
 

 

  

2017 

نيـوان أمـنش  

 

 

ركيةـنح التـدمي للمـيل التقـدل  

https://www.facebook.com/nashwanameen
https://www.facebook.com/yob.turkiye


  facebook.com/acyob.turkiye                                                                              7102دليل التقدمي للمنح التركية 

 

إعداد: نشوان أمني      1 
 

 فهرس احملتويات

 

 االسم يف الفهرسميكنك االنتقال اىل أي قسم بالنقر على  مالحظة:

 .7102مميزات املنحة للعام  -

 .7102شروط املنحة للعام  -

 الوثائق املطلوبة يف التقدمي. -

 الوثائق. من الكترونية نسخة جتهيز -

 خطوات التقدمي للمنح التركية.شرح  -

o .إنشاء بريد الكتروين 

o .انشاء حساب يف موقع املنح التركية 

o الوثائق. ورفع الشخصية البيانات تعبئة  

 (جتربة تركيا – االنشطة االجتماعية – التأهيل االكادميي - العمل – اللغة – التعليم - االتصال– العائلة – املعلومات الشخصية)

o (ملخص الطلب – حتديد مكان املقابلة – النواياخطاب  – اختيار التخصصات – التزكيات – الشروط) منحة. على احلصول طلب تقدمي 

 كيفية إعالن النتائج. -

 .7102تقومي املنحة للعام  -

 .7102 حران برنامج يف املتوفرة التخصصات قائمة -
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 7102للعام  مميزات املنحة

 مقعد جامعي جماين )إعفاء من رسوم اجلامعة(. -

 تعليم جماين للغة التركية ملدة عام. -

 تذكرة واحدة للقدوم اىل تركيا، وتذكرة اخرى بعد التخرج. -

 تأمني صحي حكومي. -

 يومياسكن جماين يف احد السكنات الطالبية، يف غرفة مشتركة لعدة طالب، مع وجبتني  -

 راتب شهري باللرية التركية: -

o 211 .لرية لطلبة البكالوريوس 

o 051 .لرية لطلبة املاجستري 

o 0011 .لرية لطلبة الدكتوراه 

o 0111 .لرية للباحثني 

 خالل فترة الصيف.جمانية باالضافة اىل فرص تأهيل اكادميية اخرى  -

 

 7102للعام  شروط املنحة

 املتقدم غري حاصل على اجلنسية التركية. -0

 ليه. ى الذي يرغب يف التقدمي ااملتقدم غري مسجل يف أي جامعة تركية حاليا يف نفس املستو -7

 املتقدم متخرج او يصبح متخرج حبلول شهر أغسطس. -0

 شرط العمر: -0

 .1011010000املتقدمني للبكالوريوس تاريخ ميالدهم ليس أقدم من  -

 .1011010002املتقدمني للماجستري تاريخ ميالدهم ليس أقدم من  -

 .1011010007 املتقدمني للدكتوراه تاريخ ميالدهم ليس أقدم من  -

 املعدل التراكمي اليقل عن : -5

 يف الثانوية للمتقدمني للبكالوريوس يف التخصصات الطبية . 01% -

 يف الثانوية املتقدمني للبكالوريوس يف بقية التخصصات. 21% -

 )ماجستري او دكتوراه(.يف البكالوريوس للمتقدمني للدراسات العليا  25% -
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 لتقدميلوثائق املطلوبة يف اا

 :الوثائق اإلجبارية هي -0

 صورة شخصية حديثة واضحة. (0

 وثيقة إثبات هوية كجواز سفر أو بطاقة شخصية أو شهادة ميالد أو رقم جلوس.   (7

للماجستري، او شهادة اجلامعة واملاجستري للمتقدمني للدكتوراه. يف حال مل تكن شهادة التخرج جاهزة شهادة املؤهل التعليمي: شهادة الثانوية للمتقدمني للبكالوريوس، او شهادة اجلامعة للمتقدمني  (0

 أو تبقى على خترج املتقدم عدة أشهر، فيمكن تقدمي افادة رمسية خمتومة تفيد بذلك  ترفع اىل املوقع عوضاً عن شهادة التخرج.

، وبالنسبه خلرجيي اجلامعة واملاجستري فهو الكشف التفصيلي لدرجات املواد خالل هو نفسه شهادة الثانويةد: بالنسبة خلرجيي الثانوية كشف الدرجات التعليمي يوضح درجات الطالب يف املوا (0

 سنوات الدراسة.

الربيد االلكتروين للشخص الكاتب للتوصية، حيث ستصل  رسالة توصية )واحدة أو اكثر( من مدرس أو مدير يف العمل أو مؤسسة: ترفع رسالة التوصية اىل املوقع باإلضافة اىل ضرورة إدخال (5

 . التوصيةإليه رسالة تطلب منه التأكيد بأنه الشخص الذي قام بكتابة 

 

أثناء املفاضلة على مقاعد املنحة، تعطى  .مقابلة(، )أو السفر يف حال مل تكن هناك هذه الوثائق جيب رفعها اثناء التقدمي أو جتهيزها حىت موعد املقابلة :فقط لبعض اجلامعات او التخصصات مطلوبةوثائق  -7

 االفضلية ملن  لديه هذه الوثائق.

اذا مل  .(IELTS( و شهادة االيلتس )TOEFLيف حال كانت اجلامعة اليت مت اختيارها تطلب شهادة اللغة كشرط اساسي. الشهادات املعتمدة هي شهادة التوفل ) ،لغة االجنليزيةامتحان معتمد لشهادة  (0

 .املقابلةمتوفرة اثناء التقدمي، فيجب جتهيزها حىت موعد  كن شهادة اللغةت

. GMATأو   GREدة امتحان املتقدمني للدراسات العليا، كشهايف حال كانت اجلامعة اليت مت اختيارها تتطلب ذلك. تطلب هذه الشهادة يف الغالب من الطالب  ( معتمد،مهاراتكفاءة )شهادة امتحان  (7

 .املقابلةيف حال كانت الشهادة املطلوبة غري متوفرة اثناء فترة التقدمي، فيجب جتهيزها حىت موعد 

 

 ليست إجبارية:  إضافيةوثائق  -3

 شهادات خربة يف أعمال سابقة انتظم فيها املتقدم. (0

 شاركة يف دورات تدريب أو تأهيل او ندوات.شهادات م (7

 شهادات تكرمي يف أي جمال. (0

 يف انشطة تطوعية خدمية. شهادات مشاركة (0

 .أو جائزة اخرى حصل عليها املتقدمأي شهادة أو وثيقة  (5
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 جتهيز نسخة الكترونية من الوثائق

 

 

التقدمي للمنح يتم عرب املوقع االلكتروين للمنح التركية، وأثناء  -

 التقدمي جيب رفع نسخة الكترونية واضحة من مجيع الوثائق املطلوبة. 

