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 المحتويات هرسف

 

 االنتقال الى أي قسم بالنقر على االسم في الفهرسيمكنك  مالحظة:

 .(جديد) برامج المنحة التركية -

 .(جديد) 2021تقويم المنحة للعام  -

 .2021مميزات المنحة للعام  -

 (جديد)العليا الدراسات طالبلسكن  بدل عمد -

 .2021شروط المنحة للعام  -

 الوثائق المطلوبة في التقديم. -

 الوثائق. من الكترونية نسخة تجهيز -

 التركية.تقديم للمنح شرح خطوات ال -

o .إنشاء بريد الكتروني 

o .انشاء حساب في موقع المنح التركية 

 

o الوثائق. ورفع الشخصية البيانات تعبئة  

 - العمل – اللغة – التعليم - االتصال– العائلة – المعلومات الشخصية)

 (تجربة تركيا – االجتماعية االنشطة – التأهيل االكاديمي

o اختيار  – التزكيات – الشروط) منحة. على الحصول طلب تقديم

 (ملخص الطلب – تحديد مكان المقابلة – خطاب النوايا – التخصصات

 كيفية إعالن النتائج.
 .(جديد) قائمة بأسماء بعض الجامعات التركية -

 .2021 للبكالوريوس المتوفرة التخصصات قائمة -

 .(جديد) تصور تقريبي عن اإلقبال على تخصصات البكالوريوس -

 .(جديد) إجراءات الفيزا والسفر للفائزين -

 .(جديد) ضوابط استمرار المنحة -

 (جديدالتمديد ) -

 (جديد) المنح هيئة عموق في شروطها و التخصصات الجامعات،عن  البحث -

 (جديد) 2020 للعام المنحة على الحاصيل الطلبة وضع -

 
 

https://www.facebook.com/nashwanameen
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 المنحة التركية  برامج

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمرحلة الثانوية و البكالوريوس

الخطباء االئمة و منح: البرناج اسم  

اربع سنوات: المنحة مدة  

تذاكر سفر، تأمين صحي، تغذية، مالبس، : المميزات

ليرة. 150مصروف شهري   

مقعد تقريبا 11 :المقاعدعدد   

الدكتوراه بعد ما و للدكتوراه االبحاث مجبرنا  

االبحاث منح: البرناج اسم  

عام إلى اشهر ثالثة من: المنحة مدة  

فقط ليرة 3000 شهري راتب: المميزات  

العام طوال: التقديم فترة  

 لمرحلة البكالوريوس

الجامعات )جميع التخصصات بما في ذلك الطب  منح: البرناج اسم

 و الصيدلة(.

اربع سنوات )ست سنوات للطب(، سنة لغة تركية.: المنحة مدة  

وف تذاكر سفر، تأمين صحي، تغذية، مالبس، مصر: المميزات

ليرة. 800شهري   

مقعد تقريبا. 70 :المقاعد عدد  

الماجستير و الدكتوراهلمرحلة   

الجامعات )جميع التخصصات عدا الطب(. منح: البرناج اسم  

سنتين للماجستير،  اربع سنوات للدطتوراه، سنة  :المنحة مدة

 لغة تركية.

غذية، مالبس، تذاكر سفر، تأمين صحي، ت: المميزات

للدكتوراه 1600ليرة للماجستير و  1100مصروف شهري   

تقريبا. مقعد 70 :عدد المقاعد  

في برنامج خاص لدعم الطالب الدارسين على حسابهم الخاص 

 الجامعات التركية 

حة الدعم و منحة التفوق )مخصصة لمن ليس لديه اي منحة(.من: البرناج اسم  

كن التقديم مرة اخرىعام واحد و يم :المنحة مدة  

للدكتوراه. 880للماجستير،  590للبكالوريوس،  440: المميزات  رابط أنواع المنح و المميزات 

https://turkiyeburslari.gov.tr/en/pag

e/prospective-students/what-the-

 

اللغة و الثقافة التركية مجبرنا  

اللغة و الثقافة التركية منح: البرناج اسم  

أشهر 10-8: المنحة مدة  

فقط ليرة 0002 شهري راتب: المميزات  

 

https://www.facebook.com/nashwanameen
https://www.facebook.com/ahmed.zak.92
https://turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/what-the-scholarship-covers
https://turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/what-the-scholarship-covers
https://turkiyeburslari.gov.tr/en/page/prospective-students/what-the-scholarship-covers
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 2021المنحة للعام  قويمت

 

 مذكور في موقع المنحة.اجراءات الفيزا والسفر, بحسب ما هو  –اعالن النتائج –في الشكل التالي, عرض لمواعيد بدء وانتهاء فترات: التقديم 

 خالل الفترات المشار اليها.  مستمرمتابعة بريده االلكتروني بشكل تجرى المقابالت وكذلك تعلن النتائج في الغالب تدريجيا دولة تلو االخرى. لذا يتوجب على المتقدم 

  

 

 

 

 

 

  

السفر و 
 الدراسة

إجراءات العقد 
 و الفيزا

إعالن 
 النتائج

تقديمة النهاي التقيم المقابالت  المرحلة/الفترة بداية التقديم 

10-20 

 سبتمير
-يوليو

 اغسطس
يونيو-مارس يوليو مايو-فبراير   20-02-2021 10-01-2021 

 بكالوريوس
 ماجستير
 دكتوراه

ديمبر-نوفمبر - ديسمبر - - التفوق منح اكتوبر نوفمبر   

العام طوال البحث منح   

- 
  15-يوليو 15

 اغسطس
 –يونيو  15

ويولي 15  
 15 – مايو 15

 يونيو
 2021-02-01 2021-02-15 1-15  ابريل

وقف الديانات  منح
 التركي

للثانوية و  
 البكالوريوس

https://www.facebook.com/nashwanameen
https://www.facebook.com/ahmed.zak.92


                                                                                                                            2021للمنح التركية  التقديم دليل

 

أحمد زكريا – نشوان أمين 4    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 2021للعام  المنحة مميزات

 الجامعة(.مقعد جامعي مجاني )إعفاء من رسوم  -
 تعليم مجاني للغة التركية لمدة عام. -
 تذكرة واحدة للقدوم الى تركيا، وتذكرة اخرى بعد التخرج. -
 تأمين صحي حكومي. -

 يدفع الفارق(.ليرة، واي زيادة  7.5ليرة و الغداء  3.5)اإلفطار مايساوي   يوميامجانية شتركة لعدة طالب، مع وجبتين سكن مجاني في احد السكنات الطالبية، في غرفة م -

 راتب شهري بالليرة التركية: -

 

o 150 وجبات يومية. 3ليرة لطلبة الثانوية، باالضافة الى مالبس و 
o 800 .ليرة لطلبة البكالوريوس 
o 1100 تير.ليرة لطلبة الماجس 

o 1600 .ليرة لطلبة الدكتوراه 

o 3000  لمنحة االبحاثليرة. 

-  
 خالل فترة الصيف.مجانية باالضافة الى فرص تأهيل اكاديمية اخرى  -

 .العام ايةدب عليه التقديم يتم و اللغة سنة من اإلنتهاء بعد يكون هذا و السكن نلمن يريد الخروج م العليا الدراسات طالبل ليرة 550 بمبلغ سكن بدل دعم -

 

 2021للعام  المنحة شروط

 على الجنسية التركية.المتقدم غير حاصل  -1
 ليه. ى الذي يرغب في التقديم االمتقدم غير مسجل في أي جامعة تركية حاليا في نفس المستو -2

 المتقدم متخرج او يصبح متخرج بحلول شهر أغسطس. -3
 شرط العمر: -4

  .سنة 21وز عمرهم اليتجاالمتقدمين للبكالوريوس  -

  .سنة 30عمرهم ال يتجاوز المتقدمين للماجستير  -

  .سنة 35عمرهم ال يتجاوز المتقدمين للدكتوراه  -

 المعدل التراكمي اليقل عن : -5
 % في الثانوية للمتقدمين للبكالوريوس في التخصصات الطبية .90 -

 % في الثانوية المتقدمين للبكالوريوس في بقية التخصصات.70 -

 ماجستير او دكتوراه(.% في البكالوريوس للمتقدمين للدراسات العليا )75 -

 لتقديما في المطلوبة لوثائقا

 :الوثائق اإلجبارية هي -1
 صورة شخصية حديثة واضحة. (1

 وثيقة إثبات هوية كجواز سفر أو بطاقة شخصية أو شهادة ميالد أو رقم جلوس.   (2

https://www.facebook.com/nashwanameen
https://www.facebook.com/ahmed.zak.92
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للمتقدمين للدكتوراه. في حال لم تكن شهادة التخرج جاهزة أو لماجستير, او شهادة الجامعة والماجستير شهادة المؤهل التعليمي: شهادة الثانوية للمتقدمين للبكالوريوس, او شهادة الجامعة للمتقدمين ل (3

 تبقى على تخرج المتقدم عدة أشهر, فيمكن تقديم افادة رسمية مختومة تفيد بذلك  ترفع الى الموقع عوضا ًعن شهادة التخرج.

