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خطوات التقدم لمراجعة جامعة في تركيا
الدراسة في إحدى الجامعات التركية ستكون من أكثر الأوقات إثارة في حياتك .من المفيد
.التأكد من الخطوات المدرجة أدناه قبل البدء بالتقدم للمراجعة للدراسة في تركيا
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 Study Portal Turkeyقم بالتسجيل في بوابة

الخطوة 1
للتقدم إلى برامج الجامعات الشريكة لنا  ،أو  Study Portal Turkeyقم بالتسجيل في بوابة
.للإتصال بجامعاتك المفضلة من أجل الحصول على مزيد من المعلومات
تختلف عملية التقديم للدراسة في إحدى الجامعات حسب رغبتك في دراسة درجة البكالوريوس أو
درجة الماجستير .والبرامج التي يمكن أن تبدأ للحصول على درجة البكالوريوس هي برامج
الزمالة أو البكالوريوس  .أما برامج الدراسة العليا فتعرف بإسم الماجستير و الدكتوراه.
كما يمكنك اختيار برنامجاً مناسباً لك من الخيارات المدرجة في أقسام البرامج أو
الجامعات في البوابة الإلكترونية .وعليك قبل البدء بملء إستمارة الطلب أن تقرر فيما إذا
كنت ترغب في دراسة البرنامج في جامعة حكومية أم في جامعة وقفية .كما يجب الإنتباه إلى لغة
.البرنامج؛ هل هو بالتركية أو بالأنجليزية أو بلغة أخرى

إختيار البرنامج والجامعة

الخطوة 2

إحصل على المعلومات المتعلقة بالمنحات الدراسية والتمويل
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الخطوة 3
يمكنك أيضًا الحصول على معلومات حول المنح الدراسية والشروط المالية للبرنامج الذي
اخترته .إذا كنت تريد الحصول على منحة دراسية للدراسة في تركيا  ،فلديك العديد من
الخيارات المختلفة .ومع ذلك  ،يجب أن تضع بعين الإعتبار بأن الفرص والمكافآت التي تقدمها
المؤسسات المانحة للمنح الدراسية مختلفة .يمكنك التوصل إلى معرفة المزيد عن المنح
الدراسية والعروض الخاصة المتاحة من الموقع الرسمي للجامعة التي اخترتها أو على هذا
الموقع في قسم الجامعات الشريكة .إذا كان البرنامج الذي اخترته ينتمي إلى جامعة حكومية ،
يمكنك الحصول على خدمة استشارية من هذا الموقع للتقدم والحصول على الموافقة .ذا كانت
الجامعة جامعة وقفية  ،يمكنك الاطلاع على الرسوم الدراسية مع قائمة البرنامج .كما يمكنك
.الحصول على عروض خاصة من جامعاتنا الشريكة لنا
قد تكون هناك متطلبات مثل امتحان القبول بالجامعة أو درجة اللغة أو اختبار المهارات
المطلوبة للبرنامج الذي تختاره لكي يتم قبولك للدراسة في تركيا .وبالإضافة إلى
الإمتحانات المعترف بها دوليًا  ،قد تطلب منك الجامعات تقديم نتائج الامتحانات التي
.حصلت عليها في بلدك

قم بدراسة متطلبات الإمتحانات

الخطوة 4

إعداد وثائقك الخاصة بالقبول

المادة 5
يجب عليك بعد قيامك بإختيار الجامعة والبرنامج القيام فقط بإعداد وثائقك الضرورية
الخاصة بالقبول .وسيُطلب منك في قسم إدارة القبول في هذا الموقع تحميل المستندات
اللازمة .وتقوم بعض الجامعات بتحديد شروط الإمتحانات الخاصة بها من أجل قبول الطلاب
الدوليين
يمكنك الوصول إلى نظام تقديم الطلبات عبر الإنترنت من قسم الجامعات والبرامج وإجراء
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.البحث اللازم في البوابة الألترونية

تقديم الطلب عبر الإنترنت

خطوة 6

إحصل على خطاب عرض

خطوة 7
ستستلم عرضاً وخطاب قبول أولي إذا كنت مؤهلاً للإنضمام إلى البرنامج .وستجد في خطاب
العرض المعلومات والإجراءات اللازمة لمتابعة التسجيل في البرنامج بما في ذلك الرسوم
.الدراسية والمنح الدراسية والتسديد والتأشيرة والسفر بما في ذلك التواريخ
يفترض عليك القيام بالتسديد الأولي لحساب الجامعة للحصول على خطاب الموافقة  /القبول
.الذي يوضح أنه تم قبولك في البرنامج وطلب المساعدة تبعاً لذلك للحصول على تأشيرة .الدخول

قم بتسديد المبلغ اللازم للحصول على خطاب الموافقة

الخطوة 8

التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول للطلاب

الخطوة 9
قبل القدوم للدراسة في تركيا  ،تحتاج إلى الحصول على تأشيرة دخول للطلاب يتم الحصول
عليها من أقرب قنصلية للجمهورية التركية وذلك بالنسبة للدول التي تحتاج إلى التأشيرة.
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يمكن أن تستغرق إجراءات تأشيرة الطلاب بعض الوقت  ،وبالتالي من المهم أن تتقدم للحصول
.على تأشيرة طالب بمجرد قبولك في الجامعة التي اخترتها
انتبه إلى التواريخ الموضحة في خطاب الموافقة وخطط للسفر بحيث تكون في الجامعة في
.التواريخ المحددة للتسجيل

التخطيط للسفر والتسجيل

الخطوة 10

احصل على تصريح الإقامة الخاص بك

المادة 11
بمجرد تسجيلك في الجامعة  ،ستحصل على مساعدة من المكتب الدولي لجامعتك من أجل الحصول على
.تصريح الإقامة
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