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 المنح التركية 

  )األجانب(الدوليين  برامج المنح الدراسية المتوفرة للطالب

 ( www.turkiyeburslari.gov.tr)المصدر: 

 

 برنامج المنح الدراسية الخاصة بالدول الناطقة باللغة التركية •

هو برنامج يضم دول المجلس التركي الناطقة باللغة التركية والدول الستة التي لم تصبح عضوة بعد ولكنها تحمل 

  .إلى المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمنطقة  نفس العناصر المشتركة، ويهدف البرنامج

 الدول المعنية هي: 

 أذربيجان، كازاخستان، قرغستان، أوزباكستان، تركمنستان، جمهورية شمال قبرص التركية.

 

 برنامج المنح الدراسية الخاصة بدول البلقان •

بيننا، وال غنى عن عالقة الصداقة والجوار التي  هو برنامج يضم دول البلقان، حيث يوجد روابط تاريخية وثقافية 

 بيننا. يهدف البرنامج لتطوير العالقات بين الدول من خالل تقديم التعليم للمرشحين القادمين من هذه الدول. 

 الدول المعنية هي:

 اليونان.ألبانيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، الجبل األسود، كوسوفا، مقدونيا، صربيا، سلوفينيا، 

 

 للمنح الدراسية  كارادنيز برنامج •

ً دول وسط أوروبا  البرنامج يضم الدول المجاورة الموجودة في شرق وغرب وشمال البحر األسود ويضم أيضا

ودول البلطيق، التي يجمعنا بمجتمعاتها عالقة تاريخية قوية. يهدف البرنامج لتطوير العالقات الثقافية بين 

 رد البشرية لتطوير االستثمار بين الدول.المجتمعات ورفع الموا

 الدول المعنية هي:

رومانيا، روسيا، سلوفاكيا، أوكرانيا، بولندا، جمهورية بيالروسيا، إستونيا، جورجيا، التفيا، ليتوانيا، مولدوفا، 

 التشيك، أرمينيا، هنغاريا.

 

 برنامج حران للمنح الدراسية •

عبر  الجامعات العديد من استضافت  حران، تم اختيار هذا االسم لكون حران هي من أوائل المناطق التي

رنامج إلى تحسين التفاعل العلمي واالقتصادي وأصبحت مركزاً مهماً للعلم في ذاك الزمان. يهدف الب التاريخ

واالجتماعي لبلدان المنطقة. كما تم تصميمه كبرنامج يهدف إلى المساهمة في ذكر دول المنطقة باعتبارها واحة 

  للعلوم والثقافة للعالم كما كانت في التاريخ.

 الدول المعنية هي:

 وريا، طاجكستان، األردن، اليمن، أفغانستان، إسرائيلبنغالديش، فلسطين، العراق، إيران، لبنان، باكستان، س
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 أفريقيا الدراسية -منحة تركيا  •

وتبادل المعلومات والخبرات   وتنمية أفريقيا في نهضتها الجديدة  يهدف البرنامج إلى تطوير العالقة بين الطرفين،

 .لهذا يتيح البرنامج العديد من الفرص ألشخاص عدةوالثقافة بين الطرفين، 

 الدول المعنية هي: 

أنغوال، بنين، بوستفانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الجزائر، جيبوتي، تشاد، إيثيوبيا، المغرب، ساحل العاج، غانا، 

مالي، النيجر، نيجيريا، كينيا، جنوب أفريقيا، جزر القمر، جمهورية الكونغو، كونغو الديموقراطية، ليبيا، مدغشقر، 

أفريقيا الوسطى، السينغال، الصومال، تنزانيا، تونس، أوغندا، غينيا االستوائية، الغابون، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، 

الكاميرون، ليسوتو، ليبيريا، مالوي، جزر الموريشيوس، موريتانيا، الموزمبيق، نامبيا،  جمهورية السيشل، 

لتوغو، زامبيا، الزيمبابوي، مصر، السودان، جنوب السودان، إريتريا، رواندا، االنف سيراليون، سوازيالند، ا

 األخضر، ساوتومي وبرينسيبي.

 

 للمنح الدراسية  بوغاز إجيبرنامج  •

تعرف إسطنبول بأنها أكثر مدينة مشهورة بتركيا بالنسبة للعالم، ويعرف ''البسفور'' بأنه أكثر إسم مشهور 

يستهدف البرنامج الدول البعيدة تخدام هذا اإلسم ليعبر عن المنحة المستهدفة لهذه الدول. بإسطنبول لهذا تم إس

 جغرافياً حيث يوفر لهم بديل تعليمي آخر.

 الدول المعنية هي:

أنتيغوا وباربودا، األرجنتين، جزر البهاما، البحرين، باربادوس، اإلمارات العربية المتحدة، بوليفيا، البرازيل،  

الصين، تيمور الشرقية، جمهورية الدومينيكان، دومينيكا، اإلكوادور، السيلفادور، إندونيسيا، الفلبين، بروناي، 

غرينادا، غواتيماال، كوريا الجنوبية، هايتي، الهند، هونغ كونغ، جامايكا، اليابان، كامبوديا، قطر، كيريباتي، 

يا، المكسيك، منغوليا، ميانمار، النيبال، كولومبيا، الكويت، كوبا، الوس، ماكاو، جزر المالديف، ماليز

بوروغواي، بيرو، سينت كيتس ونيفيس، سينت لوسيا، سينت فينسنت وغرينادين، ساموا، سنغافورة، سلومون، 