, وبالنسبه لخريجي الجامعة والماجستير فهو الكشف التفصيلي لدرجات المواد خالل سنوات ة الثانويةهو نفسه شهاد: بالنسبة لخريجي الثانوية كشف الدرجات التعليمي يوضح درجات الطالب في المواد (4

 الدراسة.

صية، حيث ستصل ال البريد االلكتروني للشخص الكاتب للتومؤسسة: ترفع رسالة التوصية الى الموقع باإلضافة الى ضرورة إدخمن رسالة توصية )واحدة أو اكثر( من مدرس أو مدير في العمل أو  (5

 . التوصيةإليه رسالة تطلب منه التأكيد بأنه الشخص الذي قام بكتابة 

 

أثناء المفاضلة على مقاعد المنحة, تعطى  .مقابلة( , )أو السفر في حال لم تكن هناكهذه الوثائق يجب رفعها اثناء التقديم أو تجهيزها حتى موعد المقابلة :فقط لبعض الجامعات او التخصصات مطلوبةوثائق  -2

 االفضلية لمن  لديه هذه الوثائق.

تكن اذا لم  .(IELTS( و شهادة االيلتس )TOEFLفي حال كانت الجامعة التي تم اختيارها تطلب شهادة اللغة كشرط اساسي. الشهادات المعتمدة هي شهادة التوفل ) ,لغة االنجليزيةامتحان معتمد لشهادة  (1

 .المقابلةمتوفرة اثناء التقديم، فيجب تجهيزها حتى موعد  اللغة دةشها

. GMATأو   GREدة امتحان المتقدمين للدراسات العليا، كشهافي حال كانت الجامعة التي تم اختيارها تتطلب ذلك. تطلب هذه الشهادة في الغالب من الطالب  ( معتمد,مهاراتكفاءة )شهادة امتحان  (2

 .المقابلةلوبة غير متوفرة اثناء فترة التقديم، فيجب تجهيزها حتى موعد الشهادة المط في حال كانت
 

 رية: ليست إجبا إضافيةوثائق  -3

 شهادات خبرة في أعمال سابقة انتظم فيها المتقدم. (1
 شاركة في دورات تدريب أو تأهيل او ندوات.شهادات م (2

 شهادات تكريم في أي مجال. (3
 عية خدمية.شهادات مشاركة في انشطة تطو (4

 .أو جائزة اخرى حصل عليها المتقدمأي شهادة أو وثيقة  (5

 

 

 

https://www.facebook.com/nashwanameen
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 الوثائق من الكترونية نسخة تجهيز
 
 

التقديم للمنح يتم عبر الموقع االلكتروني للمنح التركية, وأثناء التقديم  -
 يجب رفع نسخة الكترونية واضحة من جميع الوثائق المطلوبة. 

 
من أجل التقديم, ويمكن رفع أي  عميدهاالداعي لترجمة الوثائق أو ت -

 وثيقة للموقع بغض النظر عن لغتها ودون الحاجة الى ترجمتها. 
 
 ". Scannerنسخ الوثائق باستخدام الماسح الضوئي " يفضل -

 

 ,pdf, jpg  يجب أن تحفظ الوثائق في ملف من أحد االنواع التالية: -

png.  

 
صفحات, فيمكن حفظ جميع في حال كانت الوثيقة مكونة من عدة  -

 .pdfف واحد من نوع الصفحات في مل

 
 .ميجابايت 5يجب أن ال يزيد حجم أي ملف عن  -

 

لتصوير الوثائق باستخدام    "CamScannerيمكن استخدام تطبيق " -

 الهاتف الجوال.  شرح استخدام هذا التطبيق موضح في الصورة التالية:
 

   
   

   
  4 5 6 

123 

45 6 

https://www.facebook.com/nashwanameen
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 2021خطوات التقديم للمنحة التركية  شرح

 التقديم ألحد برامج المنحة المناسبة., وأخيرا الشخصية البياناتكافة تعبئة وني, إنشاء حساب في موقع المنحة ,مراحل اساسية: إنشاء بريد إلكتر يمكن تقسيم خطوات التقديم الى أربع                     

 :كترونيلإ بريد إنشاء: أوال

التقديم للمنحة يتطلب اوال أن يكون لدى المتقدم بريد إلكتروني. )اذا كان لديك بريد 
(. يفضل إنشاء التالي الفصلويمكنك االنتقال الى  الفصلالكتروني, فال داعي لقراءة هذا 

 وذلك لسهولة استخدامه.  Gmailبريد الكتروني على موقع جيميل 
 بريد جديد في موقع جيميل يمكن اتباع الخطوات التالية: شاءإلن

 https://mail.google.comادخل الى موقع جيميل من الرابط التالي:  -1
 إلنشاء حساب جديد.  "create accountأنقر على " -2

 
 

 

 
 
 
  

 كما هو موضح في الصورة التالية: زيةباالحرف االنجليقم بتعبئة البيانات المطلوبة  -3
 

 
 

أنقر هنا النشاء 

 حساب

 إنقر هنا لالنتقال للخطوة التالية

بريد أي شخص تثق فيه, سيستخدم هذا البريد 

 إلستعادة كلمة السر في حال نسيتها

 رقم الجوال مع مفتاح الدولة:مثال

967711000111+ 

 تاريخ ميالدك

 السر التي اخترتها هناكرر إدخال كلمة 

 فيهاخانات  8: ادخل كلمة مكونة من كلمة السر

 4444hhhh حروف وارقام, مثال 

عنوان البريد: هذا هو اسم المستخدم الذي 
خدمه الحقا, لذا احفظه جيداتسوف تس  

 الدولة التي تعيش فيها

 الجنس: ذكر أم انثى 

 السنة اليوم الشهر

االولإسمك   اللقب 

https://www.facebook.com/nashwanameen
https://www.facebook.com/ahmed.zak.92
https://mail.google.com/


                                                                                                                            2021للمنح التركية  التقديم دليل

 

أحمد زكريا – نشوان أمين 8    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 https://mail.google.comلفتح بريدك, قم بالدخول الى موقع جيميل من الرابط التالي:  -6

 ".Nextثم ادخل عنوان بريدك االلكتروني في المكان الموضح في الصورة, ثم انقر على "

 للدخول الى البريد. "Sign inلخاصة بك, ثم انقر على "كلمة السر ا بعد ذلك ادخل

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  محتوى البريد االلكتروني يظهر كما في الصورة التالية.  -7      

 

 

للموافقة على شروط الموقع واستكمال اخر خطوة في إنشاء البريد   "I AGREEانقر على " -4

 االلكتروني.
 

 
 
 

 
 ".Continue to Gmailك! تم انشاء البريد, ويمكنك االنتقال الى البريد بالنقر على "برووم -5     

 

 ثالث رسائل جديدة

 إسم مرسل الرسالة عنوان الرسالة

ادخل عنوان -1
 بريدك

 نا أنقر ه-2

 ادخل كلمة-3
 السر هنا 

 أنقر هنا للدخول-4

https://www.facebook.com/nashwanameen
https://www.facebook.com/ahmed.zak.92
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 :التركية المنح موقع في حساب إنشاء: ثانيا

خطوات  .(التالي الفصلويمكنك االنتقال الى , الفصلال داعي لقراءة هذا حساب على موقع المنحة, فيك لدبك على موقع المنحة. )اذا كان خاص من أجل التقديم ألحد برامج المنحة التركية, يتوجب أوال إنشاء حساب  
 موضحة كاالتي: إنشاء حساب جديد 

من الرابط التالي:   ةقم بفتح موقع المنح -1

https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ 
 من اجل انشاء حساب جديد. "Registerر على "انقثم 

 

 
 

 ".I understandستظهر لك رسالة فيها تعليمات. انقر فيها على زر " -2

 
 

 

 الصورة التالية:قم بملئ البيانات المطلوبة كما هو موضح في  -3
 

 

 

 مالحظات:
" يستخدم في Middle Nameاإلسم الثاني " -1

 بعض الدول مثل تركيا, وال يستخدم في اليمن.

اذا قمت بكتابة جزء من اسمك في خانة االسم  -2

 الثاني فليست مشكلة.

 :مالحظة
اذا واجهت مشكلة في اكمال هذه الخطوة,  -

فراجع البيانات التي ادخلتها, واستفد من 

باللون التعليمات التي سيظهرها لك الموقع 

 أسفل البيانات التي لم يقبلها.االحمر 

 

https://www.facebook.com/nashwanameen
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أحمد زكريا – نشوان أمين 10    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

حسابك شاء اذا اتممت الخطوة السابقة بنجاح, سوف يظهر لك التنبية التالي, يبلغك بأنه تم ان -4

" التي ستصل الى Activasyonولكنه غير مفعل. لتفعيل الحساب, عليك فتح رسالة التفعيل"

 بريدك خالل دقائق.

