التركية

المنح الدراسية التركية
باالرقام

حاليًا ما يزيد عن
۱٦,۰۰۰
من الحاصلين
على منح دراسية

تقريبًا 150,000
الخريجين
في جميع أنحاء العالم

إقامة

إعانة
شهرية

في كل عام ،تقدم
منحة دراسية جديدة
حوالي
٥,۰۰۰

رسوم
التعليم
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40’tan

تعقد اجتماعات
للخريجين في
fazla
ülkede,
Türkiye Burslarından mezun
دولةolan50
منtoplantılar
أكثر
kişilerle
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Bursları için

mülakatlar,
المقابالت
تجرى
الخاصة بالمنح
التركية في
fazla
ülkede
دولة
100
أكثر من
gerçekleştirilmektedir.

100’den

Türkiye Burslarına
her yıl dünyanın farklı
bölgelerinden

 يتلقى،في كل عام
القائمون على المنح
100 التركية أكثر من
ألف طلب من جميع
aşkın başvuru
العالمyapılmaktadır.
أنحاء

100 bini

التأمين الصحي

Konaklama

وتشمل
 دورة في تعلم لمدةTürkçe dersi
المنحة كل
Sağlık
sigortası
(1
yıl)
)عام) لمدة عام
من
دورة في تعلم اللغة التركية

04

المنح الدراسية
التركية

تعتبر المنح الدراسية التركية برنامجً ا يتم تمويله من قبل
الحكومة ،وتقدم المنح التنافسية إلى الطالب المتفوقين من جميع
أنحاء العالم لمتابعة برامج الدراسة الخاصة بهم على أساس
الدوام الكامل أو لم ّدة محدودة في أرقى الجامعات في تركيا

وإلى جانب التعليم الجامعي ،يتم دعم التطور
الثقافي والمهني الخاص بالطالب
•األنشطة الثقافية
•فرص التدريب
•برامج الندوات بالتعاون مع الجامعات
والمنظمات غير الحكومية
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تهدف المنح الدراسية التركية إلى بناء جيل من قادة المستقبل
الملتزمين بتعزيز التعاون بين الدول والتفاهم المتبادل بين
المجتمعات وتشمل المنح التركية االنتساب ألي جامعة
للطالب الدوليين المؤهلين في كافة مستويات التعليم العالي

المرشحون

الحائزون على
المنح الدراسية
18

إجراءات المنح الدراسية

19

التوجيه الثقافي والجامعي
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الخريجون
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المنح الدراسية
التركية

الطلب
يتم تقديم الطلب إلى المنح الدراسية التركية
عبر شبكة اإلنترنت ومن دون أي تكاليف.
بإمكان المرشحين تقديم طلباتهم عبر
http://www.turkiyeburslari.gov.tr

http://www.turkiyescholarships.gov.tr

•يجوز ألي مواطن من أية دولة خارج
تركيا تقديم طلب
•تتوفر المنح الدراسية على مستوى
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
•كما تتوفر أيضًا دورات لمدة محدودة
وخاصة باللغات واألبحاث
•ويشمل طلب المنحة االنتساب ألي جامعة
•يعطى المرشحون االختيار حتى 12
جامعة/برنامج
•يتم اإلعالن عن دورات الطلبات الخاصة بالمنح الدراسية
التركية على الموقع اإللكتروني الخاص بها.
•كما يمكن تقديم الطلبات ب  ٨لغات مختلفة ،وهي
التركية والعربية واإلنجليزية والفرنسية والروسية
والبوسنية و الفارسية و االسبانية.

المرشحون
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الوثائق المطلوبة

يجب على كافة المرشحين إرسال الوثائق التالية خالل
تقديم الطلبات عبر شبكة اإلنترنت
•وثيقة/بطاقة هوية صالحة
•جواز سفر صالح
•صورة حديثة للمرشح
•نتائج االختبارات الوطنية (إن وجدت)
•دبلوم أو شهادة تخرج مؤقتة
•بيان درجات جامعية
•اختبار القبول لإلدارة بالنسبة ( ،)GREنتائج االختبارات الدولية )
اختبار تقييم الخريجين وغيرها ،إذا طلب ذلك من البرنامج الذي تم
اختياره ( ،)GMATلطالب الدراسات العليا)
•نتائج اختبارات اللغة )إذا طلب ذلك من البرنامج الذي تم اختياره)
•اقتراح بحث ومثال لألعمال التحريرية الخاصة بك )لمقدمي طلبات
شهادة الدكتوراه فقط)
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المنح الدراسية
التركية