سريالنكا، المملكة العربية السعودية، تشيلي، تايالند، تايوان، ترينيداد وتوباغو، توفالو، عمان، أوروغواي،  

 فيتنام.فانواتو، فنزويال، ال

 

 

 مميزات المنح التركية 

I-  :المنحة الشهرية 

 المبلغ المدفوع يختلف على حسب المستويات الدراسية:    

 ليرة تركية. 700درجة البكالوريوس:   •

 ليرة تركية. 950درجة الماجستير:  •

 ليرة تركية. 1400الدوكتوراه:  •

 ليرة تركية.  3000البحوث العلمية:  •

 

II-  :السكن 

سيتم إسكان طالب المنحة التركية في مساكن  الدولة الحكومية مجاناً. يجب على الطالب تغطية التكاليف بأنفسهم إذا   

 أرادوا السكن في مساكن غير المقدمة لهم.
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III- :التكاليف الجامعية 

 الجامعات. ال يدفع طالب المنحة التركية تكاليف التعليم في    

 

IV-   :التأمين الصحي 

 يتم تغطية طالب المنحة التركية بالتأمين الصحي.    

 

V-   :)تعليم اللغة التركية )عام واحد 

من كامل يتم إعطاء عام واحد لتعليم اللغة التركية للطالب الذين ال يتكلمون اللغة التركية. يستمر الطالب باإلستفادة  

 مميزات المنحة خالل تعليمهم اللغة التركية.

  

VI-  :تذكرة طيران ذهاب وعودة لمرة واحدة فقط 

يتم تأمين طالب المنحة بتذكرة القدوم األول إلى تركيا وتذكرة الرجوع إلى بالدهم بعد إكمال تعليمهم فقط. إذا تم أخذ  

 .قت الحقالتذكرة من قبل الطالب، يتم استيفاء تكلفة التذكرة في و

 

 شروط التقديم

يحق للمرشحين الذين تخرجوا من مستوى تعليمي أقل من مستوى التعليم الذي قدموا له )مثال: متخرج من درجة 

البكالوريوس، يتم التسجيل على درجة الماجستير( أو المرشحين الذين لم ينهوا دراستهم ولكن سوف يتخرجون في  

 لمنح التركية.نهاية العام الدراسي أن يقدموا على ا

 الشروط المطلوبة هي: 

 أو بعد يحق لهم التقديم لدرجة البكالوريوس.  01/01/1997المرشحون المولودون في  •

 أو بعد يحق لهم التقديم لدرجة الماجستير. 01/01/1988المرشحون المولودون في  •

 أو بعد يحق لهم التقديم للدكتوراه. 01/01/1983المرشحون المولودون في  •

 أو بعد يحق لهم التقديم لبرامج البحوث العلمية )أفضلية وليس شرط(. 01/01/1973المرشحون المولودون في  •

 عدم وجود مشاكل صحية تمنع إكمال التعليم. •

ً لمستوى المنحة والبرامج ال  تي قدموا لها. وفقاً من المتوقع أن يحظى المرشحون بالنجاح األكاديمي المطلوب وفقا

 لبرامج المنح الدراسية، يتم تضمين مستويات النجاح الدراسي في قسم التقييم واالختيار.

 يجب أن ال يكون المرشحين طالب في تركيا في نفس المراحل التعليمية التي يريدون التقديم لها.        

 التركية ألي سبب من األسباب.  يجب أن ال يكون المرشح تركي الجنسية أو فاقد للجنسية        

 للمنحة.  يحق لجميع المرشحين من مختلف الدول الذين يستوفون الشروط الماضية التقديم        

 يرجى االطالع عليها أثناء التقديم لهذه البرامج.قد يوجد شروط إضافية لبرامج المنح قصيرة المدى،   

 يكون التقديم على برامج المنح التركية من خالل اإلنترنت فقط.  
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 التقييم واالختيار 

 يتم تقييم الطلبات المقدمة للمنح التركية عن طريق خطوتين:  

I-  توافق الشروط والنجاح األكاديمي.  

II- المقابلة. 

 المنح التركية هو برنامج قائم على النجاح األكاديمي.برنامج 

 يتم تحديد النجاح األكاديمي للمتقدمين من خال المعايير التالية:

 درجة الشهادة )الوثيقة الوطنية(. •

 المعدل العام للدرجات حتى آخر فصل دراسي )المعدل التراكمي(. •

 درجة امتحان دخول الجامعة )إن وجد(. •

 درجة االمتحان النهائي )إن وجد(. •

 درجة االمتحان العالمي )إن وجد(. •

 درجات أخرى.  •

 

 المعايير المطلوبة في الوثائق المذكورة أعاله هي كما يلي:

 %70لدراسة البكالوريوس:  •

 %75لدراسة الماجستير أو الدكتوراه:  •

 %90لدراسة الطب:  •

سوف يتم دعوة المرشحين الذين هم مؤهلون بالكامل للمقابلة. يتم تزويد المرشحين بمعلومات المقابلة من خالل عناوين 

 البريد اإللكتروني ونظام المنحة عبر اإلنترنت.

ً لوجه في الدول المتواجدين فيها. تتم المقابلة عن طريق وسائل التواصل إذا لم  يتواجد  سوف يتم مقابلة المرشحين وجها

 سفارات تركية أو ممثالت عنها في الدولة ذات الصلة. 

 
 