 
 

 .في الصورة التالية تظهر رسالة التفعيل التي سوف تصل الى البريد -5

 

 

 صورة.لالتفعيل الحساب, نقوم بفتح هذه الرسالة والنقر على الرابط الموجود فيها, كما في  -6

 
 

اذا تمت عملية تفعيل الحساب بنجاح, فستظهر لك هذه الرسالة. وبهذا تنتهي خطوات إنشاء  -7
 الحساب ويمكنك الدخول الى حسابك والبدء في تعبئة بياناتك كما هو مشروح في القسم التالي.

 

 

 الوثائق ورفع الشخصية البيانات تعبئة: ثالثا

البيانات المطلوبة مقسمة الى عدة اقسام, بعضها اجباري اليمكن تجاوزه وبعضها اختياري يمكن تعبئة بياناتك الشخصية ورفع الوثائق المطلوبة. مكنك الدخول الى حسابك والبدء في بعد إنشاء حساب في موقع المنحة, ي

 الحاجة. يمكن أيضا تعديل المعلومات المحفوظة عندكمال ادخال بقية المعلومات في وقت الحق. تركها. تعبئة البيانات يمكن ان تتم على مراحل, بحيث تحفظ المعلومات التي قمت بادخالها ويمكنك است

انقر على احد هذه الروابط لتفعيل 

 حسابك في موقع المنحة
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أحمد زكريا – نشوان أمين 11    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 

 

 

 

 

 

 

 قسم. حيث يعتمد الموقع على هذه المعلومات في تحديد برنامج المنحة المناسب لك. االقسام اإلجبارية هي: يجب تعبئتها كاملة وعدم تجاوز أي : المعلومات االجباريةاقسام أ(  

 الصورة الشخصية, االسم, تاريخ ومكان الميالد, صورة ورقم الهوية. :معلومات الشخصيةلا -
 السرة.إسم االب وعمله, اسم االم وعملها, عدد االخوة,  الدخل الشهري ل :معلومات العائلة -
 عنوانك الحالي ورقم الهاتف.: معلومات عن االتصال -
 م ورفع الوثائق المتعلقة.ويتم فيه ادخال معلومات التعليهذا القسم يعتبر أهم االقسام  :معلومات التعليم -
 معلومات عن اللغات التي تجيدها. :تفاصيل اللغة -
 قبل, وهل لديك اقارب يعيشون في تركيا حاليا استفسارات حول اذا ما كنت في تركيا أو زرتها من :تجربة تركيا -

 ان لدى المتقدم ما يمكن اضافته.فهي تؤخذ بعين االعتبار اثناء تقييم التقديم. لكنها ليست اجبارية. هذه االقسام ايضا في حال كيفضل اضافة المعلومات الى  :االختيارية المعلومات أقسامب( 

 دورات التدريب.معلومات حول الوظائف التي عملت فيها, وكذلك  :تجربة العمل -

 (, فيتم ادخال بياناتها في هذا القسم.GRE, GMAT, SAT, YOS, ACT)دة الحد امتحانات الكفاءة في حال كان لديك أي شها :التأهيل االكاديمي -

 أي شهادات او جوائز او دورات أو انشطة تطوعية لديك, يمكن ادخال معلوماتها في هذا القسم. :االنشطة االجتماعية -

 
 

للبدء في ادخال المعلومات, نفتح موقع المنحة من الرابط التالي: 

https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/ 

 

". كما Loginقم بادخال عنوان البريد وكلمة السر الخاصة بك ثم النقر على زر" -1

 هو موضح في الصورة.

 
 

 ".العربيةر لغة الموقع الى "تغييقم ب -Close." 3دخول حسابك ألول مرة , سوف تظهر تعليمات. تجاوز هذه التعليمات بالنقر على زر"عند  -2
 

 بريدك االلكتروني

 كلمة السر

 ثم انقر هنا للدخول الى حسابك

 مالحظات هامة: 
 . جهة المنح لديها فريق متمكن من اللغة العربية.باللغة العربية وال داعي للترجمةيمكن ادخال المعلومات المطلوبة  -1
 اب وتعبئة البيانات متاح طوال العام, وال داعي لالنتظارإنشاء حسقط خالل فترة محددة سنويا, وهذا غير صحيح. يعتقد البعض ان امكانية إنشاء حساب في موقع المنحة وتعبئة المعلومات متاح ف -2

 لتاريخ معين. بل يفضل تعبئة البيانات في وقت عدم ازدحام الموقع.
 ة اخرى. ي قدمت منه مسبقا دون الحاجة الى تعبئة البيانات مرفيمكنك استخدام نفس الحساب الذفي سنوات سابقة، اذا كنت قد قمت بالتقديم للمنح التركية من قبل,  -3
 صعوبة ادخال البيانات من الهاتف الجوال.ليفضل تعبئة البيانات باستخدام كمبيوتر. وذلك  -4
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أحمد زكريا – نشوان أمين 12    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 

 
 

 
 

  المعلومات الشخصية.نقوم بادخال المعلومات المطلوبة في االقسام التي تظهر على يسار الصورة, إبتداء من قسم  -4
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أحمد زكريا – نشوان أمين 13    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 
 ".التعديلوانقر على زر "المعلومات الشخصية, انتقل الى قسم  -5

 

 
 
 
 

تعديل بالنقر على "قم برفع صورتك الشخصية  -6
 ."يةورة الشخصالص

 
ثم تحديد الصورة بالنقر على   -

 ."Choose Fileزر"
 

حجم الصورة يجب أن ال يتجاوز  -

 .مجيابايت5
 

بعد اختيار الصورة, قم بتحديد الجزء  -
 الذي سوف يظهر منها.

 
حفظ الصورة بالنقر على اثم  -

 ".تماما/حسنازر"
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أحمد زكريا – نشوان أمين 14    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

بعد  تعديل االسم او تاريخ الميالد.من هنا الدولة والمدينة( والحالة المدنية )متزوج او عازب(. يمكنك ايضا وصوره منها, محل الميالد ) غير موجودة, مثل رقم الهويةقم باضافة المعلومات ال -7
 " لحفظ المعلوماات.الحفظاالنتهاء من اضافة او تعديل المعلومات, انقر على زر "

 

 
 

 

 مالحظات:
يمكن استخدام الجواز أو البطاقة  -1

الميالد أو حتى رقم  الشخصية أو شهادة

 الجلوس كبطاقة هوية.

خانة رقم الهوية نقوم بادخال في  -2

رقم الوثيقة التي استخدمناها كهوية, 

سواء كانت جواز او بطاقة شخصية او 

 شهادة ميالد.

يجب كتابة االسم واللقب بالكامل  -3

كما في وثيقة الهوية المستخدمة 

 وباالحرف االنجليزية.
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أحمد زكريا – نشوان أمين 15    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 

 

 .معلومات العائلةبعد ذلك ننتقل الى قسم . امام القسم الى عالمتي صح  ةالظاهر , ستتحول عالمة التعجب الشخصيةومات المعلعند استكمال ادخال البيانات في قسم  -8
 
 

 
 

 
 

 

  

يقصد به دخل األسرة ككل, من  :مجموع الدخل الشهري

 عمل األب واألم واألوالد. ويحدد المبلغ بالدوالر.

 

 

يكفي كتابة االسم االول لألب واألم,  :إسم األب واألم

 وال مشكلة اذا قمت بكتابة االسم كامال.

تكتب تفاصيل عن الوظيفة. مثال اذا اخترت  :المنصب

 ة المنصب تكتب أي مادة يدرس.الوظيفة معلم, في خان
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أحمد زكريا – نشوان أمين 16    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 
التواصل االجتماعي, لكنها ليست اجبارية  والتي يتم فيها ادخال عنوانك وارقام هواتفك. في هذا القسم ايضا يمكن اضافة حساباتك في مواقع, معلومات عن االتصالبعد ذلك ننتقل الى قسم  -9

 والداعي لها.
 
  

 
 

 

  

https://www.facebook.com/nashwanameen
https://www.facebook.com/ahmed.zak.92


                                                                                                                            2021للمنح التركية  التقديم دليل

 

أحمد زكريا – نشوان أمين 17    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 
 الماجستير والدكتوراه. -البكالوريوس –دبلوم المعاهد  -الثانوية  -. يمكن في هذا القسم ادخال معلومات التعليم للمرحلة االعدادية معلومات التعليمبعد ذلك ننتقل الى القسم االهم, قسم  -10

 " للبدء في ادخال معلومات الثانوية الخاصة بك.يةالثانوانقر على زر "

 
 
 
 
 

  

  :مالحظات
 ي ليست مطلوبة.المتقدمين لمنح البكالوريوس ومافوق فه. اما فقط للمتقدمين لمنحة الثانويةإجبارية  (Ortaokulمعلومات المرحلة االعدادية ) -

 بعد ادخال معلومات الثانوية الخاصة بك, يصبح بمقدورك ادخال معلومات دبلومات المعاهد أو البكالوريوس.  -

 معلومات المعاهد ليست اجبارية ويمكن تجاوزها. -
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أحمد زكريا – نشوان أمين 18    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 
 " وقم باضافة اسم مدرستك.غير موجود في القائمةحدد الدولة والمدينة التي درست فيها الثانوية , ثم اسم المدرسة. اذا لم تجد اسم مدرستك ضمن القائمة, قم بالنقر على "  -11

 
 

  
  :مالحظات

اذا وجدت اسم مدرستك مكررا في -

 القائمة, اختر واحد منها.