معايير القبول
•تعد المنح الدراسية التركية متاحة للمواطنين من كل الدول
•الحد األدنى من التحصيل األكاديمي المطلوب
•المتقدمون للحصول على درجة البكالوريوس70 % :
•المتقدمون في مجال علوم الصحة (الطب وطب األسنان
والصيدلة) % 90:

•المتقدمون للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه%75 :

•:يمكنك تقديم طلب للمنح التركية إذا كان
•عمرك أقل من  21عامًا للحصول على برامج الدراسات الجامعية
•عمرك أقل من  30عامًا للحصول على برامج الماجستير
•عمرك أقل من  35عامًا للحصول على برامج الدكتوراه
•عمرك أقل من  45عامًا للحصول على برامج األبحاث

يرجى المالحظة بأنه:
•ال يجوز للطالب الذين يدرسون حاليًا في تركيا تقديم طلب
لمستوى الدراسة الحالي الخاص بهم.
•قد تشمل برامج المنح لمدة محدودة شروط إضافية خاصة بتقديم
الطلبات .يرجى التحقق من الشروط أثناء فترة تقديم الطلبات
•البرامج التي ال توفرها المنح التركية
•درجة الزمالة لمدة عامين
•التخصص في علوم الصحة

المرشحون
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االختيار

عملية االختيار

يتم تقييم طلبات المنح التركية على أساس النجاح األكاديمي
واألنشطة خارج المنهج والكفاءة المهنية للمرشح

 1.التقييم األولي:

تتم مراجعة جميع الطلبات بنا ًء على معايير أساسية مثل الحد
األدنى من تقديرات الدراسة والسن القانونية والوثائق المطلوبة
وغير ذلك

 2.القائمة المختصرة:

تتم مراجعة الطلبات الخاصة بالمرشحين المؤهلين بعناية من قبل لجان
الخبراء بنا ًء على مجموعة واسعة من المعايير تشمل المستوى األكاديمي
والمؤهالت السابقة واالهتمامات األكاديمية واألهداف المهنية واتساق
االختيارات ووضوح خطاب النوايا والمشاركة في األنشطة اإلجتماعية وغير
ذلك .والتي يتم بعدها عمل قائمة مختصرة من المرشحين المؤهلين للمقابلة

 3.المقابلة:

تجرى مقابالت مع قائمة مختصرة من المرشحين في
أكثر من  100دولة عن طريق لجان المقابالت بما في
ذلك األكاديميين والخبراء

 4.االختيار:

يتم تقييم نتائج المقابلة الخاصة بمقدمي الطلبات المعنين من
قبل لجان المقابالت عن طريق لجنة االختيارويتم تشكيل قائمة
من مقدمي الطلبات الذين سوف يحصلوا على منحة دراسية
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المنح الدراسية
التركية

معايير االختيار

يتم دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين إلى مقابلة في بالدهم .وفي
بعض الحاالت ،يتم إجراء المقابالت مع المتقدمين عبر شبكة
اإلنترنت أو عبر اتصال هاتفي .وتتألف لجنة المقابلة عادة
من أحد ممثلي المنح التركية على األقل ،وأحد  -أعضاء هيئة
التدريس من الجامعات التركية
وتستغرق المقابلة عادة ما بين  30 -15دقيقة ويتم
إجراؤها بالشكل التالي:
•الترحيب واملقدمة
•فحص الوثائق
•دافع املرشح لتقديم الطلب
•املعرفة األكاديمية والخبرة املهنية
•اإلنهاء واألسئلة موجهة إلى اللجنة

المرشحون
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تفاصيل المنح
ما الذي تشمله المنحة؟
 .1اإلعانة الشهرية
•املستوى الجامعي 700 :ليرة تركية كل شهر
•مستوى املاجستير 950 :ليرة تركية كل شهر
•مستوى الدكتوراه 1400 :ليرة تركية كل شهر
•منح األبحاث 3000 :ليرة تركية كل شهر
•برنامج املدرسة الصيفية الخاص باللغة التركية 500 :ليرة تركية كل شهر
•برنامج اللغة التركية الخاص باملوظفين الحكوميين واألكاديميين 2000 :ليرة
•تركية كل شهر

 .2رسوم التعليم
 .3تذكرة عودة مرة واحدة
 .4التأمين الصحي
 .5إقامة
 .6دورة في تعلم اللغة التركية لمدة عام

*
**
***

تغطي المنح الدراسية الخاصة باألبحاث إعانة شهرية فقط
يعطي برنامج المدرسة الصيفية الخاص باللغة التركية اإلعانة الشهرية
واإلقامة والتأمين الصحي واألنشطة االجتماعية والثقافية.
يشمل برنامج اللغة التركية للموظفين الحكوميين واألكاديميين اإلعانة
الشهرية واإلقامة وتكاليف النقل واألنشطة اإلجتماعية والثقافية
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المنح الدراسية
التركية