 

من أجل التقدمي، وميكن رفع أي  الوثائق أو تعميدها الداعي لترمجة -

 وثيقة للموقع بغض النظر عن لغتها ودون احلاجة اىل ترمجتها. 

 

 ". Scannerيفضل نسخ الوثائق باستخدام املاسح الضوئي " -

 

 ,pdf, jpgجيب أن حتفظ الوثائق يف ملف من أحد االنواع التالية:  -

png. 

 

ونة من عدة صفحات، فيمكن حفظ مجيع يف حال كانت الوثيقة مك -

 .pdfالصفحات يف ملف واحد من نوع 

 

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

 

لتصوير الوثائق باستخدام    "CamScannerميكن استخدام تطبيق " -

 اهلاتف اجلوال.  شرح استخدام هذا التطبيق موضح يف الصورة التالية:

 

   

  1 
 

2 3 

   
  4 5 6 
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 7102شرح خطوات التقدمي للمنحة التركية 

 التقدمي ألحد برامج املنحة املناسبة.، وأخريا الشخصية البياناتكافة تعبئة وين، إنشاء حساب يف موقع املنحة ،مراحل اساسية: إنشاء بريد إلكتر ميكن تقسيم خطوات التقدمي اىل أربع                     

 بريد إلكتروين: أوال: إنشاء

التقدمي للمنحة يتطلب اوال أن يكون لدى املتقدم بريد إلكتروين. )اذا كان لديك بريد 

(. يفضل إنشاء التايل الفصلوميكنك االنتقال اىل  الفصلالكتروين، فال داعي لقراءة هذا 

 ه. وذلك لسهولة استخدام Gmailبريد الكتروين على موقع جيميل 

 إلنشاء بريد جديد يف موقع جيميل ميكن اتباع اخلطوات التالية:

 https://mail.google.comادخل اىل موقع جيميل من الرابط التايل:  -0

 إلنشاء حساب جديد.  "create accountأنقر على " -7

 
 

 

 

 كما هو موضح يف الصورة التالية: باالحرف االجنليزيةقم بتعبئة البيانات املطلوبة  -0

 

 

أنقر هنا النشاء  

 حساب

 إنقر هنا لالنتقال للخطوة التالية

بريد أي شخص تثق فيه، سيستخدم هذا  

 الربيد إلستعادة كلمة السر يف حال نسيتها

 رقم اجلوال مع مفتاح الدولة:مثال

002200111000+ 

 تاريخ ميالدك

 كرر إدخال كلمة السر اليت اخترهتا هنا

  فيهاخانات  0: ادخل كلمة مكونة من كلمة السر

 4444hhhh حروف وارقام، مثال 

عنوان الربيد: هذا هو اسم املستخدم الذي  

 سوف تسخدمه الحقا، لذا احفظه جيدا

 الدولة اليت تعيش فيها

 اجلنس: ذكر أم انثى  

 السنة اليوم الشهر

 اللقب إمسك االول
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 https://mail.google.comلفتح بريدك، قم بالدخول اىل موقع جيميل من الرابط التايل:  -0

 ".Nextاملكان املوضح يف الصورة، مث انقر على "مث ادخل عنوان بريدك االلكتروين يف 

 للدخول اىل الربيد. "Sign inبعد ذلك ادخل كلمة السر اخلاصة بك، مث انقر على "

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  حمتوى الربيد االلكتروين يظهر كما يف الصورة التالية.  -2      

 

 

للموافقة على شروط املوقع واستكمال اخر خطوة يف إنشاء الربيد   "I AGREEانقر على " -0

 االلكتروين.

 

 
 
 

 

 ".Continue to Gmailمربووك! مت انشاء الربيد، وميكنك االنتقال اىل الربيد بالنقر على " -5     

 

 ثالث رسائل جديدة

 الرسالةإسم مرسل  عنوان الرسالة

ادخل عنوان  -0

 بريدك

 أنقر هنا  -7

 ادخل كلمة-0

 السر هنا 

 أنقر هنا للدخول-0
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 ثانيا: إنشاء حساب يف موقع املنح التركية:

 .(التايل الفصلوميكنك االنتقال اىل ، الفصلحساب على موقع املنحة، فال داعي لقراءة هذا لديك بك على موقع املنحة. )اذا كان خاص من أجل التقدمي ألحد برامج املنحة التركية، يتوجب أوال إنشاء حساب  

 موضحة كااليت: خطوات إنشاء حساب جديد 

من الرابط التايل:   ةموقع املنح قم بفتح -0

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

 من اجل انشاء حساب جديد. "Registerمث انقر على "

 

 
 

 ".I understandستظهر لك رسالة فيها تعليمات. انقر فيها على زر " -7

 
 

 

 املطلوبة كما هو موضح يف الصورة التالية: قم مبلئ البيانات -0

 

 

بالكامل بدون اللقبإمسك   

 اكتب اللقب هنا )اسم العائلة(

 اجلنس: ذكر أم أنثى

 تاريخ ميالدك

 جنسيتك )وليس مكان اقامتك(

 بريدك االلكتروين

 كرر كتابة الربيد هنا

خانات   0: ادخل كلمة مكونة من كلمة السر

 4444hhhh حروف وارقام، مثال  فيها

 كرر إدخال كلمة السر اليت اخترهتا هنا

اكتب هذه احلروف واالرقام كماهي  

 بالضبط يف هذا املربع  

 ضع اشارة صح هنا

 أخريا..انقر هنا للحفظ

 مالحظات:

" يستخدم Middle Nameاإلسم الثاين " -0

يف بعض الدول مثل تركيا، وال يستخدم يف 

 اليمن.

اذا قمت بكتابة جزء من امسك يف خانة  -7

 االسم الثاين فليست مشكلة.

 :مالحظة

اذا واجهت مشكلة يف اكمال هذه اخلطوة،  -

فراجع البيانات اليت ادخلتها، واستفد من 

باللون التعليمات اليت سيظهرها لك املوقع 

 أسفل البيانات اليت مل يقبلها.االمحر 
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اذا امتمت اخلطوة السابقة بنجاح، سوف يظهر لك التنبية التايل، يبلغك بأنه مت انشاء  -0

" اليت Activasyonحسابك ولكنه غري مفعل. لتفعيل احلساب، عليك فتح رسالة التفعيل"

 ستصل اىل بريدك خالل دقائق.

 
 

 .سوف تصل اىل الربيديف الصورة التالية تظهر رسالة التفعيل اليت  -5

 

 

 لتفعيل احلساب، نقوم بفتح هذه الرسالة والنقر على الرابط املوجود فيها، كما يف الصورة. -0

 
 

اذا متت عملية تفعيل احلساب بنجاح، فستظهر لك هذه الرسالة. وهبذا تنتهي خطوات إنشاء  -2

وميكنك الدخول اىل حسابك والبدء يف تعبئة بياناتك كما هو مشروح يف القسم احلساب 

 التايل.

