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برنامج املنحة الدولية
لطالب ثانوية األناضول 

لأل�ة والخطباء

دليل التسجيل



 وقف الديانة الرتيك  مؤسسة خريية  مجتمعية غري

 ربحية ،أسس يف 13 من آذار لعام 1975 ليساعد رئاسة

 الشؤون الدينية، ويسعى الوقف لينشأ جيالً يقوم

 بالخدمات الدينية ويسعى إليصال هذه الخدمات إىل

جمهور أوسع يف القارات السبع
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املنحة الدولية للثانويات الرشعية  / دليل التسجيل

نشاطاتنا الرتبوية و التعليمية
املؤهلني األفراد  لتدريب  هذا،  يومنا  حتى  تأسيسه  منذ  يعمل  الرتيك  الديانة   وقف 

لحمل رسالة األمة ومرياث حضارتها العريقة

 يعمل وقفنا عىل توفري املنح الدراسية للطلبة الناجحني، و فتح مساكن الطلبة ، وبيوت
 الضيافة للطالب ،والكليات والجامعات ويهدف وقفنا لبناء جسور السالم بني الشعوب
 من خالل توفري فرص التدريب والتعليم يف تركيا، ولقد وفد إلينا يف مرشوع مدراس
العايل والتعليم  الرشيعة   كليات  الدويل لطالب  والربنامج   ، الدولية  والخطباء   األمئة 

طالب من 111 دولة

 يعمل وقفنا مللء الفجوة الكبرية يف مجال التعليم ويستمر وقفنا بخربته ومعرفته بهذا
املجال منذ 46 عاماً

أولوياتنا التعليم
التعليمية  خارج تركيا يف أذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا النشاطات   و ضمن إطار 
 ورومانيا وبلغاريا وباكستان وبنغالديش وهايتي وماليزيا والصومال  وقربص ومنغوليا
فيها يتلقى   ، منشأة  ۲۵ وعرشين  التعليمية  املنشآت  عدد  بلغ  وجورجيا   وفلسطني 
 التعليم  ما يقارب ۸۱۹۳ طالباً بدعم من وقفنا،  وقد تخرج من هذه املنشآت حتى

يومنا هذا  9601 طالباً

 برنامج املنح يف الوقف يحتل مكانة مهمة يف األنشطة التعليمية ويف هذا السياق بلغ
األمئة يدرسون يف مدارس  من 111 دولة  تركيا ۲۵۹۵ طالباً  الطالب من خارج   عدد 

والخطباء وكلية اإللهيات ويف مرحلة املاجستري والدكتوراه

   الطالب الدارسني يف برنامج املنح الدولية لألمئة والخطباء سيدرسون يف مدارس داخلية
يرشف عليه وقفنا بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم الرتكية

املجتمعات وخصوصاً    ، عام  بشكل  العامل  أنحاء  يف  والتدريب  التعليم  نرش   هدفنا 
  املسلمة التي حرمت من فرصة الحصول عىل التعليم  الديني ، نحن نشجع التعليم
 يف كل مكان وفقاً ألهداف وقفنا ،للمساهمة يف تطوير التعليم الديني يف املجتمعات

اإلسالمية
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الهدف من الربنامج
هدف وقف الديانة الرتيك من تقديم املنح لطالب اإللهيات الدويل

 ا  –  تقديم التعليم الديني الالزم لتلبية احتياجات املجتمعات املسلمة خارج تركيا

  ب –  تأهيل وتدريب الطالب يف مجال التعليم الديني ليحملوا رسالة اإلسالم

 وحضارته و ليكونوا نواة فعالة يف مجتمعاتهم

ت –  بناء جسور التواصل الثقايف بني مجتمعنا ومجتمعات البلدان األخرى

ث –  تبادل الخربات يف املجال الديني بني املجتمعات
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ثانويات األمئة والخطباء يف تركيا
تركيا من والخطباء يف  األمئة  ثانوية   أنشأت 

أجل من  والتعليم  الرتبية  وزارة   قبل 

 تلبية احتياجات التعليم الديني وتأهيل

عاملني لهذا املجال

إىل إضافة  الرشعية  املواد  الطالب   يدرس 

يحق كام  األخرى،  الكونية   العلوم 

األمئة ثانويات  من  املتخرج   للطالب 

التعليم يف  دراسته  متابعة   والخطباء 

القبول امتحان  اجتيازه  بعد   الجامعي 

الجامعي ، كام أن له األولوية يف متابعة تحصيله العلمي الديني يف أحد كليات الرشيعة

يتلقى الطالب الحاصلني عىل املنحة حالياً تعليمهم يف ثانوية األمئة والخطباء التالية