من مدرسة, اكثر اذا درست الثانوية في -

ادخل بيانات المدرسة التي درست فيها 

 العام االخير.

اذا درست في دولة غير دولتك,  -

سيطلب منك توضيح السبب. مثال ألن 

عائلتك انتقلوا للعيش هناك أو انك 

 حصلت على منحة...الخ.

اذا كنت قد انهيت الثانوية, فحدد الحالة  -

 .يكمل ذلك, وإال فختر متخرجال

 د بها المعدل التراكمي.الدرجة يقص-

تاريخ البدء يقصد به بدء الصف االول  -

الثانوي. وتاريخ االنتهاء يقصد به 

 التخرج من الصف الثالث الثانوي. 

 

بالنسبة لليمن, المعدل يعتمد على -

درجات ثالث ثانوي فقط وليس على 

السنوات الثالث, لذا ال مشكلة إن حددت 

 للثالث ثانوي.تاريخ البدء 

اذا لم تكن تعرف تواريخ البدء  -

 واالنتهاء بدقة, فحدد تواريخ تقريبية.

 الشهادةارفع شهادة الثانوية في قسم  -

. واذا كشف العالماتوايضا في قسم 

كان لديك شهادات االول والثاني 

واحد  pdfالثانوي, فقم بجمعها في ملف 

 وارفعها.
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. 
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أحمد زكريا – نشوان أمين 21    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 
 نعرفها.. ثم نضيف معلومات عن أي لغة اللغة األم, ونحدد اللغة العربية في خانة تفاصيل اللغةلى قسم بعد ذلك ننتقل ا -12
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أحمد زكريا – نشوان أمين 22    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 إجبارية. تعبئة هذا القسم ليستللتذكير,  التدريبة., والتي يمكن من خاللها اضافة معلومات عن الوظائف التي عملت فيها وكذلك الدورات تجربة العملبعد ذلك ننتقل الى قسم  -13
 
 

 

 

  :مالحظات
في الصورة المقابلة, تظهر -

 نافذة اضافة تجربة عمل. 

في حال ما زلت مستمرا في  -

العمل الذي ادخلت معلوماته, 

دد وضع العمل فح

 ".أعمل/أشتغلكـ"

تحديد هذه اإلجابة, عند  -

سيظهر لك سؤال اضافي يسألك 

عن وضعك مع العمل في حال 

تم قبولك في المنحة: هل 
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أحمد زكريا – نشوان أمين 23    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 .عبئة هذا القسم ليست إجباريةللتذكير, ت .SATأو  GMATأو  GREإضافة أي شهادات معتمدة المتحانات الكفاءة الدولية, مثل  والذي يمكن فيه, التأهيل االكاديميبعد ذلك ننتقل الى قسم  -14
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أحمد زكريا – نشوان أمين 24    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 ".االضافةادخال المعلومات بالنقر على زر "انشطة تخص المتقدم. يتم يتم اضافة أي جوائز او شهادات أو األنشطة االجتماعية في قسم  -15
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أحمد زكريا – نشوان أمين 25    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 .هذا القسم إجباري وال يمكن تجاهلهتوجد مجموعة اسئلة تستوضح عن اذا ما كنت قد زرت تركيا أم ال وهل لديك قريب يعيش فيها أم ال. , تجربة تركيافي قسم  -16
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أحمد زكريا – نشوان أمين 26    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 

 ومشاهدة برامج المنحة التي تناسب المعلومات التي ادخلناها. الصفحة الرئيسيةالمعلومات المطلوبة. ويمكننا االنتقال الى  القسم, نكون قد اكملنا جميعبعد االنتهاء من تعبئة هذا 

 :منحة على الحصول طلب تقديم: رابعا

 

 ".التقديم, وننقر على زر"الصفحة الرئيسيةلتقديم لبرنامج المنحة المناسب. نقوم باختيار برنامج المنحة المناسب من بعد إتمام مرحلة تعبئة المعلومات كما هو مشروح في الفصل السابق, يمكن البدء في ا

 

 

 

 

 

 

 ".اختر برنامج المنحةسوف تظهر لك هذه التبيهات في موقع المنحة ايضا. لالستمرار, انقر على زر " -1

 تنبيهات هامة: 

 في الصفحة الرئيسية. اذا واجهت هذه المشكلة فقم بمراجعة المعلومات التي ادخلتها. أي برامج منحة مناسبةلك  فلن تظهراذا لم تقم بتعبئة المعلومات االجبارية,  -1

 طلب.م للالتي ادخلتها. تأكد من عدم الحاجة الى أي تعديل في معلوماتك قبل البدء في التقدي لن يكون بمقدورك تعديل أي من معلوماتك الشخصيةعند البدء في تعبئة طلب المنحة,  -2
 ثم إجراء التعديالت على معلوماتك ثم تقديم طلب المنحة مجددا. سوف تضطر الى مسح طلب المنحةفي حال قررت تعديل بعض معلوماتك بعد البدء في تعبئة طلب المنحة.  -3
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 ".الحفظوثائق المطلوبة, قم بوضع صح على جميع الشروط أسفل الصفحة وانقر على زر "ة بالوقائمشروط المنحة بعد ذلك, سوف تظهر لك  -2
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أحمد زكريا – نشوان أمين 28    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 

 " كما هو موضح في الصورة التالية.االضافةإلضافة تزكية, ننقر على زر "(. معلومات عن التزكيةعندها سوف تظهر صفحة اضافة التوصيات ) -3

 

 

 

  

  :مالحظات
 ة واحدة.يمكن اضافة اكثر من  رسالة تزكي -

كاتب التزكية يمكن أن يكون اكاديمي كمعلم في  -

أو أي  مدرسة/استاذ جامعي, أو مدير في العمل او مؤسسة

 .جهة أخرى

 اضافة بريد كاتب التزكية.كل تزكية تحتاج الى  -
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أحمد زكريا – نشوان أمين 29    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 ".االختياراتننتقل الى قسم اختيار التخصصات والجامعات " -4
 

 
الستعراض التخصصات المتاحة واختيار احدها, ننقر  -5

 ".االضافةعلى زر "
ة مة بأسماء التخصصات المتاحة مرتبقائ ر لكستظه -6

ابجديا. الستعراض جميع التخصصات المتاحة, اسحب 
الجانب االيمن شريط التمرير الى االسفل )الظاهر في 

 .من الصورة المقابلة(
 

جميع التخصصات المتوفرة للبكالوريوس معروضة في 
(. اما بالنسبة لمشاهدتهاانقر هنا نهاية هذا الدليل )

للدراسات العليا، فلن تظهر لك اال التخصصات المتوفرة 
والتي تناسب تخصصك الذي تخرجت منه في 

 وس.البكالوري

 
 
 

 
 

 

 

  :توضيحات

 شروط الجامعات تنحصر في شرطين: -

الحصول على  شرط اللغة: (1

درجة معينة كحد ادنى في احد 

االختبارات الدولية المعتمدة 

(TOEFL/IELTS/DELF/YDS

.) 

الحصول على  شرط الكفاءة: (2

أدنى في أحد  درجة معينة كحد

 اختبارات الكفاءة الدولية

(GRE/GMAT/ALES/SAT.) 

الجامعات تشترط شرط اللغة بعض  -

 فقط, وبعضها ليس لديها أي شروط.

 

  :مالحظة

بعض التخصصات مكررة في القائمة الكثر من  -

مرة, ولكن في جامعات اخرى.  ال تنسى االطالع 

ي على كل التكرارات لتعرف جميع الجامعات الت

 يتوفر فيها التخصص الذي ترغب باختياره.
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أحمد زكريا – نشوان أمين 30    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 

 . إلضافة رغبة جديدة, نكرر ما سبق.رغبة اجماال 12يمكن اضافة اكثر من رغبة بما ال يتجاوز سيتم حفظ هذا التخصص في هذه الجامعة في قائمة رغباتك, كما يظهر في الصورة التالية.  -7
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أحمد زكريا – نشوان أمين 31    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 

ت بعد اختيارها بالنقر على الرغبة المراد تغيير موقعها وسحبها لالعلى ترتيب الرغبات مهم, فالرغبة التي تضعها في اعلى القائمة تعتبر الرغبة المفضلة لديك, ثم التي تليها وهكذا. يمكن اعادة ترتيب الرغبا -8

 ".الحفظزر " أو لألسفل. بعد االنتهاء من ترتيب الرغبات, ننقر على

 

 

 

  
  :على سبيل المثال

 ة تشترط:في هذه الصورة, الجامع

 شرط اللغة:  (1

 .PBT في التوفل 550 -

 .IBT في توفل 79أو  -

 شرط الكفاءة: (2
 .SATفي اختبار  1000 -

  :مثال توضيحي ألهمية الترتيب
لنفترض أن معلومات المتقدم تؤهله للدراسة في  -

 (.10و 8و  3الرغبات )

في هذه الحالة وبناء على الترتيب الذي اختاره  -

-)أقتصاد  الثالثةفي الرغبة  المتقدم, فأنه سوف يقبل

 ألن المتقدم وضعها اعلى القائمة. كوجايلي(

 أنقر هنا لحفظ ترتيب الرغبات

 نصائح هامة: 
اختيارك لتخصصات اليوجد عليها اقبال يزيد من  -

 فرصتك بالفوز بالمنحة.

