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Study in Turkey
 الدراسة فً تركٌا :
 العاصمة :أنقرة
 اللغات الرسمٌة :التركٌة
 العملة المتداولة :اللٌرة التركٌة.
 عمل الطالب فً تركٌا  :تتٌح تركٌا الفرصة أمام الطالب الدولٌٌن للدراسة والعمل فً
نفس الوقت  ,حٌث ٌوجد نوعان من فرص العمل للطالب :
 العمل داخل الحرم الجامعً :وفً هذه الحالة ال ٌحتاج الطالب سوى لموافقة من
الجامعة بأن ٌعمل ,حٌث توفر العدٌد من الجامعات فرص عمل داخل حرمها ,فً
حٌن أن بعض الجامعات تخلو من هذه المٌزة .
 العمل خارج الحرم الجامعً  :وفً هذه الحالةٌ ,حتاج الطالب للحصول على تصرٌح
عمل بدوام جزئً من الحكومة التركٌة ,وٌجب أن ٌكون حاصال على إقامة طالب
تزٌد مدتها عن الثالثة أشهر .وعلٌه فإن الطالب الدولٌٌن المسجلٌن فً دورات أو
برامج دراسٌة قصٌرة األمد ال ٌستطٌعون الحصول على عمل خارج الحرم الجامعً.

تقدم شركة المسار الطالبً خدمات دراسٌة تركٌا تضمن للطالب ملف متكامل
ٌ ؤهلهم للحصول على التأشٌرة الدراسٌة
 مٌزات الدراسة فً تركٌا :
 رسوم الجامعات وتكلفة المعٌشة فً تركٌا أرخص وأقل من معظم البلدان األوروبٌة
 الشهادات العلمٌة فً تركٌا لمختلف المراحل الدراسٌة معتمدة دولٌا وعالمٌا لمختلف
التخصصات
 االهتمام الكبٌر من الحكومة بالطالب وبالقطاع التعلٌمً
 تحتضن تركٌا ثقافات متعددة وتتٌح للطالب فرصة التعرف علٌها جمٌعا واغناء حٌاته
العملٌة بتجربة فرٌدة.

* متطلبات السفارة:
« صورة شخصٌة
« جواز سفر ال تقل صالحٌته عن  6أشهر
« شهادة الطالب  /خطاب القبول
« موافقة خطٌة موثقة من كال الوالدٌن ألولئك الذٌن تقل أعمارهم عن  18سنة
« رسالة الدافع
« قبول جامعً من إحدى جامعات تركٌا
« بٌان الدخل  /خطاب الرعاٌة
« عدم محكومٌة
« دلٌل على السكن فً تركٌا
« وثٌقة معادلة الشهادة الثانوٌة
فترة التقدٌم  :التقدٌم لجامعات تركٌا متاح من الشهر  1وحتى الشهر 9

* الرسوم واألقساط الدراسٌةأقساط السنة األكادٌمٌة والتحضٌرٌة تبدأ من  3900دوالر

تختلف األسعار بحسب الجامعة و االختصاص

* الخدمات التً تقدمها شركة المسار الطالبً
« قبول ودعوة جامعٌة
« سٌرة ذاتٌة
« رسالة دافع
« تأمٌن وثٌقة اثبات سكن
« حجز موعد فً السفارة
« إجراء مقابلة تحضٌرٌة للطالب
« تعبئة استمارة طلب التأشٌرة للسفارة
« حجز تأمٌن صحً
« حجز تكت الطٌران
« استقبال من المطار

« التسجٌل فً الجامعة
« استكمال إجراءات اإلقامة
فً حال كان الطالب مهتما بالتقدم للحصول على فٌزا دراسٌة الخطوة األولى تكون بطلب
الحصول على خدمة دراسة الملف المجانٌة المقدمة من شركتنا

* *-المستندات المطلوبة لدراسة ملف:

أوال  :درجة البكالورٌوس:
• السٌرة الذاتٌة
 شهادة الثانوٌة العامة
 شهادة المٌالد
 جواز سفر ملونة صالح لمدة  6أشهر على األقل
 صورة شخصٌة بخلفٌة بٌضاء
ثانٌا :درجة الماجستٌر:
• السٌرة الذاتٌة
 إفادة درجة البكالورٌوس وكشف درجات بالسنوات التً قام بدراستها
• شهادة الثانوٌة العامة
• تزكٌتان /توصٌتان
• جواز سفر ملونة صالح لمدة  6أشهر على األقل
 صورة شخصٌة بخلفٌة بٌضاء
< فً حال وجود مستندات إضافٌة مثل ( :شهادات خبرة عملٌة ,شهادات علمٌة ,شهادات لغة (
ٌرجى إرفاقها.
ثالثا :درجة الدكتوراه
إضافة لما سبق مطلوب ما ٌلً:
 -1ثالث تزكٌات  /توصٌات
 -2مقترح دراسة ()Proposal

* *-خطوات العمل
عند زٌارة مركز الشركة وتقدٌم األوراق المذكورة لدراسة الملف على الطالب
تحدٌد ما ٌلً:
> اسم الدولة التً ٌرغب بالتقدٌم علٌها
> لغة الدراسة التً ٌرٌدها
> المرحلة الدراسٌة المطلوبة) بكالورٌوس – ماجستٌر -دكتوراه(
> االختصاص الدراسً المطلوب ٌقوم الفرٌق المختص بدراسة الملف وخالل  48ساعة ٌحدد
للطالب:
> أسماء الجامعات األفضل
> االختصاصات المتاحة
> مدة دراسة االختصاص
> األقساط الجامعٌة

> لغة الدراسة المتاحة
> المدة و التكلفة لتأمٌن الخدمات
> بحال رغب العمٌل فً تثبٌت الطلب ٌتم توقٌع عقد االتفاق وسداد المبلغ المستحق
> بعد االنتهاء من اإلجراءات القانونٌة والمالٌة ٌتم البدء بالخطوات التنفٌذٌة لتأمٌن الخدمة
خالل المدة التً ٌنص علٌها العقد
> نظرا الختالف البٌانات حسب ملف كل طالب تحدد التكلفة والمدة حصرا بعد دراسة الملف

مع أطٌب التحٌات والمنً من المدٌر التنفٌذي :دكتور /فوزي أبو

عوده ,وفرٌق شركة
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