أنقرة:

ثانوية  الربوفسور محمد حميد الله  الدولية لألمئة والخطباء

بورصة

ثانوية مراد هدى وردي كار الدولية لألمئة والخطباء

إسطنبول

ثانوية السلطان محمد الفاتح الدولية لألمئة والخطباء

ثانوية القائد أحمد أردوغان الدولية لألمئة والخطباء يف بريم باشا

ثانوية الشهيد محمد قره أصالن الدولية لألمئة والخطباء يف بهجيل أوالر

ثانوية باندك  الدولية لألمئة والخطباء للبنات

قيرصي

ثانوية الشهيد عمر خالص دمري الدولية لألمئة والخطباء

قونية

  ثانوية موالنا الدولية لألمئة والخطباء

 سواس

ثانوية الشهيد  محمد مراد أرتكني الدولية لألمئة والخطباء
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املواد الرشعية والكونية التي يتلقى الطالب تعليمهم فيها

املواد الكونية املواد الرشعية
التاريخ القرآن الكريم

اللغة العربية الجغرافيا

العلوم اإلسالمية األساسية الرياضيات

 السرية النبوية  الهندسة

الفقه الفيزياء

الكيمياء التفسري 

تاريخ األديان األحياء

الحديث العلوم الصحية

الفلسفة  علم الكالم

الخطابة اللغة األجنبية

الرتبية البدنية  التاريخ اإلسالمي

الفنون 

املوسيقى 

 التعليامت للحياة املدنية
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ثانوية السلطان محمد الفاتح  الدولية لألمئة والخطباء

 تقع ثانوية السلطان محمد الفاتح الدولية لألمئة

أجمل من  وهي  اسطنبول  مدينة  يف   والخطباء 

رعاية تحت  افتتاحها  تم  الرتكية.   وأشهراملدن 

 وإرشاف وزارة الرتبية والتعليم الرتكية

2010 الدرايس  العام  يف  املدرسة   افتتحت 

 وتم قبول الطالب األجانب يف العام الدرايس

2012 - 2011

ثانوية القائد أحمد أردوغان الدولية لألمئة والخطباء يف بريم باشا

 من مدارسنا صاحبة اإلمكان يف منطقة بريم باشا

  يف اسطنبول بدأ قبول الطالب يف العام الدرايس

 ۲۰۱۷/۲۰۱6 والتعليم مستمر بها

 مدارسنا

العنوان Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Ö� n Sokak No:2 Fatih-İ�stanbul / Türkiye

الهاتف +90 212 491 21 99 الفاكس  +90 212 491 17 43

http://ufsm.meb.k12.tr عىل االنرتنيت

العنوان Yıldırım Mh. Şehit Kamil Balkan Cd. No: 125 Bayrampaşa-İ�stanbul / Türkiye 

الهاتف +90 212 649 98 82 الفاكس  +90 212 649 98 80

http://uluslararasikaeihl.meb.k12.tr عىل االنرتنيت
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ثانوية الشهيد محمد قره أصالن الدولية لألمئة والخطباء يف بهجيل أوالر

 ثانوية الشهيد محمد قره أصالن الدولية لألمئة 

 والخطباء يف بهجيل أوالر للبنات حيث بدأ قبول

الطالبات يف العام ۲۰۱7-۲۰۱6

العنوان Bahçelievler Mh. Erde Sk. No13 Bahçelievler/İ�STANBUL

الهاتف +90 212 553 25 26

/http://sehitmehmetkaraaslanaihl.meb.k12.tr عىل االنرتنيت

ثانوية باندك  الدولية لألمئة والخطباء للبنات

والخطباء لألمئة  الدولية  باندك  ثانوية   تعد 

، إسطنبول  يف  العريقة  الثانويات  من   للبنات 

  وبدأ التعليم فيها عام 1976-1977 . ويف العام

وسجلت دولية  ثانوية  أصبحت    2015-2014 

فيها أول طالبة من الطالبات الدوليات

العنوان Sapanbağları Mahallesi Yunus Caddesi No:21/4 Pendik-İ�stanbul / Türkiye

الهاتف +90 216 354 18 99

http://pendikaihl.meb.k12.tr عىل االنرتنيت
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 ثانوية موالنا لألمئة والخطباء يف قونية