 

 

انقر على احد هذه الروابط  

 لتفعيل حسابك يف موقع املنحة

https://www.facebook.com/acyob.turkiye/
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 ثالثا: تعبئة البيانات الشخصية ورفع الوثائق

البيانات املطلوبة مقسمة اىل عدة اقسام، بعضها اجباري الميكن جتاوزه وبعضها اختياري بعد إنشاء حساب يف موقع املنحة، ميكنك الدخول اىل حسابك والبدء يف تعبئة بياناتك الشخصية ورفع الوثائق املطلوبة. 

 احلاجة. ميكن أيضا تعديل املعلومات احملفوظة عند وقت الحق. ميكن تركها. تعبئة البيانات ميكن ان تتم على مراحل، حبيث حتفظ املعلومات اليت قمت بادخاهلا وميكنك استكمال ادخال بقية املعلومات يف

 

 

 

 

 

 

 

 قسم. حيث يعتمد املوقع على هذه املعلومات يف حتديد برنامج املنحة املناسب لك. االقسام اإلجبارية هي: جيب تعبئتها كاملة وعدم جتاوز أي : املعلومات االجباريةاقسام أ(  

 الصورة الشخصية، االسم، تاريخ ومكان امليالد، صورة ورقم اهلوية. :الشخصيةاملعلومات  -

 إسم االب وعمله، اسم االم وعملها، عدد االخوة،  الدخل الشهري لالسرة. :معلومات العائلة -

 عنوانك احلايل ورقم اهلاتف.: معلومات عن االتصال -

 ادخال معلومات التعليم ورفع الوثائق املتعلقة.هذا القسم يعترب أهم االقسام ويتم فيه  :معلومات التعليم -

 معلومات عن اللغات اليت جتيدها. :تفاصيل اللغة -

 استفسارات حول اذا ما كنت يف تركيا أو زرهتا من قبل، وهل لديك اقارب يعيشون يف تركيا حاليا :جتربة تركيا -

 كنها ليست اجبارية. يفضل اضافة املعلومات اىل هذه االقسام ايضا يف حال كان لدى املتقدم ما ميكن اضافته.فهي تؤخذ بعني االعتبار اثناء تقييم التقدمي. ل :أقسام املعلومات االختياريةب( 

 دورات التدريب.معلومات حول الوظائف اليت عملت فيها، وكذلك  :جتربة العمل -

 (، فيتم ادخال بياناهتا يف هذا القسم.GRE, GMAT, SAT, YOS, ACTادة الحد امتحانات الكفاءة )يف حال كان لديك أي شه :التأهيل االكادميي -

 أي شهادات او جوائز او دورات أو انشطة تطوعية لديك، ميكن ادخال معلوماهتا يف هذا القسم. :االنشطة االجتماعية -

 
 

للبدء يف ادخال املعلومات، نفتح موقع املنحة من الرابط التايل: 

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

 

". Loginقم بادخال عنوان الربيد وكلمة السر اخلاصة بك مث النقر على زر" -0

 كما هو موضح يف الصورة.

 

 بريدك االلكتروين

 كلمة السر

 مث انقر هنا للدخول اىل حسابك

 مالحظات هامة: 

 . جهة املنح لديها فريق متمكن من اللغة العربية.باللغة العربية وال داعي للترمجةميكن ادخال املعلومات املطلوبة  -0

 اب وتعبئة البيانات متاح طوال العام، وال داعي لالنتظارإنشاء حسيعتقد البعض ان امكانية إنشاء حساب يف موقع املنحة وتعبئة املعلومات متاح فقط خالل فترة حمددة سنويا، وهذا غري صحيح.  -7

 لتاريخ معني. بل يفضل تعبئة البيانات يف وقت عدم ازدحام املوقع.

 اخرى.  اذا كنت قد قمت بالتقدمي للمنح التركية من قبل، فيمكنك استخدام نفس احلساب الذي قدمت منه مسبقا دون احلاجة اىل تعبئة البيانات مرة -0

 صعوبة ادخال البيانات من اهلاتف اجلوال.لبئة البيانات باستخدام كمبيوتر. وذلك يفضل تع -0
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 ".Closeدخول حسابك ألول مرة ، سوف تظهر تعليمات. جتاوز هذه التعليمات بالنقر على زر"عند  -7

 

 
 

 ".العربيةقم بتغيري لغة املوقع اىل " -0

 

 
 

  املعلومات الشخصية.نقوم بادخال املعلومات املطلوبة يف االقسام اليت تظهر على يسار الصورة، إبتداء من قسم  -0

 

 
 

)0( قم أوال بادخال كافة هذه املعلومات، وتأكد من صحتها وعدم احلاجة اىل تعديلها.  

 بناء على هذه املعلومات سوف يقوم املوقع بتحديد برامج املنحة املناسبة لك. 

)7( بعد االنتهاء من ادخال املعلومات يف )0(، ستظهر لك هنا برامج املنحة املناسبة لك،  

لوريوس أو للماجستري أو للدكتوراه أو لالحباث.سواء كانت منح للثانوية أو للبكا  
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 ".التعديلوانقر على زر "املعلومات الشخصية، انتقل اىل قسم  -5

 
 

 
 
 

تعديل قم برفع صورتك الشخصية بالنقر على " -0

 ."الصورة الشخصية

 

مث حتديد الصورة بالنقر على   -

 ."Choose Fileزر"

 

حجم الصورة جيب أن ال يتجاوز  -

 .جميابايت5

 

بعد اختيار الصورة، قم بتحديد اجلزء  -

 الذي سوف يظهر منها.

 

حفظ الصورة بالنقر على امث  -

 ".متاما/حسنازر"

 

 
 

 

  

 انقر هنا لتعديل املعلومات الشخصية

)0( 

)7( 

)3( 

)4( 
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بعد  تعديل االسم او تاريخ امليالد.من هنا غري موجودة، مثل رقم اهلوية وصوره منها، حمل امليالد )الدولة واملدينة( واحلالة املدنية )متزوج او عازب(. ميكنك ايضا قم باضافة املعلومات ال -2

 " حلفظ املعلوماات.احلفظاالنتهاء من اضافة او تعديل املعلومات، انقر على زر "

 

 
 

 

  

 مالحظات:

استخدام اجلواز أو البطاقة  ميكن  -0

الشخصية أو شهادة امليالد أو حىت رقم  

 اجللوس كبطاقة هوية.

يف خانة رقم اهلوية نقوم بادخال  -7

رقم الوثيقة اليت استخدمناها كهوية،  

سواء كانت جواز او بطاقة شخصية او  

 شهادة ميالد.