عام، اختيارك لجامعات خارج اسطنبول وأنقرة بشكل  -

المنحة. المتقدمين وأزمير يزيد من فرصتك بالفوز ب

للبكالوريوس على وجه الخصوص، يجب ان اليتجاوز 

عدد الجامعات التي اختاروها في هذه المدن الثالث اكثر 

 من نصف االختيارات اجماال.

تأكد من اختيارك للتخصصات التي ترغب بها, فلن  -

 تستطيع تغيير التخصص فيما بعد في حال فزت بالمنحة.

 

هذا العام، عند وضعك عالمة صح فأنت توافق على منح لجنة التقييم الحق في اختيارهم لك جامعة او  خيار جديد تم اضافته

تضع اشارة صح!اذا كنت تريد القبول فقط في الخيارات التي حددتها فال تخصص اخر غير تلك التي اخترتها بنفسك.   
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أحمد زكريا – نشوان أمين 32    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 حرفا.  300زيد عن اجابة كل سؤال الت ؤالينسوالذي يتكون من  لمنحة البكالوريوس،ونستعرض اوال خطاب النوايا الخاص بالمتقدمين  .خطاب النوايابعد ذلك, ننتقل الى صفحة  -9

  يم الذي ستتلقاه في تركيا و خططك المستقبلية في تركيا.، أهمية التعل، السبب الرئيس إلختيارك تركياالمجال الذي تنوي الدراسة فيه فيو اإلجتماعية  تجربتك األكاديميةالسؤال االول تكتب عن  في -
 مع لجنة التحكيم تستطيع من خاللها إيصال األشساء التي لم تستطع إيصالها في ملف التقديم.سؤال الثاني عبارة عن نافذة مفتوحة لا -
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أحمد زكريا – نشوان أمين 33    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

تعبئة هذا القسم مهمة كلمة.  300اقسام، في كل قسم يطلب من االجابة عن سؤال محدد بما ال يتجاوز تسعة مختلف ويتكون من فالمحتوى  دكتوراه،للماجستير  أو الالخاص بالمتقدمين لخطاب النوايا بالنسبة 

 الترجمة للغة اخرى وحاول التركيز على االجابة.جهد  . وفرطاقم يتقن اغلب اللغات، فلجنة التقييم لديها اجب عن االسئلة باي لغة تشعر انك متمكن منهاجدا و تركز عليها لجنة التقييم. 

 فقط االنجليزية او التركية باللغة األسئلة على اإلجابة عليهمالماجستير و الدكتوره يجب  طالبمهمة جدا:  مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجال اإلجتماعي. ايضا اسباب اختيارك هنا تكتب خبرتك األكاديمية السابقة في المجال الذي تنوي التقديم له و كذلك نشاطاتك السابقة في ال

 تركيا بالتحديد و اهمية التعليم  الذي ستحصل عليه من الدراسة في تركيا و كذلك خططك المستقبلية.

 

 مالحظة: في هذه الفقرة يجب اإلطالع  و القراءة عن تركيا 
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أحمد زكريا – نشوان أمين 34    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عام بشكل البحث موضوع عن تكتب هنا

 الصناعية المناطق في الضوضائي التلوث إدارة: مثال

 .ادق بشكل البحث موضوع عن تكتب هنا

 الملعومات نظم ئطخرا طريق عن الحديدة مطار في الضوضاء مستوى تقيم: مثال

 الجغرافية

 عن يزيد ال بما انجازه، تنوي الذي البحث في حلها تحاول التي المشكلة وضح

 لدراسته تسعى الذي الغموض أو والمشكلة البحث هدف عن تشرح أي. كلمة 300

 .البحث خالل من

 

 – رياضي اشتقاق – ميداني مسح – استطالعاتعن الطرق البحثية ) تحدث

 كلمة .  300( التي تنوي استخدامها في بحثك، بما ال يزيد عن الخ... ةعملي تجارب

او الفصول او العناوين الرئيسية في البحث الذي تود  الرئيسي الهيكل وضح

 انجازه. 

 او العملي المجال الى يضيفه ان يتوقع وما البحث لهذا االكاديمية االهمية  وضح

 .االكاديمي

 و نتائجها وتقارن تستعرضها المجال، نفس في السابقة بحاثاال عن مختصرة نبذة قدم

 .مثال لها تتطرق لم التي الجوانب

 لك مفتوحة ونافذة السابقة االسئلة تحت يندرج ال كالم أي الضافة لك حرة مساحة

 ان وتشعر اليه االشارة او ابرازه تريد جانب أي عن التقييم لجنة مع للحديث

 .الكافي بالشكل تظهره لم او اليه تتطرق لم قديمالت في المرفقة المعلومات
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أحمد زكريا – نشوان أمين 35    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 لمرحلة المقابالت. حال تأهلت رغب باجراء المقابلة فيه فيالذي تحدد فيها المكان )الدولة والمدينة( . والتي تاالستبيانيا, ننتقل الى صفحة االنتهاء من خطاب النوابعد  -10
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أحمد زكريا – نشوان أمين 36    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 .مخلص الطلبادخلتها عبر صفحة بإكمال هذه الخطوة, يعتبر تقديمك مكتمل ولم يتبقى سوى مراجعة اخيرة لكافة المعلومات التي  -11

  

 ".أنهيكما هو موضح في الصورة التالية. ثم النقر على زر " بوضع إشارة صحافة. يمكنك إنهاء التقديم , والتأكد من عدم الحاجة ألي تعديل أو اضملخص الطلببعد مراجعة كافة المعلومات والوثائق في  -12
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أحمد زكريا – نشوان أمين 37    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 

 ".بإنتظار التقييم, وتظهر حالته كــ" وكذلك من الصفحة الرئيسية طلباتيسوف يظهر الطلب في قسم , بنجاح اذا قمت بإنها تقديم الطلب – 17

  

بعد أن أنهيت الطلب ووصلتك رسالة الى 

بريدك, تكون قد اكملت جميع خطوات 

 يبقى اال إنتظار نتائج التقييم.التقديم ولم 

 

لسبب ما  في حال اردت حذف طلبك- 

. يستدعي منك تعديل البيانات المذكورة فيه

 الصفحةقسم فيمكن حذفه بالدخول الى 

", كما هو المسحوالنقر على زر "الرئيسية 

 موضح في الصورة التالية.

اذا قمت بحذف الطلب فهذا يعني تحذير!! 

لن يتم تقييم طلبك الن معلوماته حذفت أنه 

جب عليك إعادة تقديم وي, من الموقع

 .الطلب من جديد
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أحمد زكريا – نشوان أمين 38    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 

 بعد اتمام تقديم طلبك بنجاح, سوف تصلك رسالة الى بريدك خالل دقائق تخبرك بأنه تم حفظ طلبك بنجاح, كما في الصور التالية. -18
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أحمد زكريا – نشوان أمين 39    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 

 ات بسبب الضغط على موقع المنح.ساع لعدةقد تتأخر هذه الرسائل , خالل دقائق من إنهاء تقديم طلبك. كأكاديميينوكذلك سوف تصل رسائل الى كل من قمت باضافتهم في صفحة التزكيات  -19

 

 

 

  

لتأكيد التزكية, ينبغي على كاتب التزكية أن يفتح هذه 

 الرسالة ويقوم بالنقر على احد هذه الروابط

  :توضيح
إذا لم تصل هذه الرسالة الى بريد كاتب التزكية  -

أو لم يقم بفتحها والنقر على رابط التأكيد, فإن هذا 

 ك. لن يؤثر على تقييم طلب
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أحمد زكريا – نشوان أمين 40    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 إعالن النتائج  كيفية

 

 االلكتروني, وكذلك عبر حساباتهم في موقع المنحة.ين للمقابلة برسالة الى بريدهم لمقبولين مبدئيا للمقابلة. يتم ابالغ المدعويبعد االطالع على طلبات المتقدمين, يتم دعوة ا -
 . موعد ومكان إجراء المقابلةمحدد فيها لحساب المدعو للمقابلة, تظهر رسالة تشبه الرسالة الظاهرة في الصورة التالية.  الصفحة الرئيسيةفي  -
 الموعد والمكان المحددين." البالغ جهة المنحة بأنه موافق على سأقوم بالحضوردم بالنقر على زر "المتقيقوم  -

