حضرة أعضاء الطاقم األكاديمي واإلداري املحترمين/ات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ّ
ّ
التركية في مختلف التخصصات للقب الثاني
مرفق بهذا امللف رابط للتسجيل وتقديم الطلبات للمنح
والدكتوراه ،ومنحة البحث.
من يرغب بالتسجيل ،آخر موعد لتحضير امللفات الالزمة ومراجعة مكتب العالقات الدولية 25/01/2018
على الراغبين بالتسجيل لهذه املنحة ،تحضير ما يلي (أونالين):
 صورة شخصية. صورة جواز السفر. نتيجة االمتحان الوطني  -البجروت (الثانوي)  +اإلعدادي إن وجد كشف الدرجات "العالمات" أو وثيقة التخرج "الشهادة" أو مصدقة التخرج نتائج االمتحانات الدولية (إن كانت شرطا في البرنامج الذي يتم اختياره) موضوع البحث وإحدى مقاالته السابقة (للمتقدمين لبرنامج الدكتوراه) شهادة اللغة األجنبية (إن كانت شرطا في البرنامج الذي يتم اختياره) خبرة العمل وملف  ( CVالسيرة الذاتية)ّ
 باإلضافة إلى تعبئة وإرفاق تفاصيل أخرى ( التفاصيل الشخصية ،العنوان ،الرمز البريدي ،مكان اإلقامة ،تفاصيل عن لغة األمّ
ّ
ّ
والتطوعية إذا توفرت ) ...
االجتماعية
األنشطة
واللغات املكتسبة ،معلومات عن
ّ
ّ

تنويه :يجب على املتقدم للمنحة التركية أن يقدم امللفات ،الشهادات والتصديق والعالمات باللغة اإلنجليزية
شروط القبول:

 أن ال يكون قد التحق بجامعة تركية بنفس املستوى الذي ينوي التقدم إليه.اسية (حزيران/يونيو) من املرحلة الدر ّ
التخرج بحلول نهاية السنة الدر ّ
ّ
 أن يكون قد ّاسية السابقة للمرحلة
تخرج أو على وشك
التي ينوي ّ
التقدم إليها.
ً
عاما ّ
للتقدم ملرحلة البكالوريوس
 أن يكون دون 21ً
ّ
 أن يكون دون  30عاما للتقدم ملرحلة املاجستيرً
عاما ّ
للتقدم ملرحلة الدكتوراه
 أن يكون دون 35ً
ّ
 أن يكون دون  45عاما للتقدم ملنحة البحث كشف عالمات ّمصدق ,أال يقل املعدل الدراس ي عن  %75لبرنامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)

تغطي املنحة التركية األمور التالية:
 الرسوم الجامعية راتب شهري خاص بكل طالب تذكرة طائرة من الدرجة االقتصادية إلى تركيا في بداية كل سنة دراسية وتذكرة أخرى في نهايتها إلى بلد اإلقامة تأمين صحي حكومي دورات لغة -سكن جامعي مجاني

آلية تقييم واختيارطلبات الحصول على املنحة:

ً
ّ
التركية باإلنجاز األكاديمي واالجتماعي للطالب ،وعليه يتم قياس املعيار األكاديمي للطالب وفقا ملعايير
 يهتم برنامج املنحّ
ّ
ّ
الدولية.
الوطنية أو
موضوعية مثل الشهادة وكشف العالمات ،ونتائج امتحانات الثانوية
ّ
ّ
اللغوية وخطاب النوايا ( )letter of intentللمتقدمين
 يتم تقييم أعمال املتقدم حول املوضوع الذي يخطط أن يدرسه ،ومهاراتهً
ّ
ّ
ّ
البحثية ،فضال عن معيار الذكاء االجتماعي حيث يتم اختيار املهارات واملزايا الشخصية ( القدرة على
للدراسات العليا واملنحة
التعبير ،الثقة بالنفس ،التفكير التحليلي وتطوير األفكار .) ...
تتم ّ
عملية التقييم بمرحلتين:
ّ
األكاديمية.
األولى :النظر في طلبات الحصول على املنحة والدرجات
ّ
الشخصية
الثانية :املقابالت
ّ
ّ
بعد أن تنتهي اإلجراءات السابقة ،يتم استدعاء الطالب الذين اجتازوا مرحلة التقييم األكاديمي إلى مقابالت شخصية حسب
األكاديمية واملعايير األخرىّ ،
ّ
ويتم إرسال معلومات املقابلة عبر البريد اإللكتروني.
درجاتهم
تجرى املقابالت وجها لوجه في السفارة أو القنصليات التركية أو عبر وسائل االتصال في الدول التي ال تتواجد فيها سفارات تركية.
ّ
مسؤولية فحص اعتراف وزارة التعليم العالي اإلسر ّ
ّ
ّ
ائيلية بها
التركية املنوي التعلم بها ،تقع
تنويه :عند اختيار الجامعة
ّ
على عاتق الطالب/ة املتسجل/ة.
ّ ً
دا والبحث في الجامعات والتخصصات قبل ّ
عملية التسجيل:
على الطالب/ة تصفح املوقع اآلتي جي
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home/
نموذج الطلب اإللكتروني للمنحة وإرفاق امللفات الالزمة فقط على الرابط التالي:
/https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr
ّ ّ
يقوم املتقدم باختيار نموذج الطلب اإللكتروني في املوقع وينش ئ حسابا باستعمال بريده اإللكتروني وكلمة سر ،ثم يطلع على
إرشادات الطلب والتسجيل في املوقع ،وبعد ذلك يقوم املتقدم بتعبئة الطلب ورفع الوثائق املطلوبة.
تنويه :يحق للمتقدم للمنح الدراسية التركية التقديم بطلب واحد فقط ،حيث ستلغى الطلبات "املتكررة" أوتوماتيكيا في التنقيح األولي.
.

لألسئلة ولالستفسارمع مكتب العالقات الدولية qiro@qsm.ac.il:/
املكتب مفتوح أيام السبت واالثنين 04-6286649 :/

باحترام،
مكتب العالقات الدوليةّ

לכבוד חברי הסגל האקדמי והמנהלי
שלום רב,
מצורף עם המייל קובץ להרשמה ולהגשת בקשות למלגות טורקיות בשלל מסלולי לימוד לתואר שני
ושלישי.
למעוניינים בהרשמה ,יש לשלוח את המסמכים הדרושים למשרד ליחסים בינלאומיים לפני תאריך
.25.1.2018
הערה  :1יש להגיש את כל המסמכים ,התעודות והאישורים בשפה האנגלית בלבד.
הערה  :2בכל הנוגע לבחירת אוניברסיטה תורכית בה תרצו ללמוד ,נופלת עליכם האחריות בבדיקה מול משרד
החינוך את הם מכירים בתעודה מאונ' זו.
להלן לינק ובו מידע על האוניברסיטאות והמסלולים השונים ,נא לעיין בו לפני ההרשמה:
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home/
צירוף מסמכים ולטופס ההרשמה האלקטרוני לקבלת המלגה ,ניתן להגיע רק דרך הלינק הנ"ל:
/https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr
הערה חשובה :ניתן לשלוח בקשה אחת בלבד ,בקשות חוזרות ונשנות יימחקו לאלתר.
לשאלות ולפרטים נוספים ,יש לפנות למשרד ליחסים בינלאומייםqiro@qsm.ac.il :
המשרד פתוח בימי שני ושבת 046286649 :
בברכה
המשרד ליחסים בינלאומיים