جيب كتابة االسم واللقب بالكامل   -0

 خدمة.كما يف وثيقة اهلوية املست

 ارفق صورة اهلوية هنا ادخل رقم اهلوية هنا

 انقر هنا حلفظ املعلومات بعد االنتهاء من التعديل

https://www.facebook.com/acyob.turkiye/
https://www.facebook.com/nashwanameen


  facebook.com/acyob.turkiye                                                                              7102دليل التقدمي للمنح التركية 

 

إعداد: نشوان أمني      13 
 

 

 .العائلةمعلومات بعد ذلك ننتقل اىل قسم . امام القسم اىل عالميت صح  ةالظاهر ، ستتحول عالمة التعجب املعلومات الشخصيةعند استكمال ادخال البيانات يف قسم  -0

 
 
 
 

 
 

 

  

يكفي كتابة االسم االول لألب   :إسم األب واألم

 واألم، وال مشكلة اذا قمت بكتابة االسم كامال.

تكتب تفاصيل عن الوظيفة. مثال اذا اخترت   :املنصب

 الوظيفة معلم، يف خانة املنصب تكتب أي مادة يدرس.

 

يقصد به دخل األسرة ككل،   :جمموع الدخل الشهري

 األب واألم واألوالد. وحيدد املبلغ بالدوالر.من عمل 

 

 

 انقر هنا حلفظ املعلومات بعد االنتهاء من التعديل
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لكنها ليست اجبارية واليت يتم فيها ادخال عنوانك وارقام هواتفك. يف هذا القسم ايضا ميكن اضافة حساباتك يف مواقع التواصل االجتماعي، ، معلومات عن االتصالبعد ذلك ننتقل اىل قسم  -0

 والداعي هلا.

 
 
 

 
 

 

  

 انقر هنا حلفظ املعلومات بعد االنتهاء من التعديل

   :مالحظات

اليستخدم الرمز الربيدي يف اليمن. لذا ميكن -

 تركه فارغا أو ادخال أي مخسة ارقام.

يتم ادخال أرقام اهلواتف مع مفتاح الدولة.  -

 +002بالنسبة لليمن مفتاح الدولة 
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 املاجستري والدكتوراه. -البكالوريوس –دبلوم املعاهد  -الثانوية  -. ميكن يف هذا القسم ادخال معلومات التعليم للمرحلة االعدادية معلومات التعليمبعد ذلك ننتقل اىل القسم االهم، قسم  -01

 " للبدء يف ادخال معلومات الثانوية اخلاصة بك.الثانويةانقر على زر "

 
 

 
 

 

  

هنا إلدخال معلومات الثانوية اخلاصة بكانقر   

   :مالحظات

. اما املتقدمني ملنح البكالوريوس ومافوق فهي  فقط للمتقدمني ملنحة الثانويةإجبارية  (Ortaokulمعلومات املرحلة االعدادية ) -

 ليست مطلوبة.

 املعاهد أو البكالوريوس. بعد ادخال معلومات الثانوية اخلاصة بك، يصبح مبقدورك ادخال معلومات دبلومات -
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 " وقم باضافة اسم مدرستك.غري موجود يف القائمةحدد الدولة واملدينة اليت درست فيها الثانوية ، مث اسم املدرسة. اذا مل جتد اسم مدرستك ضمن القائمة، قم بالنقر على "  -00

 
 

  

   :مالحظات

اذا وجدت اسم مدرستك مكررا يف  -

 منها. القائمة، اختر واحد

اذا درست الثانوية يف اكثر من مدرسة، -

ادخل بيانات املدرسة اليت درست فيها العام  

 االخري.

اذا درست يف دولة غري دولتك، سيطلب  -

منك توضيح السبب. مثال ألن عائلتك  

انتقلوا للعيش هناك أو انك حصلت على 

 منحة...اخل.

اذا كنت قد اهنيت الثانوية، فحدد   -

 .يكمل ذلك، وإال فختر تخرجاملاحلالة 

 الدرجة يقصد هبا املعدل التراكمي.-

تاريخ البدء يقصد به بدء الصف االول   -

الثانوي. وتاريخ االنتهاء يقصد به التخرج  

 من الصف الثالث الثانوي.  

 

 معدلك يف الثانوية

بالنسبة لليمن، املعدل يعتمد على درجات -

السنوات  ثالث ثانوي فقط وليس على 

الثالث، لذا ال مشكلة إن حددت تاريخ 

 البدء للثالث ثانوي.

اذا مل تكن تعرف تواريخ البدء واالنتهاء   -

 بدقة، فحدد تواريخ تقريبية.

  الشهادةارفع شهادة الثانوية يف قسم  -

. واذا كان  كشف العالماتوايضا يف قسم 

لديك شهادات االول والثاين الثانوي، فقم  

 واحد وارفعها. pdfجبمعها يف ملف 

 ارفع الشهادة يف اخلانتني

اذا حققت أي تفوق خالل الثانوية )الصف االول أو الثاين أو 

 الثالث(، فاضف ذلك يف هذا القسم،

 وارفق شهاداتك إن وجدت.
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. 

 

اذا مل تدخل امتحان الثالث الثانوي بعد، أو دخلت ولكن مل تظهر  

 النتيجة حىت االن، فاحدد االجابة ال.

 اما اذا كنت قد استلمت نتيجتك فأجب بنعم واضف املعلومات املطلوبة

اذا اجتزت أي من امتحانات القبول للجامعات وحصلت على مرتبة 

واذكر التفاصيل متقدمة ولديك وثيقة تثبت ذلك ، أجب بنعم  
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 حذف        تعديل هنا تظهر بيانات التعليم اليت أضفتها

 اضافة معلومات البكالوريوس         اضافة معلومات دبلوم
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 . مث نضيف معلومات عن أي لغة نعرفها.اللغة األم، وحندد اللغة العربية يف خانة تفاصيل اللغةبعد ذلك ننتقل اىل قسم  -07

 
 
  

 
 

  

 أنقر هنا إلضافة معلومات عن اللغات اليت جتيدها

 اذا كان لديك خلفية عن اللغة التركية، فاختر نعم واجب عن بقية االسئلة
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 تعبئة هذا القسم ليست إجبارية.للتذكري،  ، واليت ميكن من خالهلا اضافة معلومات عن الوظائف اليت عملت فيها وكذلك الدورات التدريبة.جتربة العملبعد ذلك ننتقل اىل قسم  -00

 
 

 أنقر هنا إلضافة معلومات عن العمل

 ضع إشارة صح الضافة معلومات عن دورات تدريبية

سرية ذاتية، فيمكنك ارفاقها يف هذا املكان اذا كنت تود ارفاق   

   :مالحظات

يف الصورة املقابلة، تظهر نافذة اضافة -

 جتربة عمل. 

