ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﻨﺤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻄﻼب
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﴩﻳﻌﺔ

دليل التسجيل
ﻟــيك ﻧﻜــﻮن أﻣـﻼً ﻟﻺﻧﺴــﺎ ﻧﻴﺔ

يك يسود الخري

يف العامل

وقف الديانة الرتيك مؤسسة خريية مجتمعية غري
ربحية ،أسس يف  13من آذار لعام  1975ليساعد رئاسة
الشؤون الدينية ،ويسعى الوقف لينشأ جيالً يقوم
بالخدمات الدينية ويسعى إليصال هذه الخدمات إىل
جمهور أوسع يف القارات السبع
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نشاطاتنا الرتبوية و التعليمية
وقف الديانة الرتيك يعمل منذ تأسيسه حتى يومنا هذا ،لتدريب األفراد املؤهلني
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 األمئة والخطباء الدولية  ،والربنامج الدويل لطالب كليات
الرشيعة والتعليم العايل طالب من  ١١2دولة
يعمل وقفنا مللء الفجوة الكبرية يف مجال التعليم ويستمر وقفنا بخربته ومعرفته
بهذا املجال منذ  ٤7عاماً
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أولوياتنا التعليم

و ضمن إطار النشاطات التعليمية خارج تركيا يف أذربيجان وقرغيزيا ورومانيا
وبلغاريا وباكستان وبنغالديش وهايتي والصومال ومنغوليا وفلسطني وجورجيا بلغ
عدد املنشآت التعليمية  12منشأة  ،يتلقى فيها التعليم ما يقارب  7313طالباً بدعم
من وقفنا ،وقد تخرج من هذه املنشآت حتى يومنا هذا  10982طالباً
برنامج املنح يف الوقف يحتل مكانة مهمة يف األنشطة التعليمية ويف هذا السياق بلغ
عدد الطالب من خارج تركيا  2468طالباً من  ١١2دولة يدرسون يف مدارس األمئة
والخطباء وكلية اإللهيات ويف مرحلة املاجستري والدكتوراه

هدفنا نرش التعليم والتدريب يف أنحاء العامل بشكل عام  ،وخصوصاً املجتمعات
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

5

2022

املنحة الدولية لطالب كلية الرشيعة  /دليل التسجيل

الهدف من الربنامج
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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التعليم يف كليات الرشيعة
الدراسة يف كلية الرشيعة تضم
ثالثة أقسام أساسية يتلقى
الطالب الدروس يف هذه األقسام
الدراسات اإلسالمية األساسية :
هذا القسم أهم قسم يف كلية
الرشيعة يعطي املعلومات من املصادر اإلسالمية األساسية ويحض الطالب عىل
التفكري السليم وعلوم الفقه واألخالق باإلضافة إىل التفسري والحديث وعلم الكالم
و التصوف وتاريخ املذاهب اإلسالمية وعلوم اللغة العربية والبالغة والقرآن
الكريم والقراءات
الدراسات الفلسفية الدينية:يدرس الطالب يف هذا القسم الرتبية الدينية
والفلسفة الدينية و علم النفس الديني وعلم االجتامع الديني وتاريخ األديان
وتاريخ الفلسفة اإلسالمية واملنطق ومع هذه العلوم نرى أن دراسة الرشيعة يف
تركيا تختلف عن الدراسة يف الدول األخرى
تاريخ اإلسالم وفنونه  :يدرس الطالب يف هذا القسم تاريخ اإلسالم والفنون
اإلسالمية الرتكية وآدبياتها واملوسيقى هذه الدروس تكَّمل الطالب يف التاريخ
والفن واألدب
عندالنظر إىل مقررات كلية الرشيعة يف تركيا نجد أن الطالب الذي يدرس يف تركيا
يتقن العلوم املختلفة يف علم الفلسفة والتاريخ وعلم االجتامع وعلم النفس
والفنون اإلسالمية
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معلومات التواصل للكليات الرشعية التي نقدم املنحة للدراسة بها