مدة المنح
•المرحلة الجامعية :دورة في تعلم اللغة التركية لمدة عام
 6 - 4 +سنوات حسب المدة

•الماجستير :دورة في تعلم اللغة التركية لمدة عام  +سنتين
•الدكتوراه :دورة في تعلم اللغة التركية لمدة عام  4 +سنوات

•البحث 12 - 3 :شهر
•المدرسة الصيفية للغة
التركية :شهران
•برنامج اللغة التركية
الخاص بالموظفين
الحكوميين واألكاديميين:
 10 - 8أشهر

المرشحون
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برامج المنح الدراسية
تقدم المنح الدراسية التركية مجموعة
من البرامج المصممة لكل مستوى
من الدراسة والمجال والدولة ،بنا ًء
على المجاالت ذات األولوية للدراسة
يتم تزويد المرشحين بدليل برامج
أكاديمي وجامعي من خالل نظام
معلومات المنح التركية ()TBBS

المنح الدراسية
الجامعية
إن برنامج المنح الجامعية مصمم
بالتحديد لمقدمي الطلبات الجامعيين.
يجوز للطالب الجامعيين المهتمين
بدورات مصممة بدءًا بالهندسة
ووصوالً إلى علوم الصحة،
ومن العلوم اإلنسانية إلى العلوم
االجتماعية تقديم طلب للبرنامج.
لمعرفة األقسام والجامعات المتاحة،
الرجاء مراجعة الموقع اإللكتروني
الخاص بنا

المنح الدراسية الخاصة بالدراسات العليا
ثمة مجموعة واسعة من البرامج عبر العلوم اإلجتماعية والعلوم
اإلنسانية والعلوم الطبيعية والهندسة في مستويات الماجستير
والدكتوراه يتم تقديمها في أرقى الجامعات التركية .لمعرفة األقسام
والجامعات المتاحة ،الرجاء مراجعة الموقع اإللكتروني الخاص بنا.
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المنح الدراسية
التركية

المنح الدراسية لمدة محدودة
برنامج النجاح

يتم تصميم برنامج النجاح تحدي ًدا للذين يدرسون حاليًا في
الجامعات التركية بأموالهم الخاصة والذين قد أظهروا أدا ًء
أكاديميًا استثنائيًا .ويغطي برنامج منحة النجاح إعانة شهرية
للطالب الجامعيين :مبلغ  440ليرة كل شهر ،لطلبة الماجستير:
مبلغ  590كل شهر ،لطلبة الدكتوراه  800ليرة كل شهر .لمزيد
من المعلومات ،الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بنا.

برنامج منحة البحث

 19إن برنامج منحة البحث مصمم لتشجيع الباحثين
واألكاديميين الدوليين على تنفيذ أبحاثهم األكاديمية التعاونية
في المجاالت الخاصة بنا مع أكاديميين أتراك في أرقى
الجامعات التركية .ويعد هذا البرنامج متاحً ا لحملة الدكتوراه
أو المرشحين للحصول على الدكتوراه في مرحلة األطروحة

المرشحون
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اللغة التركية والبرامج الثقافية

.1المدرسة الصيفية للغة التركية (شهران)

تعتبر المدرسة الصيفية للغة التركية مصممة للطالب الدوليين
الذين لديهم كفاءة في استخدام اللغة التركية في المستوى األساسي
والذين يرغبون في تحسين مهارات اللغة التركية الخاصة بهم.
 .2برامج اللغة التركية لموظفي الحكومة واألكاديميين
[ 8-10( ]KATİPأشهر)
إن برنامج اللغة التركية الخاص بموظفي الحكومة واألكاديميين
مصمم لموظفي الحكومات األجانب والدبلوماسيين واألكاديميين
والباحثين الذين يرغبون في تعلم اللغة التركية والتعرف بشكل
جيد على تركيا

الرجاء المالحظة

قد تتطلب بعض األقسام والبرامج معايير
إضافية يتوجب الوفاء بها من قبل مقدمي
الطلبات .لمعرفة الشروط اإلضافية ،يرجى
التحقق من العناوين اإللكترونية الخاصة
بالقسم وصفحة تقديم الطلبات عبر شبكة
اإلنترنت الخاصة بنا
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إجراءات المنحة
تقوم المنح التركية بتزويد الحاصلين على منحة
بالخدمات التالية
•خدمة التعرف والتحية في المطار
•مكان السكن والجامعة
•دفع اإلعانة الشهرية
•الحساب المصرفي الخاص بالطالب
•إجراءات التأمين الخاصة بالطالب
•األنشطة الرياضية والثقافية
•الندوات وورش العمل
•برامج التخصص والتدريب المهني