مستمرا يف العمل الذي  يف حال ما زلت  -

ادخلت معلوماته، فحدد وضع العمل 

 ".أعمل/أشتغلكـ"

عند حتديد هذه اإلجابة، سيظهر لك   -

سؤال اضايف يسألك عن وضعك مع العمل  

يف حال مت قبولك يف املنحة: هل ستستقيل  

أم ستأخذ إجازة براتب أم ستأخذ إجازة  

 بدون راتب.

 سوف أترك العمل.

اتب.سوف أخذ إجازة بر  

 سوف أخذ إجازة بدون راتب.

https://www.facebook.com/acyob.turkiye/
https://www.facebook.com/nashwanameen


  facebook.com/acyob.turkiye                                                                              7102دليل التقدمي للمنح التركية 

 

إعداد: نشوان أمني      21 
 

 

 .عبئة هذا القسم ليست إجباريةللتذكري، ت .SATأو  GMATأو  GREإضافة أي شهادات معتمدة المتحانات الكفاءة الدولية، مثل  والذي ميكن فيه، التأهيل االكادمييبعد ذلك ننتقل اىل قسم  -00

 
 
 

 
 
 

 

  

 أنقر هنا إلضافة معلومات عن اختبار كفاءة
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 ".االضافةيتم اضافة أي جوائز او شهادات أو انشطة ختص املتقدم. يتم ادخال املعلومات بالنقر على زر "األنشطة االجتماعية يف قسم  -05

 

 
 

 

أنقر هنا مث حدد ما اذا كانت جائزة أم مشروع 

 أم شهادة 

 هذا منوذج الدخال بيانات شهادة
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 .هذا القسم إجباري وال ميكن جتاهلهتوجد جمموعة اسئلة تستوضح عن اذا ما كنت قد زرت تركيا أم ال وهل لديك قريب يعيش فيها أم ال. ، جتربة تركيايف قسم  -00

 

 
 

 ومشاهدة برامج املنحة اليت تناسب املعلومات اليت ادخلناها. الصفحة الرئيسيةبعد االنتهاء من تعبئة هذا القسم، نكون قد اكملنا مجيع املعلومات املطلوبة. وميكننا االنتقال اىل 

  

بناء على املعلومات اليت ادخلناها، ظهر لنا فقط برنامج واحد 

 مناسب هو حران )بكالوريوس(، وبالتايل نستطيع التقدمي عليه

منح البكالوريوسنفتح قسم   
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 رابعا: تقدمي طلب احلصول على منحة:

 

 ".التقدمي، وننقر على زر"الصفحة الرئيسيةمج املنحة املناسب من بعد إمتام مرحلة تعبئة املعلومات كما هو مشروح يف الفصل السابق، ميكن البدء يف التقدمي لربنامج املنحة املناسب. نقوم باختيار برنا

 

 

 

 

 

 

 

 ".اختر برنامج املنحةسوف تظهر لك هذه التبيهات يف موقع املنحة ايضا. لالستمرار، انقر على زر " -0

 

 

  

 تنبيهات هامة: 

 يف الصفحة الرئيسية. اذا واجهت هذه املشكلة فقم مبراجعة املعلومات اليت ادخلتها. ي برامج منحة مناسبةفلن تظهر لك أاذا مل تقم بتعبئة املعلومات االجبارية،  -0

 لب.اليت ادخلتها. تأكد من عدم احلاجة اىل أي تعديل يف معلوماتك قبل البدء يف التقدمي للط لن يكون مبقدورك تعديل أي من معلوماتك الشخصيةعند البدء يف تعبئة طلب املنحة،  -7

 مث إجراء التعديالت على معلوماتك مث تقدمي طلب املنحة جمددا. سوف تضطر اىل مسح طلب املنحةيف حال قررت تعديل بعض معلوماتك بعد البدء يف تعبئة طلب املنحة.  -0
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 ".احلفظوقائمة بالوثائق املطلوبة، قم بوضع صح على مجيع الشروط أسفل الصفحة وانقر على زر "شروط املنحة بعد ذلك، سوف تظهر لك  -7

  

ضع اشارة صح على مجيع هذه  

 الشروط

 مث أنقر على زر احلفظ
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 " كما هو موضح يف الصورة التالية.االضافةننقر على زر "(. إلضافة تزكية، معلومات عن التزكيةعندها سوف تظهر صفحة اضافة التوصيات ) -0

 

 

 

  

 انقر هنا الضافة معلومات التزكية

   :مالحظات

 ميكن اضافة اكثر من  رسالة تزكية واحدة. -

كاتب التزكية ميكن أن يكون اكادميي كمعلم يف مدرسة/استاذ   -

 .أو أي جهة أخرى جامعي، أو مدير يف العمل او مؤسسة

 تزكية حتتاج اىل اضافة بريد كاتب التزكية.كل  -
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 إلضافة تزكيتني خمتلفتني. يف الصورتني التاليتني، منوذجني -0

 

 

  :رسالة التزكية االوىل

 من مدرس الرياضيات يف مدرسة كذا. -

 هذه تزكية اكادميية، لذا نضع اشارة صح. -

سوف ترسل رسالة اىل بريده من اجل التأكد من  -

 التزكية.صحة 

  :رسالة التزكية الثانية

 كذا. مدير االنشطه يف مؤسسةمن  -

نضع غري اكادميية، لذلك ال هذه تزكية  -

 اشارة صح.

 لن ترسل رسالة اىل بريده. -
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 ".االختياراتبعد االنتهاء من إضافة التزكيات، ننتقل اىل قسم اختيار التخصصات واجلامعات " بعد اضافة معلومات التوصيتني، تظهر معلوماهتما كما يف الصورة التالية. -5

 

 

  

اذا مل يقم كتاب التزكية بتأكيدها عرب الرسالة الىت ستصل 

 اىل بريده ، فإن ذلك لن يؤثر على تقييم طلبك

 أنقر هنا لالنتقال اىل قسم حتديد التخصصات واجلامعات
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اض التخصصات املتاحة واختيار احدها، الستعر -0

 ".االضافةننقر على زر "

 
 

 
 
 
 

 

ة اجبديا. الستعراض مة بأمساء التخصصات املتاحة مرتبستظهر لك قائ -2

مجيع التخصصات املتاحة، اسحب شريط التمرير اىل االسفل )الظاهر يف 

 .اجلانب االمين من الصورة املقابلة(

 

 (انقر هنا ملشاهدهتامعروضة يف هناية هذا الدليل )مجيع التخصصات املتوفرة 

 
 

مرر هذا الشريط لألسفل من أجل رؤية 

 بقية التخصصات املتاحة 
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لرؤية مجيع اجلامعات املتاحة، نسحب شريط التمرير االزرق اىل الختيار ختصص معني، ننقر على امسه يف القائمة. عندها سوف تظهر لنا قائمة بأمساء اجلامعات اليت يتوفر فيها هذا التخصص.  -0

 االسفل.