90 مع  والخطباء  لألمئة  موالنا   مدرسة   بدأت 

يف و   2013  /  2012 الدرايس  العام  يف   طالباً 

 الفصل الثاين صارت اسمها مدرسة موالنا الدولية

لألمئة والخطباء

ثانوية مراد هدى وردي كار الدولية لألمئة والخطباء يف بورصة

يف التاريخية   بورصة  يف  املدرسة  هذه   أنشأت 

كل إمتام  بعد   2017/2016 الدرايس   العام 

األمئة ثانويات  أفضل  من  لتكون   التجهيزات 

 والخطباء وأوسعها وبدأ قبول الطالب الوافدين

  األجانب للعام الدرايس 2017/2016

العنوان Hamitler Mahallesi Saim Sokak No: 6 Ösmangazi-Bursa / Türkiye 

الهاتف +90 553 929 81 81

http://murathudavendigaraihl.meb.k12.tr عىل االنرتنيت

العنوان Selahaddin Eyyubi Mh. Kahraman Cd. No.17 42250 Selçuklu-Konya/Türkiye

الهاتف +90 332 241 04 00 الفاكس   +90 332 241 04 02

http://smihl.meb.k12.tr عىل االنرتنيت
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ثانوية الشهيد عمر خالص دمري يف قيرصي

التعليم قسم  والتعليم  الرتبية  وزارة   قررت 

 الديني أن تكون هذه الثانوية للطالب األجانب

اسم تغري  عام  2007/2006 وتم   الوافدين  يف 

بعد دمري  خالص  عمر  الشهيد  إىل   املدرسة 

 االنقالب يف 15 متوز  2016 وكان اسم املدرسة

مصطفى جرمييل الدولية لألمئة والخطباء

العنوان Kocasinan Mahallesi Sivas Bulvarı No: 404 Kocasinan-Kayseri / Türkiye 

الهاتف +90 352 234 06 83

http://uluslararasisehitomerhaihl.meb.k12.tr عىل االنرتنيت

ثانوية  الربوفسور محمد حميد الله  الدولية لألمئة والخطباء يف أنقرة

2019-2018 عام   الثانوية  يف  الدراسة    بدأت 

 وثانويتنا يف العاصمة أنقرة

العنوان Turgut Ö� zal Mah. 1940. Cad. 2189. Sok No:7 Yenimahalle-Ankara / Türkiye

الهاتف +90 312 566 01 01 الفاكس   +90 312 566 01 13

http://muhammedhamidullahaihl.meb.k12.tr عىل االنرتنيت
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ثانوية محمد مراد أرتكني الدولية لألمئة والخطباء يف سواس

 هذه املدرسة يف مدينة سواس وتعد سواس مركز

 الدولة السلجوقية وهي غنية باألماكن التاريخية

والطبيعية بدأت يف العام الدرايس 2017/2016

العنوان Çayboyu Mh. Sultan Murat Cd. 15 Temmuz Şehitleri Kampüsü Sivas/Türkiye

الهاتف +90 346 211 21 15

http://sivasuluslararasiihl.meb.k12.tr عىل االنرتنيت
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الخدمات املقدمة للحاصلني عىل املنحة

الخدمات املتوفرة يف مدارسنا

• ثالث وجبات طعام يومياً 

• مكتبة

 • الصاالت الرياضية املغلقة واملالعب املكشوفة

• رحالت ملدن متعددة لزيارة األماكن التاريخية

• مدرَّس خاص للطلبة الذين يودون حفظ القرآن الكريم

• إعطاء الفرصة للطلبة ملامرسة اإلمامة والخطابة يوم الجمعة
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• املالبس املدرسية والكتب املجانية

ً • إمكانية التسوق يوميا

• تواصل الطالب مع عائالتهم عرب الهاتف من مهاجع النوم

• غرفة خاصة للحاسوب

   • شبكة أنرتنيت مفتوح

• صاالت للراحة والرتفيه

• املياه الساخنة عىل مدار 24 ساعة

• كافرتيا
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املنحة
 تقدم املنحة الدراسية للطالب بعد قبول الطالب يف برنامج املنح، والتي تتضمن

تكاليف السفر إضافة إىل السكن ومنحة نقدية

الصحة
 يقدم الوقف الضامن الصحي السنوي للطالب بحيث يتلقى العالج يف كل املراكز

الطبية العامة

مصاريف اإلقامة
 يقدم وقفنا كل مصاريف اإلقامة للطالب املقبولني يف برنامج املنح ويقوم بتسيري