المنح الدراسية
التركية

الحائزون على
المنح الدراسية
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التوجيه الثقافي واإلجتماعي
حيث أنها تساهم في تحسين الطالب الدوليين اجتماعيًا
وثقافيًا وأكاديميًا ،تقوم المنح الدراسية التركية بتنفيذ
العديد من المشروعات واألنشطة بالنسبة للطالب
الدوليين في تركيا

برامج الندوات

يتم تنفيذ برامج الندوات ويتم إجراؤها في مدن مختلفة
بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والجامعات
ومراكز األبحاث
وتهدف برامج الندوات إلى زيادة وعي الطالب الدوليين في
مجاالت المجتمع المدني والثقافة واإلعالم وكذلك تعريفهم
بالثقافة التركية وحضارة تركيا ورؤيتها العالمية .يعود
الفضل في ذلك إلى الجوالت الثقافية التي يتم تنظيمها ضمن
البرامج ،ويستطيع الطالب اختبار ومعرفة التراث التاريخي
والثقافي لتركيا .وكذلك يحصل الطالب على فرصة لاللتقاء
بأشهر المفكرين واألكاديميين باعتبارهم جزء من المتحدثين
الضيوف في برامج الندوات
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المنح الدراسية
التركية

مؤتمر العلوم اإلجتماعية للطالب الدوليين

يتم تنظيم مؤتمر العلوم اإلجتماعية للطالب الدوليين في
محاولة لتوفير بيئة أكاديمية قد تمكن الطالب الدوليين
من الدراسة في العلوم اإلجتماعية لتقديم األبحاث وتبادل
المعارف وتنفيذ دراسات مشتركة خاصة بهم من خالل
ورش العمل المختلفة واألنشطة األخرى.

فرص التدريب

تعزز المنح التركية التطور األكاديمي والمهني للحاصلين على
المنح .ويجوز للطالب حضور برامج التخصص المصممة عبر
القطاعات .تقوم رئاسة مؤسسة األتراك في الخارج والمجتمعات
ذات الصلة ( )YTBبتنظيم برامج تخصص بالتنسيق مع الجهات
الحكومية والقطاع الخاص .وعلى مدار السنوات الخمس
الماضية ،استفاد الحاصلون على المنحة من فترة التدريب
وفرص التطوير المهني في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية
( )TRTووكالة األناضول ( )AAوالمجلس الوطني الكبير لتركيا
( )TBMMوأرشيفات الدولة الخاصة بتركيا

الحائزون على
المنح الدراسية
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حفل تخرج الطالب الدوليين

يتم تنظيم حفل تخرج الطالب
الدوليين كل عام منذ إطالق المنح
التركية في عام  2012ويجمع الحفل
بين الطالب الخريجين الذين أكملوا
رحلتهم التعليمية في تركيا وأصبحوا
جزءًا من أسرة خريجي تركيا .في
عام  ، ٢٠١٨تم تنظيم حفل التخرج
السادس للطالب الدوليين مع حاملي
شهادة من  ١٠٠دولة
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الخريجيون

المنح الدراسية
التركية

إدرا ًكا منها ألهمية إقامة عالقات
مستدامة مع الخريجين التابعين
لنا ،تهدف المنح الدراسية التركية
إلى الحفاظ على عالقات اقتصادية
وسياسية وثقافية وأكاديمية مع خريجي
تركيا من خالل أنشطة مختلفة.
ولدى المنح الدراسية التركية هيئة خريجين
مكونة من حوالي  150,000من األعضاء
الخريجين من أكثر من  160دولة.

الخريجين من أكثر من  160دولة وفي محاولة لتعزيز
صلتنا باألعضاء الخريجين ،تم تنظيم اجتماعات
للخريجين في أكثر من  50دولة في عام ٢٠١٨
 .ونتيجة لذلك ،فإنه يتم دعم مشاريع إنشاء روابط
الخريجين وأنشطة تنظيمية أخرى خاصة بالخريجين
التابعين لنا حول العالم.

الخريجون
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للمزيد من المعلومات حول برامج منحة محددة
وكيفية التقدم ،يرجى زيارة
www.turkiyeburslari.gov.tr /
www.turkiyescholarships.gov.tr

يمكنكم أيضًا اإلتصال بنا عبر المركز التابع لنا:
۰۶۸۲ ٤٥٥ ۰۸٥۰
ولألسئلة واالستفسارات:
info@turkiyeburslari.gov.tr

التركية
لمزید من المعلومات
www.turkiyescholarships.gov.tr
www.turkiyeburslari.gov.tr

مركز اإلتصال

0850 455 0 982
/TurkiyeBurslari