 

 

 

 

 

 

  

مرر هذا الشريط لالسفل الظهار  

 بقية اجلامعات

قم بتحديد ختصص، لتظهر لك قائمة  

 اجلامعات اليت توفر هذا التخصص

 لغة التدريس / املدينة

   :مالحظة

بعض التخصصات مكررة يف القائمة الكثر من   -

مرة، ولكن يف جامعات اخرى.  ال تنسى االطالع  

على كل التكرارات لتعرف مجيع اجلامعات اليت 

 يتوفر فيها التخصص الذي ترغب باختياره.

https://www.facebook.com/acyob.turkiye/
https://www.facebook.com/nashwanameen


  facebook.com/acyob.turkiye                                                                              7102دليل التقدمي للمنح التركية 

 

إعداد: نشوان أمني      31 
 

 

 ط.ولالطالع على شروط اجلامعة، ننقر على ايقونة عالمة التعجب املشار اليها يف الصورة التالية. يف الصورة، هذه اجلامعة ليس لديها أي شر -0

 ".احلفظالضافة هذا التخصص يف هذه اجلامعة، نقوم بتحديد اجلامعة والنقر على زر "

 

  

 أنقر هنا لالطالع على شروط اجلامعة

 تظهر شروط اجلامعة هنا

 الختيار هذه اجلامعة انقر هنا

أنقر هنا إلضافة هذه اجلامعة اىل  

 قائمة الرغبات اليت تريدها 
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 . إلضافة رغبة جديدة، نكرر ما سبق.رغبة امجاال 07ميكن اضافة اكثر من رغبة مبا ال يتجاوز سيتم حفظ هذا التخصص يف هذه اجلامعة يف قائمة رغباتك، كما يظهر يف الصورة التالية.  -01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مت إضافة الرغبة االوىل

 ملسح الرغبة من القائمة

  :توضيحات

 اجلامعات تنحصر يف شرطني:شروط  -

احلصول على درجة  شرط اللغة: (0

معينة كحد ادىن يف احد 

االختبارات الدولية املعتمدة 

(TOEFL/IELTS/DELF/YDS.) 

احلصول على  شرط الكفاءة: (7

درجة معينة كحد أدىن يف أحد 

 اختبارات الكفاءة الدولية

(GRE/GMAT/ALES/SAT.) 

بعض اجلامعات تشترط شرط اللغة  -

 ط، وبعضها ليس لديها أي شروط.فق

 

  :توضيحات

 يف هذه الصورة، اجلامعة تشترط:

 شرط اللغة:  (0

 .PBT يف التوفل 551 -

 .IBT يف توفل 20و أ -

 شرط الكفاءة: (7

 .SATيف اختبار  0111 -
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ترتيب الرغبات بعد اختيارها بالنقر على الرغبة املراد تغيري موقعها وسحبها ترتيب الرغبات مهم، فالرغبة اليت تضعها يف اعلى القائمة تعترب الرغبة املفضلة لديك، مث اليت تليها وهكذا. ميكن اعادة  -00

 ".احلفظلالعلى أو لألسفل. بعد االنتهاء من ترتيب الرغبات، ننقر على زر "

 

 

 

  

   :مثال توضيحي ألمهية الترتيب

لنفترض أن معلومات املتقدم تؤهله للدراسة يف   -

 (.01و 0و  0الرغبات )

يف هذه احلالة وبناء على الترتيب الذي اختاره   -

 الثالثةاملتقدم، فأنه سوف يقبل يف الرغبة 

 .كوجايلي(-)أقتصاد 

 أنقر هنا حلفظ ترتيب الرغبات

   :نصائح هامة

 اختيارك لتخصصات اليوجد عليها اقبال يزيد من فرصتك بالفوز باملنحة. -

 أنقرة وأزمري يزيد من فرصتك بالفوز باملنحة.اختيارك جلامعات خارج اسطنبول و -

 تأكد من اختيارك للتخصصات اليت ترغب هبا، فلن تستطيع تغيري التخصص فيما بعد يف حال فزت باملنحة. -
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 حرفا.  751. ونقوم باالجابة على كل سؤال مبا اليزيد عن خطاب النوايابعد ذلك، ننتقل اىل صفحة  -07

 تكتب عن ما تتمىن احلصول عليه من اجلامعات التركية، وكذلك ما تنوي أن تفعل بعد انتهاء دراستك يف تركيا.يف السؤال االول  -

 يف السؤال الثاين توضح ملاذا اخترت تركيا بالذات من اجل الدراسة. -

 خلفيتك عنها. يف السؤال الثالث توضح سبب اختيارك هلذه التخصصات )الرغبات( وماهي -

 

  

 أنقر هنا من أجل االنتقال اىل صفحة خطاب النوايا

   :نصائح

مستند أخر  ينصح بتجهيز اجابات االسئلة يف  -

ونسخها مباشرة اىل خانة االجوبة. ألنه اذا  

تاخرت يف كتابة االجابات، قد تفقد االتصال  

 باملوقع وال حتفظ إجاباتك.

 ينصح بعدم املبالغة اثناء االجابة. -

 

 أنقر هنا حلفظ االجابات اليت ادخلتها
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 ملرحلة املقابالت. حال تأهلت رغب باجراء املقابلة فيه يفالذي تدد فيها املكان )الدولة واملدينة( . واليت حتاالستبيانبعد االنتهاء من خطاب النوايا، ننتقل اىل صفحة  -00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .خملص الطلببإكمال هذه اخلطوة، يعترب تقدميك مكتمل ومل يتبقى سوى مراجعة اخرية لكافة املعلومات اليت ادخلتها عرب صفحة  -00

  

   :نصائح

ينصح باختيار الدولة اليت تقيم فيها كمكان   -

 الجراء املقابلة. 

اختيارك دولة اخرى جيعلك املسؤول عن  -

الوصول اىل تلك الدولة يف املوعد واملكان احملدد  

 من قبل جهة املنح.
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 بدقة وتأين. وتأكد من أن مجيع الوثائق اليت قمت بإرفاقها تفتح بشكل سليم. قبل إهناء التقدمي.ملخص الطلب قم مبراجعة مجيع املعلومات يف  -05

 

 

 

 إنتقل اىل صفحة خملص الطلب وراجع كافة معلوماتك  

تأكد أن مجيع الوثائق املرفقة 

 تفتح بشكل سليم
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 ".أهنيكما هو موضح يف الصورة التالية. مث النقر على زر " بوضع إشارة صح، والتأكد من عدم احلاجة ألي تعديل أو اضافة. ميكنك إهناء التقدمي ملخص الطلببعد مراجعة كافة املعلومات والوثائق يف  -00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ".بإنتظار التقييم، وتظهر حالته كــ" طلبايتسوف يظهر الطلب يف قسم ، بنجاح اذا قمت بإهنا تقدمي الطلب – 02

  

 إلهناء التقدمي، ضع اشارة صح هنا مث انقر على زر أهني

   :تنبيه

بإهناء التقدمي مامل تكن متأكدا بانه مل  ال تقم  -

 يعد هناك أي تعديالت أو اضافات تود اجراءها.