 متقدم.ساعة من إرسال الدعوة لل 24. وكانت مواعيد المقابالت قريبة جدا خالل (Skype)(، تم إجراء مقابالت مع بعض المتقدمين عبر االنترنت باستخدام برنامج 2017في العام الماضي ) -
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أحمد زكريا – نشوان أمين 41    اللجنة األكاديمية –اتحاد الطالب اليمنيين في تركيا    
 

 

 

 ابالغ الفائزين بالمنحة برسائل الى البريد االلكتروني, تحتوي هذه الرسالة على خطاب القبول, كما في الصورة التالية.بعد انتهاء فترة اجراء المقابالت, تبدأ جهة المنح في  -
 فيها. وكذلك بعض التعليمات عن االجراءات التي يتوجب عليه القيام بها.يوضح في خطاب القبول المرسل التخصص والجامعة التي تم قبول الفائز بالمنحة للدراسة  -
 كذلك تتغير حالة الطلب في حساب المنحة الخاص بالفائزين كما هو موضح في الصورة. -
قبولك ن جميع اجراءات المنحة في حال تم ذلك، فإاضافة الى  ر.مستم بشكل حالة تقديمكيجب اإلحتفاظ بكلمات المرور الخاصتين بالبريد اإللكتروني وموقع المنحة حتى تتمكن من متابعة  هام جدا: -

 .، وفقدانك لكلمة السر قد يعرقل استكمالك لهذه االجراءاتتتم عبر حسابك في موقع المنحة

 

 

 

-  

 

 

نموذج من رسالة القبول التي ترسل الى بريد 

 الفائزين بالمنحة 

حالة الطلب تتغير في حسابات 

 الفائزين بالمنحة
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للمنحة التقديم اثناء بينها من االختيار يمكن التي التركية الجامعات بعضبأسماء  قائمة  

القائمة ال تمثل حصرا لجميع الجامعات  ات الحكومية التي يمكن اختيارها اثناء التقديم للمنحة، وهي مرتبة حسب شهرة الجامعة وصعوبة القبول فيها ابتدأ من االكثر صعوبة. هذهاسماء بعض الجامعفي الجدول ادناه 

يمكن زيارة موقع الجامعة بالنقر على اسمها في الجدول.ون احتمالية القبول فيها ضعيفة جدا. صة لم يتم ذكرها وكذلك الجامعات الحكومية الشهيرة التي تكالتركية، فالجامعات الخا  

 م اسم الجامعة المدينة  مالحظات عن الجامعة م اسم الجامعة المدينة  مالحظات عن الجامعة
 Istanbul University 1 اسطنبول حكومية عريقة تدرس باالنجليزية والتركية Pamukkale Üniver 24 باموكال حكومية تدرس بالتركية

ركية.حكومية تدرس بالت Mersin Üniversitesi 25 مرسين حكومية تدرس بالتركية  Ankara Üniversitesi 2 انقرة 

 Ege Üniversitesi 3 ازمير حكومية  İstanbul Medeniyet  26 اسطنبول حكومية

تركيةتدرس بال حكومية  Gazi Üniversitesi 4 انقرة حكومية تدرس اغلب التخصصات بالتركية Süleyman Demirel  27  اسبارطا 

تدرس بالتركية حكومية  Erciyes Üniversitesi 5 قيصري حكومية تدرس بالتركية  Çanakkale Onsekiz  28 شنكال 

يةحكوم İnönü Üniversitesi 29 مالطيا حكومية تدرس بالتركية  Dokuz Eylül Üniversit 6 ازمير 

 Yıldız Teknik Ünivers 7 اسطنبول حكومية İzmir Katip Çelebi  30  ازمير حكومية تدرس بالتركية

 Marmara Üniversi 8 اسطنبول حكومية تدرس اغلب التخصصات بالتركية Muğla Sıtkı Koçman Ü 31 موغال حكومية تدرس باالنجليزية والتركية

 Atatürk Üniversitesi 9 ارزروم  تقبل عدد جيد حكومية تدرس بالتركية Afton Kocatepe Üniv 32 افيون حكومية تدرس بالتركية

Selçuk Üniversitesi 1 كونيا حكومية تدرس بالتركية تقبل عدد جيد Recep Tayip Erdoğan  33 ريزا حكومية تدرس بالتركية
0 

ياكون حكومية تدرس بالتركية  Necmettin Erbakan  34 اضنة حكومية تدرس االغلب بالتركية  Çukurova Üniversi 1
1 

İzmir Yüksek Teknoloji  1  ازمير حكومية تدرس باالنجليزية والتركية Karabük Üniversitesi 35 كارابوك حكومية تدرس باالنجليزية والتركية
2 

Karadeniz Teknik Ün 1 طرابزون حكومية Aksaray Üniversitesi 36 اكسراي حكومية تدرس بالتركية
3 

هيراسكيش حكومية االغلبية بالتركية و تقبل عدد جيد Balıkesir Üniversitesi 37 بالكيسير حكومية تدرس بالتركية  Anadolu Üniversitesi 1
4 

Yıldırım Beyazıt Üniv 1 انقرة حكومية تدرس باالنجليزية والتركية Kırıkkale Üniversitesi 38 كركال حكومية تدرس بالتركية
5 

Uludağ Üniversitesi 1 بورصا حكومية تدرس بالتركية Düzce Üniversitesi 39 دوزجه حكومية
6 

تركيةحكومية تدرس بال Gaziantep Üniversitesi 1  غاز عنتاب حكومية تدرس بعدة لغات Harran Üniversitesi 40 شانالورفا 
7 

Ondokuz Mayıs Üniv 1 سامسون حكومية تدرس بالتركية والبعض باالنجليزية Celal Bayar Ünive 41  مانيسا حكومية ليست مشهورة
8 

Kocaeli Üniversitesi 1 كوجايلي حكومية تدرس بالتركية تقبل عدد جيد Adıyaman Üniversitesi 42 اديمان حكومية تدرس بالتركية
9 
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http://www.duzce.edu.tr/
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بالتركية واالنجليزيةتدرس  حكومية Mardin Artuklu  43 ماردين حكومية تدرس بالتركية Gebze Teknik Univer 2 كوجايلي 
0 

تقبل عدد جيد حكومية تدرس بالتركية Kastamonu Ünive 44 كاستمونو حكومية Eskişehir Osmangazi  2  اسكيشهير 
1 

Sakarya Üniversitesi 2 سكاريا حكومية تدرس بالتركية  Fırat Üniversitesi 45 ايالزغ حكومية
2 

Akdeniz Üniversitesi 2 انطاليا  حكومية Gaziosmanpaşa Üni 46 توكات حكومية
3 

  2021 للبكالوريوس المتوفرة التخصصات قائمة

 . لمرحلة البكالوريوسجميع التخصصات المتاحة سوف تجد قائمة بفي هذا الملحق, 

 إحصاء
 (باإلنجليزية) إحصاء

 األعمال إدارة
 السياحة إدارة
 (باإلنجليزية) السياحة إدارة
 الصحة إدارة
 الطاقة إدارة
 الطيران إدارة
 والمالية المحاسبة إدارة
 البحرية المرافق إدارة
 والوثائق المعلومات إدارة
 واإلمداد النقل إدارة
 االتصاالت وتصميم إدارة

 اقتصاد
 (باإلنجليزية) اقتصاد

 االتصال
 المقارن األدب

 والسينما والتلفزيون اإلذاعة
 (باإلنجليزية) الحديث اإلعالم
 واالتصاالت اإلعالم
 اإلعالن
 والمالية المصرفية األعمال
 (باإلنجليزية) والمالية المصرفية األعمال
 االقتصاد
 (باإلنجليزية) االقتصاد
 الزراعي االقتصاد

 والمالية االقتصاد
 (باإلنجليزية) والمالية االقتصاد
 (الشريعة) اإللهيات
 (باإلنجليزية( )الشريعة) اإللهيات
 (بالعربية) اإللهيات

 األنثروبولوجيا
 (باإلنجليزية) األنثروبولوجيا

 والري الزراعية البنى
 الدولية التجارة
 (ةجليزيباإلن) الدولية التجارة
 (باإلنجليزية) الدولي والتشغيل التجارة
 الدولي والتمويل التجارة
 الدولية اللوجستية والخدمات التجارة
 (باإلنجليزية) الدولية اللوجستية والخدمات التجارة

 واإلقليمي الحضري التخطيط
 (باإلنجليزية) واإلقليمي الحضري التخطيط
 الصناعي التصميم
 التربة وعلم النباتية التغذية

 الزراعية الحيوية التكنولوجيا
 التمريض

 النفسي واإلرشاد التوجيه
 الدولية اللوجستية الخدمات

 االجتماعية الخدمة
 والتلفزيون السينما
 (باإلنجليزية) والتلفزيون السينما

 الصحافة

 والنشر الطباعة
 (باشا جراح في( )اإلنجليزية) الطب
 (باشا جراح في) الطب

 البيطري الطبيب
 (باإلنجليزية) البيطري طبيبلا

 التأهيل وإعادة الطبيعي العالج
 الدولية العالقات
 (باإلنجليزية) الدولية العالقات
 اإلعالنية والدعاية العامة العالقات

