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   2021/2022المنح الدراسية في تركيا للعام 
 :    التخصصات المطروحة

   عدد المنح لكل تخصص التخصص    الرقم
 1 الطب البشري  . 1
 1 طب االسنان  . 2
 1 الصيدلة  . 3
 1 الكهربائية   الهندسة . 4
 1 الهندسة المعمارية . 5
 1 الهندسة المدنية  . 6
 1 الهندسة الميكانيكية . 7
 1 اسوب هندسة الح . 8
 1 العالج الطبيعي واعادة التاهيل  . 9

 1 ض التمري .10
 2 ادارة اعمال .11
 2 االقتصاد  .12
 2 ادارة عامة .13
 2 عالقات دولية  .14
 2 اللغة واالدب التركي .15

 اللغة التركية :   لغة التدريس

 الشروط المطلوبة : 
 %.  98لعامة عن ية ا ثانو الطب البشري وطب االسنان: ان ال يقل المعدل في ال 

 %.   95: ان ال يقل المعدل في الثانوية العامة عن الصيدلة  
 %.  95: ان ال يقل المعدل في الثانوية العامة عن ) بانواعها(   الهندسة

:  ، العالج الطبيعي واعادة التاهيل، التمريض، اللغة واالدب التركي عالقات دولية، ادارة االعمال، االقتصاد، ادارة عامة
 %.  90ل المعدل في الثانوية العامة عن ال يقان 
 .فقط  2021يستطيع المنافسة على هذه المنح خريجو الثانوية العامة للعام   •

 .1/10/2021عاما في   18عن   البكالوريوسأن ال يقل عمر المتقدم لدرجة   •
 الغاء المنحة. واال سيتم  سنة اللغة  اجتياز طالب  يجب على اللضمان استمرار المنحة يجب النجاح سنويًا، و تنويه : 

 التغطية المالية:  
 يعفى الطالب من رسوم تعليم اللغة التركية.   -1
 . يعفى الطالب من التكاليف الدراسية  -2
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 توفر المنحة سكن طالبي.  -3
 .ليرة تركية   900يصرف للطالب مبلغ  -4
 أي مبلغ اضافي يحتاجه الطالب على حسابه الشخصي.  -5

  -ومصدقة حسب األصول: الوثائق المطلوبة باللغة االنجليزية 
 مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة. صورة  .1
 صورة عن جواز السفر  .2
 صور شخصية  4 .3
 شهادة خلو امراض مصدقة من وزارة الصحة بااالضافة الى فحص االيدز.  .4
 شهادة عدم محكومية.  .5
 صورة عن الهوية الشخصية.  .6

   -آلية تقديم الطلبات :

خر  آ ا  بأن ، علم لوثائق المطلوبة يدويا  يتم تقديم الطلبات الكترونيا من خالل موقع الوزارة مع ضروررة تسليم ا -
  ثاءالثل يوم  هو وتقديم الوثائق يدويا   08/2021/ 31الموافق  ثاءالثل موعد لتقديم الطلبات الكترونيا هو يوم 

31/08/2021.    
 لحظات : م

 غي.اي طلب غير مكتمل يعتبر ال  •
 اي طالب لم يقدم الوثائق المطلوبة ورقيا باالضافة الى تعبئة الطلب إلكترونيا يعتبر طلبه الغي. •
ال يعني قبول الطالب رسميا  إال بعد موافقة الجهة المانحة، والجامعة التي يرشح لها، وال   للمنحةترشيح الطالب   •

 في الجامعة.  تتحمل الوزارة مسؤولية أي طالب يرشح وال يتم قبوله رسميا  
 ال تتحمل الوزارة اي خطأ في تعبئة البيانات الشخصية للطالب.  •
 ضرورة توفر الجدية عند تقديم الطلبات.  •
 لطلب ال يعني القبول في المنحة. تقديم ا  •
 لن يتم قبول اي طلب بعد التاريخ المحدد أعاله.  •
 يمنع تغيير التخصص او الجامعه التي قبل فيها الطالب.  •
 لغة التركية ويمنع تغييرها. لغة التدريس ال  •

 ......................................................... اسم الطالب الرباعي: 

 ......................................................... رقم الهويــــــــــــــــــــــــــة: 

 .............................................. ...........التوقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع: 

 ......................................................... التاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ: 

 ............................................................ وال : ــــــــــــــــــــــــالج
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