اذا قمت بإهناء التقدمي فلن تستطيع تعديل  -

الطلب. وستضطر اىل حذف الطلب هنائيا واعاده  

 تقدمي الطلب من جديد.
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 بعد امتام تقدمي طلبك بنجاح، سوف تصلك رسالة اىل بريدك خالل دقائق ختربك بأنه مت حفظ طلبك بنجاح، كما يف الصور التالية. -00
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 قد تتأخر هذه الرسائل لعدة ساعات بسبب الضغط على موقع املنح.، خالل دقائق من إهناء تقدمي طلبك. كأكادميينيوكذلك سوف تصل رسائل اىل كل من قمت باضافتهم يف صفحة التزكيات  -00

 

 

  

تح هذه  لتأكيد التزكية، ينبغي على كاتب التزكية أن يف

ويقوم بالنقر على احد هذه الروابط الرسالة  

  :توضيح

إذا مل تصل هذه الرسالة اىل بريد كاتب   -

التزكية أو مل يقم بفتحها والنقر على رابط  

 التأكيد، فإن هذا لن يؤثر على تقييم طلبك. 
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 نتائج التقييم.اال إنتظار مل يبقى كملت مجيع خطوات التقدمي وووصلتك رسالة اىل بريدك، تكون قد ا الطلببعد أن أهنيت 

 

 "، كما هو موضح يف الصورة التالية.املسحوالنقر على زر " الصفحة الرئيسيةقسم . فيمكن حذفه بالدخول اىل يستدعي منك تعديل البيانات املذكورة فيه لسبب ما يف حال اردت حذف طلبك- 

 .الطلب من جديد إعادة تقدمي وجيب عليك، عالن معلوماته حذفت من املوق كطلبلن يتم تقييم ه هذا يعين أنفقمت حبذف الطلب اذا ! حتذير!

 

  

اذا نقرت على هذا الزر، فسيتم حذف طلب التقدمي  

.إعادة تعبئة الطلب من جديدجيب عليك اخلاص بك و  

 حتـــذير!!

 التقم حبذف الطلب من دون داعي

https://www.facebook.com/acyob.turkiye/
https://www.facebook.com/nashwanameen


  facebook.com/acyob.turkiye                                                                              7102دليل التقدمي للمنح التركية 

 

إعداد: نشوان أمني      41 
 

 كيفية إعالن النتائج 

 

 االلكتروين، وكذلك عرب حساباهتم يف موقع املنحة.بعد االطالع على طلبات املتقدمني، يتم دعوة املقبولني مبدئيا للمقابلة. يتم ابالغ املدعويني للمقابلة برسالة اىل بريدهم  -

 . موعد ومكان إجراء املقابلةحمدد فيها حلساب املدعو للمقابلة، تظهر رسالة تشبه الرسالة الظاهرة يف الصورة التالية.  الصفحة الرئيسيةيف  -

 وعد واملكان احملددين." البالغ جهة املنحة بأنه موافق على املسأقوم باحلضوريقوم املتقدم بالنقر على زر " -
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 خطاب القبول، كما يف الصورة التالية. بعد انتهاء فترة اجراء املقابالت، تبدأ جهة املنح يف ابالغ الفائزين باملنحة برسائل اىل الربيد االلكتروين، حتتوي هذه الرسالة على -

 باملنحة للدراسة فيها. وكذلك بعض التعليمات عن االجراءات اليت يتوجب عليه القيام هبا. يوضح يف خطاب القبول املرسل التخصص واجلامعة اليت مت قبول الفائز -

 كذلك تتغري حالة الطلب يف حساب املنحة اخلاص بالفائزين كما هو موضح يف الصورة. -

 

 

 

 

 

-  

 

 

منوذج من رسالة القبول اليت ترسل اىل بريد  

 الفائزين باملنحة 

حالة الطلب تتغري يف حسابات  

لفائزين باملنحةا  
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 7102للعام  تقومي املنحة

 

 اجراءات الفيزا والسفر، حبسب ما هو مذكور يف موقع املنحة. –اعالن النتائج  –املقابالت  –الشكل التايل، عرض ملواعيد بدء وانتهاء فترات: التقدمي يف 

 خالل الفترات املشار اليها.  متابعة بريده االلكتروين بشكل مستمرجترى املقابالت وكذلك تعلن النتائج يف الغالب تدرجييا دولة تلو االخرى. لذا يتوجب على املتقدم 
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 7102قائمة التخصصات املتوفرة يف برنامج حران 

 يف هذا امللحق، سوف جتد قائمة جبميع التخصصات املتاحة يف برنامج حران هلذا العام. 