 اإلسالمي العلوم
 (بالعربية) اإلسالمية العلوم
 واإلسالمية الدينية العلوم
 السياسية العلوم
 مالعا واإلدارة السياسية العلوم
 (باإلنجليزية) العامة واإلدارة السياسية العلوم
 الدولية والعالقات السياسية العلوم
 (باإلنجليزية) الدولية والعالقات السياسية العلوم

 الداخلية العمارة
 والفندقي السياحي العمل

 التركي الفولكلور
 القانون
 القبالة

 الكيمياء
 (باإلنجليزية) الكيمياء

 وآدابها التركية اللغة
 المالية واإلدارة المحاسبة

 الحسابات ومراجعة المحاسبة
 الحقلية المحاصيل

 اللوجستية والخدمات النقل
 اإللكترونية الهندسة
 الكهربائية اإللكترونية الهندسة
 (باإلنجليزية) الكهربائية اإللكترونية الهندسة
 البيئية الهندسة
 الجيوفيزيائية الهندسة
 الجيولوجية الهندسة
 (باإلنجليزية) الجيولوجية الهندسة
 الصناعية الهندسة
 (باإلنجليزية) الصناعية الهندسة
 (طبية معدات هندسة)=  الحيوية الطبية الهندسة
 الداخلية العمارة الهندسة
 ائيةالغذ الهندسة
 (باإلنجليزية) الغذائية الهندسة
 الكهربائية الهندسة
 الكيميائية الهندسة
 (زيةباإلنجلي) الكيميائية الهندسة
 المعمارية الهندسة
 (باإلنجليزية) المعمارية الهندسة
 الميكانيكية الهندسة
 واإلعالم االتصاالت أنظمة
 تاريخ
 (باإلنجليزية) تاريخ
 العلوم تاريخ
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 الفن تاريخ
 الخاص التعليم تدريس
 الخاص التعليم تدريس
 تشغيل
 (باإلنجليزية) تشغيل
 (باإلنجليزية) البحرية المرافق تشغيل

 (باإلنجليزية) الدولية والتجارة المرافق غيلتش
 االتصاالت تصميم
 (باإلنجليزية) االتصاالت تصميم
 المرئية االتصاالت تصميم
 الغرافيك تصميم

 المدرسة قبل ما تعليم
 األعمال تنظيم
 الطفل تنمية

 النباتات حماية
 رياضيات
 (باإلنجليزية) رياضيات

 صحافة
 صيدلة

 طب

 طب )باإلنجليزية(
 سطنبولطب إ

 طب األسنان

 طب األسنان )باإلنجليزية(
 علم اآلثار

 

 علم اآلثار الكالسيكية
 علم االجتماع

 علم االجتماع )باإلنجليزية(

 علم األحياء
 الحيوانعلم 

 علم الشعوب

 علم المواد وهندسة تكنولوجية النانو

 علم المواد وهندستها
 علم المواد وهندستها )باإلنجليزية(

 بيولوجيا الجزيئيةعلم الوراثة وال

 علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية )باإلنجليزية(
 علوم االتصاالت

 عمل المراسل التلفزيوني وإعداد برامجها

 فيزياء
 باإلنجليزية(فيزياء )

 قسم اللهجات التركية الحديثة وآدابها

 مرام الطبي

 معلم صف
 نباتات الحدائق

 نظم المعلومات اإلداري

 ارية )باإلنجليزية(نظم المعلومات اإلد
 هندسة إدارة النقل البحري

 هندسة إدارة النقل البحري )باإلنجليزية(

 هندسة االتصاالت واإللكترونيات
 االتصاالت واإللكترونيات )باإلنجليزية(هندسة 

 

 هندسة اآلليات
 هندسة اآلليات )اإلنجليزية(

 هندسة اإلنشاءات )=هندسة مدنية(

 نية( )باإلنجليزية(هندسة اإلنشاءات )=هندسة مد
 هندسة البرمجيات

 هندسة البيئة )باإلنجليزية(
 هندسة التحكم والتشغيل اآللي

 هندسة البرمجيات
 )باإلنجليزية(هندسة البيئة 

 هندسة التحكم والتشغيل اآللي

 هندسة التشغيل والتحكم اآللي )باإلنجليزية(
 هندسة التكنولوجيا البحرية والسفن

 إلنجليزية(هندسة الجيوماتكس )با

 هندسة الحاسوب
 هندسة الحاسوب )باإلنجليزية(

 هندسة الخرائط

 هندسة الخرائط )باإلنجليزية(

 هندسة الرياضيات
 هندسة الرياضيات )باإلنجليزية(

 هندسة الطاقة النووية )باإلنجليزية(

 هندسة العمليات والكيمياء
 هندسة الغابات

 هندسة الفيزياء

 ة(هندسة الفيزياء )باإلنجليزي
 

 هندسة المساحة الرقمية )الجيوماتك(
 هندسة المعادن

 هندسة المعادن )باإلنجليزية(

 هندسة المناظر الطبيعية
 مناظر الطبيعية )باإلنجليزية(هندسة ال

 هندسة المنتجات المائية

 هندسة المواد )باإلنجليزية(

 هندسة المواد والتعدين
 هندسة المواد والتعدين )باإلنجليزية(

 نسيجهندسة ال

 هندسة النسيج )باإلنجليزية(
 هندسة النفط والغاز الطبيعي )باإلنجليزية(

 هندسة النقل

 السفنهندسة تشغيل محركات 
 هندسة تشغيل محركات السفن )باإلنجليزية(

 هندسة صناعة الغابات

 هندسة محركات السفن وبناء السفن

 هندسة ميكاترونيك
 هندسة ميكاترونيك )باإلنجليزية(

 م االتصاالتهندسة نظ

 هندسة نظم الطاقة
 هندسنة اآلالت الزراعية وتقنياتها
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على تخصصات البكالوريوس اإلقبال عن تقريبي تصور  

 

توضح بشكل تقريبي التخصصات التي يختارها  في اليسارالصور  -
فرصة القبول بالتالي المتقدمين بكثرة وتصبح المنافسة عليها شديدة و

مجموعات الأخوذة من تصويت تم في احدى فيها ضعيفة. الصور م
 العربية في الفيسبوك والمهتمة بشؤون المنحة.

 
عداد المتقدمين الفعلية، وانما نتائج أاالرقام في الصور ال تعكس  -

تصويت شارك فيه المئات من المتقدمين. أما أعداد المتقدمين للمنحة 
مقاعد المخصصة فيتجاوز عشرة الف متقدم من اليمن فقط، بينما عدد ال

مقعد. لذلك  150لليمن )بكالوريوس ودراسات عليا( ال يتجاوز 
 .للغاية شديدةفالمنافسة 
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 للفائزين والسفر الفيزا إجراءات

 اذا كنت احد المحظوظين الفائزين بالمنحة، فيتوجب عليك تجهيز الوثائق االصلية الموضحة في الجدول التالي:

 مرحلة الدكتوراه مرحلة الماجستير يوسمرحلة البكالور مرحلة الثانوية
 نسخة من رسالة القبول باللغة التركية نسخة من رسالة القبول باللغة التركية نسخة من رسالة القبول باللغة التركية نسخة من رسالة القبول باللغة التركية

 12صور شخصية خلفية بيضاء عدد  12بيضاء عدد  صور شخصية خلفية 12صور شخصية خلفية بيضاء عدد   12صور شخصية خلفية بيضاء عدد 

 جواز السفر االصل جواز السفر االصل السفر االصلجواز  جواز السفر االصل
 فحص طبي من مستشفى حكومي فحص طبي من مستشفى حكومي فحص طبي من مستشفى حكومي فحص طبي من مستشفى حكومي 

شهادة البكالوريوس االصل معمدة أو افادة  صل معمدةاستمارة ثالث ثانوي اال شهادة ثامن  وتاسع معمدة
 تخرج مختومة )في حال لم تصدر الشهادة(

شهادة الماجستير االصل معمدة أو افادة 
 تخرج مختومة )في حال لم تصدر الشهادة(

السجل االكاديمي )كشف الدرجات(   - شهادة الميالد االصل او طبق االصل
 للبكالوريوس االصل معمد

)كشف الدرجات(  االكاديمي السجل 
 للماجستير االصل معمد

عقد المنحة موقعا من قبل الطالب النسختين  رسالة موافقة خطية من ولي االمر
 التركية واالنجليزية 

عقد المنحة موقعا من قبل الطالب النسختين 
 التركية واالنجليزية

عقد المنحة موقعا من قبل الطالب النسختين 
 يةالتركية واالنجليز

مكتب الصحة ثم  صادق فيي يتم اجراء الفحص الطبي )يسمى فحص خلو من الفيروسات( في احد المستشفيات الحكومية ويفضل المستشفى الجمهوري أو المختبرات المركزية ثم  -

 الخارجية. يجب ان يحتوى الفحص على صورة للطالب مختومة.