 إجراءاتها املوظف املسؤول يف مركز التنسيق يف املدينة

منحة املالبس
ً  يقدم الوقف املالبس للطالب يف موسم الشتاء ملرة واحدة سنويا

املواصالت
بتقديم الوقف   يقوم 

أول يف  السفر   تذكرة 

 قدوم الطالب إىل تركيا

تذكرة وأخر   للدراسة 

وكذلك تخرجه   عند 

 مرة واحدة يف كل عام

ذهاباً وإياباً

املنحة الدولية للثانويات الرشعية  / دليل التسجيل
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املعسكرات الصيفية والشتوية
 يف نهاية كل فصل يقيم الوقف معسكرات خارج املدينة لتقوية الطالب يف اللغة
 العربية والقرآن الكريم إضافة للرتويح عن الطالب من خالل مامسة النشاطات

الرياضية كالسباحة وغريها

دورات تقوية مسائية
، تشمل دروس نهاية األسبوع   تقام للطالب دورات تقوية مجانية منتظمة يف 
والفقه والتفسري  الكريم   القرآن 
العربية واللغة  الرشيف   والحديث 
....الخ. والرياضيات   واالنكليزية 
 إضافة إىل دروس صباحية يف القرآن
 الكريم، وهذا ما مييزنا عن غرينا من

املدارس األخرى

املنحة الدولية للثانويات الرشعية  / دليل التسجيل
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التنبيهات والتوصيات للتسجيل

التعليامت بدقة وميأل االستامرة كاملة وبشكل صحيح  يف  أن يقرأ الطالب ملف 

 املوعد املحدد للتسجيل ، وبعد أن تتم عملية التسجيل وإرسال املعلومات سيتم

للتسجيل الرسمية  الصفحة  إىل  تدخل  أن  )ميكن  اإللكرتوين  الربيد  عرب   إعالمكم 

وتتابع  وضع التسجيل(4

 أهم يشء عند ملئ االستامرة أن تكون معلومات التواصل مكتوبة بشكل صحيح

 دون نقصان لسهولة التواصل بني الطالب والوقف وسيتم التواصل مع الطالب عرب

بريده اإللكرتوين بشكل مستمر يف حال يتابع  الطالب أن   الربيد اإللكرتوين وعىل 

قدم الطالب معلومات خاطئة أو ناقصة يلغى طلبه فوراً

تعليمه االستفادة ومتابعة  بتفوق ميكنه  الثانوية  املرحلة  الطالب من  انتهاء   عند 

الدراسية. كام يحق  الجامعي يف كليات الرشيعة كام ميكنه االستفادة من املنحة 

الرتكية دون الجامعات  الفروع يف  الجامعي واختيار أحد   للطالب متابعة تعليمه 

 االستفادة من املنحة الدراسية التي نقدمها . عند انتهاء مرحلة التعليم يطلب من

  الطالب العودة إىل بالدهم قطعاً. ال يضمن الوقف فرصة الحصول عىل عمل لديه

للحصول عىل مزيد من املعلومات ميكنكم االتصال بنا

أن ميلئ الطالب كل البيانات وخصوصاً حقل التزكية

  وقف الديانة الرتيك يف كل سنة يقبل عدد محدد من الطالب
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الطلبات ورشوط التسجيل
الراغبني الطالب  عىل  يجب  والخطباء  األمئة  ثانوية  يف  للتسجيل  املطلوبة   الرشوط 

يعترب الرشوط  توفر  التالية ويف حال عدم  الرشوط  فيهم  تتوفر  أن   بالتسجيل 
طلبه ملغى

1- أن ال يحمل الجنسية الرتكية أو له حق الحصول عليها

2- أن يكون من مواليد ۲۰۰۵/01/01 وما بعد

3- أن يكون أعزب ) غري متزوج(

 4- يجب عىل الطالب أن يكون قد أتم املرحلة األوىل واملتوسطة من التعليم االبتدايئ
 واإلعدادي. أي مبا يعادلها يف تركيا 8 أعوام، وأن ال يكون مجموع درجاته أقل