 إحصاء

 (باإلجنليزية) إحصاء

 األعمال إدارة

 السياحة إدارة

 (باإلجنليزية) السياحة إدارة

 الصحة إدارة

 الطاقة إدارة

 الطريان إدارة

 واملالية احملاسبة إدارة

 البحرية املرافق إدارة

 والوثائق املعلومات إدارة

 واإلمداد النقل إدارة

 االتصاالت وتصميم إدارة

 اقتصاد

 (باإلجنليزية) اقتصاد

 االتصال

 املقارن األدب

 والسينما والتلفزيون اإلذاعة

 (باإلجنليزية) احلديث اإلعالم

 واالتصاالت اإلعالم

 اإلعالن

 واملالية املصرفية األعمال

 (باإلجنليزية) واملالية املصرفية األعمال

 االقتصاد

 (باإلجنليزية) االقتصاد

 الزراعي االقتصاد

 واملالية االقتصاد

 (باإلجنليزية) واملالية االقتصاد

 (الشريعة) اإلهليات

 (باإلجنليزية( )الشريعة) اإلهليات

 (بالعربية) اإلهليات

 األنثروبولوجيا

 (باإلجنليزية) األنثروبولوجيا

 والري الزراعية البىن

 الدولية التجارة

 (باإلجنليزية) الدولية التجارة

 (باإلجنليزية) الدويل والتشغيل التجارة

 الدويل والتمويل التجارة

 الدولية اللوجستية واخلدمات التجارة

 (باإلجنليزية) الدولية اللوجستية واخلدمات التجارة

 واإلقليمي احلضري التخطيط

 (باإلجنليزية) واإلقليمي احلضري التخطيط

 الصناعي التصميم

 التربة وعلم النباتية التغذية

 الزراعية احليوية التكنولوجيا

 التمريض

 النفسي واإلرشاد التوجيه

 الدولية اللوجستية اخلدمات

 االجتماعية اخلدمة

 والتلفزيون السينما

 (باإلجنليزية) والتلفزيون السينما

 الصحافة

 والنشر الطباعة

 (باشا جراح يف( )اإلجنليزية) الطب

 (باشا جراح يف) الطب

 البيطري الطبيب

 (باإلجنليزية) البيطري الطبيب

 التأهيل وإعادة الطبيعي العالج

 الدولية العالقات

 (باإلجنليزية) الدولية العالقات

 اإلعالنية والدعاية العامة العالقات

 اإلسالمي العلوم

 (بالعربية) اإلسالمية العلوم

 واإلسالمية الدينية العلوم

 السياسية العلوم

 العام واإلدارة السياسية العلوم

 (باإلجنليزية) العامة واإلدارة السياسية العلوم

 الدولية والعالقات السياسية العلوم

 (باإلجنليزية) الدولية والعالقات السياسية العلوم

 الداخلية العمارة

 والفندقي السياحي العمل

 التركي الفولكلور

 القانون

 القبالة

 الكيمياء

 (باإلجنليزية) الكيمياء

 وآداهبا التركية اللغة

 املالية واإلدارة احملاسبة

 احلسابات ومراجعة احملاسبة

 احلقلية احملاصيل

 اللوجستية واخلدمات النقل

 اإللكترونية اهلندسة

 الكهربائية اإللكترونية اهلندسة

 (باإلجنليزية) الكهربائية اإللكترونية اهلندسة

 البيئية اهلندسة

 اجليوفيزيائية اهلندسة

 اجليولوجية اهلندسة

 (باإلجنليزية) اجليولوجية اهلندسة

 الصناعية اهلندسة

 (باإلجنليزية) الصناعية اهلندسة

 (طبية معدات هندسة)=  احليوية الطبية اهلندسة

 الداخلية العمارة اهلندسة

 الغذائية اهلندسة

 (باإلجنليزية) الغذائية اهلندسة

 الكهربائية اهلندسة

 الكيميائية اهلندسة

 (باإلجنليزية) الكيميائية اهلندسة

 املعمارية اهلندسة

 (باإلجنليزية) املعمارية اهلندسة

 امليكانيكية اهلندسة

 واإلعالم االتصاالت أنظمة

 تاريخ

 (باإلجنليزية) تاريخ

 العلوم تاريخ
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 الفن تاريخ

 اخلاص التعليم تدريس

 اخلاص التعليم تدريس

 تشغيل

 (باإلجنليزية) تشغيل

 (باإلجنليزية) البحرية املرافق تشغيل

 (باإلجنليزية) الدولية والتجارة املرافق تشغيل

 االتصاالت تصميم

 (باإلجنليزية) االتصاالت تصميم

 املرئية االتصاالت تصميم

 الغرافيك تصميم

 املدرسة قبل ما تعليم

 األعمال تنظيم

 الطفل تنمية

 النباتات محاية

 رياضيات

 (باإلجنليزية) رياضيات

 صحافة

 صيدلة

 طب

 طب )باإلجنليزية(

 طب إسطنبول

 طب األسنان

 طب األسنان )باإلجنليزية(

 علم اآلثار

 

 علم اآلثار الكالسيكية

 علم االجتماع

 علم االجتماع )باإلجنليزية(

 علم األحياء

 علم احليوان

 علم الشعوب

 علم املواد وهندسة تكنولوجية النانو

 وهندستهاعلم املواد 

 علم املواد وهندستها )باإلجنليزية(

 علم الوراثة والبيولوجيا اجلزيئية

 علم الوراثة والبيولوجيا اجلزيئية )باإلجنليزية(

 علوم االتصاالت

 عمل املراسل التلفزيوين وإعداد براجمها

 فيزياء

 فيزياء )باإلجنليزية(

 قسم اللهجات التركية احلديثة وآداهبا

 مرام الطيب

 صفمعلم 

 نباتات احلدائق

 نظم املعلومات اإلداري

 نظم املعلومات اإلدارية )باإلجنليزية(

 هندسة إدارة النقل البحري

 هندسة إدارة النقل البحري )باإلجنليزية(

 هندسة االتصاالت واإللكترونيات

 هندسة االتصاالت واإللكترونيات )باإلجنليزية(

 

 هندسة اآلليات

 هندسة اآلليات )اإلجنليزية(

 هندسة اإلنشاءات )=هندسة مدنية(

هندسة اإلنشاءات )=هندسة مدنية( 

 )باإلجنليزية(

 هندسة الربجميات

 هندسة البيئة )باإلجنليزية(

 هندسة التحكم والتشغيل اآليل

 هندسة الربجميات

 هندسة البيئة )باإلجنليزية(

 هندسة التحكم والتشغيل اآليل

 زية(هندسة التشغيل والتحكم اآليل )باإلجنلي

 هندسة التكنولوجيا البحرية والسفن

 هندسة اجليوماتكس )باإلجنليزية(

 هندسة احلاسوب

 هندسة احلاسوب )باإلجنليزية(

 هندسة اخلرائط

 هندسة اخلرائط )باإلجنليزية(

 هندسة الرياضيات

 هندسة الرياضيات )باإلجنليزية(

 هندسة الطاقة النووية )باإلجنليزية(

 والكيمياءهندسة العمليات 

 هندسة الغابات

 هندسة الفيزياء

 هندسة الفيزياء )باإلجنليزية(

 

 هندسة املساحة الرقمية )اجليوماتك(

 هندسة املعادن

 هندسة املعادن )باإلجنليزية(

 هندسة املناظر الطبيعية

 هندسة املناظر الطبيعية )باإلجنليزية(

 هندسة املنتجات املائية

 هندسة املواد )باإلجنليزية(

 هندسة املواد والتعدين

 هندسة املواد والتعدين )باإلجنليزية(

 هندسة النسيج

 هندسة النسيج )باإلجنليزية(

 هندسة النفط والغاز الطبيعي )باإلجنليزية(

 هندسة النقل

 هندسة تشغيل حمركات السفن

 هندسة تشغيل حمركات السفن )باإلجنليزية(

 هندسة صناعة الغابات

 وبناء السفنهندسة حمركات السفن 

 هندسة ميكاترونيك

 هندسة ميكاترونيك )باإلجنليزية(

 هندسة نظم االتصاالت

 هندسة نظم الطاقة

 هندسنة اآلالت الزراعية وتقنياهتا
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 تركيا –نستقبل مالحظاتكم واستفساراتكم على صفحة اللجنة األكادميية لالحتاد العام للطالب اليمنيني 
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 خالص األمنيات بالتوفيق                                                                                                                      

 نيـــن أماوـنش                                                                                                                 

                              Facebook: nashwanameen 
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