وزارة التعليم العالي ثم بعد ذلك في رة. اما شهادات البكالوريوس والماجستير والسجالت االكاديمية، فيتم اوال تعميدها في ية مباشتعمد شهادات ثامن و تاسع وثالث ثانوي في الخارج -

 .وال داعي للترجمة لالنجليزيةسواء كانت االصول باللغة العربية أو باالنجليزية فهي مقبولة لدى جهة المنحة الخارجية. 

القنصلية من اجل استخراج الفيزا. بالنسبة للطلبة المتواجدين داخل اليمن، فيتم التسليم الى  اقرب سفارة تركيةمشار اليها في الجدول وتعميدها، يتم تسليمها الى بعد تجهيز الوثائق ال -

اللغة التركية لدى مترجم مخصص معتمد من قبلها. يتم ترجمة ( الى اليها بلون ازرق الوثائق المشارالتركية في جدة. تطلب القنصلية التركية ترجمة الجواز والفحص والشهادات )

 يفضل عمل نسختين او اكثر من جميع الوثائق االصلية قبل تسليمها او ارسالها للقنصلية.الوثائق المطلوبة وتسليمها مع االصول للقنصلية مباشرة أو عبر مكتب الترجمة. 

. بالنسبة للمتواجدين في اليمن، بسبب عدم وجود رحالت ايضا القنصلية للموقع، يتم تحديد مكان وتاريخ حجز التذاكر عبر الموقععقد المنحة المختوم من بعد استالم الفيزا ورفع  -

 الدراسة.  االنسب له ويتحمل تكاليف السفر، وسوف يحصل على تعويض لقيمة التذاكر بعد الوصول الى تركيا واالنتظام فيالطريقة للطيران التركي فان الطالب يسافر ب

 التركية المنحة استمرار ضوابط

لك امكانية الفوز بدون الحاجة الى الحصول على شهادة تعتبر المنح التركية من أهم الفرص المتاحة في الوقت الراهن للطلبة اليمنيين، كونها توفر عدد البأس به من المقاعد لليمن وكذ

 وتتطلب من الفائز بها بذل جهد كبير للحفاظ عليها. في هذا القسم نستعرض اهم ضوابط المنحة. لغة تركية مسبقا. لكن ضوابط المنحة شديدة نوعا ما 

 اوال: مرحلة تعلم اللغة التركية: 
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 والموضحة في الجدول التالي: مستوىفي حال تجاوز الطالب في الغياب عدد الساعات المحددة لكل  % من الراتب لمدة ثالثة أشهر25يتم خصم  -1

 

 A1 A2 B1 B2 C1 المستوى

 20 22 16 20 22 عدد الساعات

 ساعات يوميا. 6الى  4مع العلم ان دوام المعهد خمسة أيام في االسبوع )من االثنين الى الجمعة( بمعدل 

خصم راتب المنحة بشكل كامل لمدة من كورس اللغة خالل عام. واذا لم يستطع الطالب اجتياز هذا المستوى، فسوف ي (C1الطالب اجتياز المستوى الخامس )يتوجب على كل  -2

ن المنحة تلغى تماما بما في ذلك السكن عام كفرصة اضافية للطالب لمحاولة الحصول على شهادة المستوى الخامس. واذا فشل ايضا في اجتياز هذا المستوى في العام الثاني، فإ

 والتأمين الصحي.
 

 %.50مثال تكافئ تقريبا  4من  2%، و 100والتي تكافئ  4ة درجته العظمى المعدل في الجامعات التركيثانيا: مرحلة البكالوريوس: 

اما في حالة كان  % من الراتب.50فيتم خصم  1.8اذا كان اقل من و% من الراتب. 25فيتم خصم  1.99 – 1.8اذا كان المعدل التراكمي للطالب في نهاية العام االول مابين  -1

 ة المنحة قرار الغاء المنحة تماما.فقد تتخذ جه 1المعدل التراكمي اقل من 

 فسيتم الغاء المنحة بالكامل. 1الراتب. واذا كان اقل من % من 50فسوف يتم خصم  2اعتبارا من العام الثاني في الدراسة وما فوق اذا كان المعدل التراكمي اقل من  -2

 ثالثا: مرحلة الماجستير: 

. واذا لم يتمكن من تجاوزها في الفصل الثالث طيلة فصل كامل % من الراتب25خالل اول فصلين دراسين، فسيتم خصم اذا لم يستطع الطالب تجاوز جميع المواد المطلوبة  -1

 فإن المنحة تلغى بالكامل. 

 اذا لم يستطع الطالب انجاز رسالة الماجستير خالل عام من تجاوزه للمواد المقررة، فإن المنحة تلغى بشكل كامل. -2
 رابعا: مرحلة الدكتوراه:

% 50% من الراتب طيلة فصل كامل. واذا لم يتجاوزها في اربعة فصول فسيتم خصم 25سية، فسيتم خصم في حال لم يتجاوز الطالب جميع المواد خالل اول ثالثة فصول درا -1

 من الراتب. اما اذا لم يستطع تجاوز المقررات في خمسة فصول فإن المنحة تلغى بالكامل.

 % من الراتب، واذا لم ينجح في المحاولة الثانية فإن المنحة تلغى.50فسيتم خصم  اذا فشل الطالب في اجتياز االمتحان الشامل في المحاولة االولى،بعد تجاوز المواد المقررة،  -2

 بعد تجاوز المواد واالمتحان الشامل، اذا لم يستطع طالب الدكتوراه انجاز االطروحة في مدة اقصاها اربعة فصول، فإن المنحة تلغى. -3
 :وتجديد القيد والجزاءات التأديبية خامسا: التغيب عن الدروس و االمتحانات

 عن الدروس لمدة شهرين بدون عذر باالضافة الى عدم دخول االمتحانات النهائية يتسبب في الغاء المنحة بالكامل.التغيب  -1

 لمدة ثالثة اشهر متتالية. % من الراتب25التغيب عن حضور أي امتحان نصفي او نهائي او تكميلي يتسبب في خصم -2

 ديد القيد الجامعي بدون عذر يعرض المنحة لاللغاء.الفشل في تج -3

 الحد االقصى لتوقيف القيد هو عام كامل، وتجاوز ذلك يعرض المنحة لاللغاء. -4

عاد مابين شهر الى لمدة ثالثة اشهر. واذا كانت فترة االب % من راتبهم50الطالب الذين صدر بحقهم قرار تأديبي باالبعاد من الجامعة لمدة ال تتجاوز شهر سيتم كذلك خصم  -5

  . اما اذا تجاوزت فترة االبعاد فصل دراسي كامل أو قررت الجامعة فصله بشكل تام فإن المنحة تلغى.فصل دراسي كامل فسيتم تجميد راتب المنحة ستة اشهر متواصلة
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 اخرى قد تتعرض منحتهم لاللغاء.الطلبة الذين يثبت استالمهم ألي دعم مادي من جهة تركية  -6

ادارة التأمين الصحي ة السكنات، إدار، والجامعة : وزارة الداخلية، وزارة التعليم العاليمباشرة بحقهم قرار الغاء المنحة، يتم اعالم الجهات التالية بفقدانهم المنحة من يصدر -7

 ومعاهد اللغة.

 

 :التمديد: سادسا

تقرر هيئة المنح فيما و يخضع الطالب للتقيم و منها ساسية. يتم التقديم للفصل األول الدراسة األدم إكمالهم الدراسة خالل فترة إضافية للطالب في حال عتعطى سنة  -

 .اخر و يخضع للتقيم مرة اخرىيه من عدمه. يستطيع الطالب أن يتقدم لفصل تعط
 قد يعطى الطالب فصل أو فصلين بناء على قرار هيئة المنح. -

 الراتب الشهري في حال حصل الطالب على التمديد. % من50يخصم  -

 

 

 المنح هيئة موقع في المتاحة الجامعات و التخصصات عن البحث

  /s://www.turkiyeburslari.gov.trhttpمن خالل هذا الرابط  المنح هيئة وقعم خالل من وشروطها التخصصات الجامعات، على التعرف اإلمكان في صبحا

 

 .مؤهالتككاملة عنها و ترتيبها حسب  رةصو إلخذ شروطها و التخصصات ، الجامعات على تطلع أنالبدأ في التقديم األفضل  قبل:مالحظة
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2020 وضع الطلبة الحاصلين على المنحة للعام  

 

 

:االّتي المنح هيئة قررت جائحةبسب -  

 

.يستلمون رواتب شهرية داخل تركيا واجدونالطلبة المت -  

يستلمون إي مستحقات.جدون خارج تركيا يدرسون اللغة أونالين و ال المتوا الطلبة -  

تركيا.المنح موعد قدوم جميع الطلبة الحاصيلن على المنح إلى بناء على وضع البالد ستحدد هيئة  -  
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