من %70

5- أن ال يكون قد تعرض ألية إجراءات تأديبية خالل مرحلة التعليم

 6- أن ال يعلق دراسته ألكرث من عامني بعد املرحلة اإلعدادية

7- أن ال يتم دراسة االبتدائية واإلعدادية  يف تركيا

8- أن ال يكون هناك أي عائق لتحصيله العلمي يف تركيا

9- أن ال تكون عائلته مقيمة يف تركيا

10- أن ال يكون الجئ ، وأن ال يكون مقيامً مع عائلته يف تركيا

11- أن يكون مقيامً يف دولته التي هو مواطن فيها

القادمني من جمهورية شامل قربص يجب أن يكونوا من مواطنيها و  12- الطالب 
 الطالب املشاركني يف برنامج املنح  الدولية لألمئة والخطباء يف تركيا من جمهورية
 شامل قربص لن يستطيعوا االستفادة من املقاعد الجامعية املخصصة لألجانب
الثانوي يف تعليمهم  أنهوا  الذين  الطالب  بعكس  أتراك  كمواطنني   وسيعاملون 
 مدارس األمئة والخطباء يف جمهورية شامل قربص فلهم حق االستفادة من هذه

 املقاعد
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املقابلة وتقييم الطلبات
 بعد إرسال الطلب عرب موقعنا اإللكرتوين يحول الطلب مبارشة إىل الجهة املختصة يف
 قسم املعلوماتية لدينا حيث تقيّم الطلبات ثم يتم إبالغكم بقبول طلبكم أو رفضه
الطالب تحديد  ويتم  املرشحني،  الطالب  ملقابلة  موعد  بتحديد  مختصة  لجنة   تقوم 
املختصة الجهات  إىل  املقبولني  الطالب  طلبات  ترسل  املقابلة  لهذه  وفقا   الناجحني 
 للحصول عىل املوافقات الالزمة ويف حال عدم صدور املوافقة ال ميكنهم الدراسة يف
 تركيا ولو نجحوا يف املقابلة . بعد هذه املرحلة سرنسل للطالب املقبولني متى ستبدأ

 الدراسة وأين ستبدأ

مواضيع املقابلة

•  اختبارات قدرات الطالب العامة

•  قراءة القرآن الكريم باإلضافة ألحكام التجويد

•  معلومات دينية عامة )اإلميان والعقيدة والعبادات والسرية واألخالق(

•  ثقافة عامة

 •  القدرة عىل التعبري عن النفس

 •  الهدف والرغبة

•  امليزات الخاصة للطالب

•  طالقة اللغة

مكان املقابلة
 تقام املقابلة يف السفارة الرتكية ، مركز الدراسات الرتكية )تيكا( ، معهد يونس أمره ،أو

املراكز التي يحددها الوقف
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الطلبات املقبولة
 سيتم نرش أسامء الطالب املقبولني عن طريق موقعنا  الرسمي عىل األنرتنيت  وإرسال

رسالة  للطالب عرب بريده اإللكرتوين

 مالحظات هامة حول تسجيل الطالب املقبولني يف
الثانويات

ا  –  يجب تقديم الطلبات شخصياً وال يقبل الطلب عربالربيد

ب –  ال تقبل صورة غري مصدقة من الجهات الرسمية

ت –  ال يحق للطالب التسجيل يف حال عدم إحضار األوراق كاملة

ث –  يفقد الطالب حقه يف املنحة إن مل يقدم الطلب يف فرتة التقديم املعلنة

وتعليامت قوانني  واحرتام  تركيا  يف  العامة  األداب  بالتزام  الطالب  يتعهد  أن   -  ج 
كل الطالب  سيفقد  التعهد  هذا  مخالفة  حال  ويف  ذلك  عىل  ويوقع   الثانوية  

امليزات املقدمة له
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 األوراق املطلوبة للتسجيل  للطالب املقبولني

أو صورة مصدقة عنها من قبل (األصلية  املتوسطة   ( االعدادية  املرحلة   1- شهادة 
الجهات الرسمية

املرحلة الطالب  فيها  أتم  التي  املدرسة  من  األخرية  للسنة  الدرجات  كشف   -2 
كشف إبراز  فعليه  الدارسية  املرحلة  يف  مازال  الطالب  كان  وإذا   اإلعدادية. 

درجات السنة املاضية

 3-الهوية الشخصية و جواز السفر األصيل أو صورة مصدقة عنه من الجهات الرسمية

والتي السارية  األمراض  يؤكد خلوه من  الرسمية  الجهات  قبل  تقرير طبي من   -4 
متنعه من متابعة تحصيله العلمي يف تركيا

 5- 6 صور شخصية ملونة حجم 4.5×6

6- الحصول عىل تأشرية دخول إىل تركيا بصفة طالب

7- شهادة امليالد مصدقة من الجهات الرسمية

8- موافقة رسمية مصدقة من قبل ويل األمر
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