة من البرامج
المصممة لجميع المستويات الدراسية ،ولكل منطقة ودولة
ارتباطا بمجاالت التعليم .ويمكن للمرشحين الوصول الى الدليل
الخاص حول البرامج الجامعية واألكاديمية عن طريق نظام
المعلومات للمنح الدراسية التركية.

برامج المنح الدراسية للدراسة الجامعية
يعتبر برنامج المنح الدراسية للدراسة الجامعية برنامجا مصمما
بشكل خاص للمراجعين على المستوى الجامعي .ويمكن للطلبة
الذين يرغبون في الدراسة في شتى المواضيع من مجال الهندسة
وعلوم الصحة ،والعلوم البشرية ،والعلوم االجتماعية مراجعة
هذه البرامج .ويمكنكم زيارة موقعنا على األنترنت لمعرفة
الجامعات واألقسام الموجودة.

برامج المنح الدراسية لدراسة
الماجستير والدكتوراه

إمكانيات المنح الدراسية
التسجيل في الجامعة والقسم
المصروف الشهري الشخصي
في مستوى الدكتورة
 1800ليرة تركية شهريا.

في مستوى الماجستر
 1400ليرة تركية
شهريا.
برنامج االتصال باللغة التركية

لموظفي الدولة واألكاديميين ()KATİP
 2000ليرة تركية شهريا **

في مستوى الليسانس
 1000ليرة تركية
شهريا.
المنح الدراسية للبحوث
 3000ليرة تركية شهريا *

الرسوم الجامعية
دورة تعليم اللغة التركية (سنة واحدة)
التأمين الصحي
السكن
تذكرة طيران ذهاب وإيابا لكرة واحدة
يتم دعم التطوير الثقافي والمهني للطلبة الى
جانب التعليم الجامعي:

تقدم أشهر الجامعات التركية مختلف البرامج في مستوى الماجستير
والدكتوراه في مجاالت العلوم االجتماعية ،والعلوم البشرية ،وعلوم
الطبيعة ،والهندسة .ويمكنكم زيارة موقعنا على األنترنت لمعرفة
الجامعات واألقسام الموجودة.
برامج الندوات المنظمة بالتعاون
مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني

النشاط الثقافي

إمكانيات التدريب

* المنحات الدراسية لألبحاث ،يتشكل من المصروف الشهري الشخصي فقط
** يشمل برنامج االتصال باللغة التركية لموظفي الدولة واألكاديميين؛
المصروف الشهري الشخصي ،السكن ،مصاريف النقل،
النشاط االجتماعي والثقافي.
17
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العامة
المعلومات
M
EZU
NLAR

عدد المنح الدراسية التركية

المتخرجين من تركيا
على مستوى العالم
هنالك ما يقارب
 150الف خريج
من الطلبة المستفيدين من المنح

حاليًا يتم توفير منحة ألكثر
من  15ألف شخص.

في كل عام تقريبا
يعطى المنح الدراسية
ل  15ألف طالب
تجرى تقريبا في
 100دولة
مقابلة مع المراجعين
للمنح التركية.

يتم تقديم ما يقرب من 165
ألف طلب كل سنة من كل
أنحاء العالم للمنح التركية.

إمكانيات المنح الدراسية:
البرامج
الثقافية
واألكاديمية

6

تذكرة
طيران
ذهاب وإيابا
لكرة واحدة
www.turkiyeburslari.gov.tr

السكن

التأمين
الصحي

دورة تعليم
اللغة التركية
(سنة واحدة)

الرسوم

المصروف
الشهري
الشخصي

التسجيل
في الجامعة
والبرنامج

المنح الدراسية التركية

7

المعلومات العامة

هدف المنح الدراسية التركية :هو إنشاء شبكة للتضامن
بين زعماء المستقبل من أجل تقوية أواصر التعاون
بين الدول والمفهوم المشترك بين المجتمعات.

المنح الدراسية التركية :هو برنامج تنافسي مدعوم من
قبل الدولة التركية للطلبة والباحثين المتفوقين من مختلف
أنحاء العالم لالستفادة من برامج التعليم في أحسن
الجامعات التركية بشكل كامل أو لفترة قصيرة.

يتضمن المنح الدراسية التركية تقديم
المنح الدراسية في كل مراحل التعليم
العالي للطلبة األجانب المتفوقين وال يكون
مقتصرا على المنح الدراسية فقط بل يتضمن
تحضير الطلبة للجامعات وعملية تسجيلهم أيضا.

4
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المنح الدراسية التركية
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المحتويات

01

03

الفائزين بالمنح

دليل الطلبة الجدد
تعليم اللغة التركية
إجراءات المنحة
التطوير الثقافي واألكاديمي
أكاديمية الطلبة األجانب
فرص التدريب

04

المنح الدراسية التركية
16
17
17
18
19
19

الخريجين

حفلة تخرج الطلبة األجانب
جمعيات الخريجين
		
شبكة الخريجين

05

التقويم الزمني للمراجعة
2
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عدد المنح الدراسية التركية
		
إمكانيات المنح الدراسية
		
برامج المنح الدراسية
برامج البكالوريوس
برامج الماجستير والدكتوراه
برامج الفصول القصيرة

06
08
09

02

المرشحين

20
21
21

المراجعة		
الوثائق المطلوبة
شروط المراجعة
عملية االختيار
معايير التقييم في المقابلة

12
13
14
15
15

المنح الدراسية
التركية
www.turkiyescholarships.gov.tr
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