جامعة أنقرة كلية الرشيعة العنوان
Bahriye Üçok Cad. 06500 Beşevler / ANKARA
 +90 312 213 00 03الهاتف  +90 312 212 68 00الفاكس
 ilahiyat@ankara.edu.trبريد الكرتوين  www.divinity.ankara.edu.trعىل االنرتنيت
جامعة أنقرة للعلوم االجتامعية كلية العلوم الدينية
العنوان  :ميدان الحكومة  ،الرقم  206030أولوص  ،آلنت داغ  ،أنقرة
الهاتف 00903125964445 .00903125964444 :
 : www.dif.asbu.edu.trعىل االنرتنيت
جامعة مرمرة كلية الرشيعة العنوان
Mahir İz Cad. No: 2 Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL
 +90 216 651 41 89الهاتف  +90 216 651 43 75الفاكس
 ilahiyat@marmara.بريد الكرتوين  www.ilahiyat.marmara.edu.trعىل االنرتنيت
edu.tr
جامعة اسطنبول كلية الرشيعة العنوان
Baba Hasan Alemi Mah. Horhor Cad. Kavalalı Sk. No:1 A Blok 34091 Fatih /
İSTANBUL
 +90 212 532 62 07الهاتف  +90 212 532 60 64الفاكس
 ilahiyat@istanbul.بريد الكرتوين  www.ilahiyat.istanbul.edu.trعىل االنرتنيت
edu.tr
جامعة أولوداغ كلية الرشيعة العنوان
Fethiye Mh. Kırlangıç Sk. No: 2 16140, Nilüfer / BURSA
 +90 224 243 15 73الهاتف  +90 224 243 10 66الفاكس
 ilhdekanlik@uludag.بريد الكرتوين www.ilahiyat.uludag.edu.tr
edu.tr

عىل االنرتنيت

جامعة نجم الدين أربكان كلية الرشيعة العنوان
Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / KONYA
 0 332 323 82 54الهاتف  0 332 323 82 50الفاكس
www.konya.edu.tr/ilahiyat
عىل االنرتنيت
 ilahiyat@konya.edu.trبريد الكرتوين
جامعة أرجيس كلية الرشيعة العنوان
Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 38039 KAYSERİ
 0 352 437 42 00الهاتف  0352 437 49 24الفاكس
 İlahiyat@erciyes.edu.trبريد الكرتوين  www.ilahiyat.erciyes.edu.trعىل االنرتنيت
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الخدمات املقدمة للحاصلني عىل املنحة
الخدمات املتوفرة يف مراكزنا التعليمية
• الصاالت الرياضية املغلقة واملكشوفة
• الرحالت السياحية يف األماكن
التاريخية واملدن املتعددة
• النزهات والنشاطات االجتامعية
• املؤمترات واملحارضات والندوات
• الفعاليات األكادميية

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

الرسوم الجامعية

يقوم الوقف بدفع الرسوم الجامعية السنوية املرتتبة عىل الطالب
9
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املواصالت

يقوم الوقف بتقديم تذكرة السفر يف أول قدوم الطالب إىل تركيا للدراسة وأخر
تذكرة عند تخرجه وكذلك مرة واحدة يف كل عام ذهاباً وإياباً

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 الدعم األكادميي

تقام دورات تقوية للطالب يف م َق َّررات الجامعة يف اللغة العربية والعلوم األخرى
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التنبيهات والتوصيات للتسجيل
أن يقرأ الطالب ملف التعليامت بدقة وميأل االستامرة كاملة وبشكل صحيح يف
املوعد املحدد للتسجيل  ،وبعد أن تتم عملية التسجيل وارسال املعلومات سيتم
إعالمكم عرب الربيد اإللكرتوين (وميكن أن تدخل إىل الصفحة الرسمية للتسجيل
وتتابع وضع التسجيل (
أهم يشء عند ملئ االستامرة أن تكون معلومات التواصل مكتوبة بشكل صحيح
دون نقصان لسهولة التواصل بني الطالب والوقف وسيتم التواصل مع الطالب
عرب الربيد اإللكرتوين وعىل الطالب أن يتابع بريده اإللكرتوين بشكل مستمر يف
حال قدم الطالب معلومات خاطئة أو ناقصة يلغى طلبه فورا ً
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
عىل الطالب الراغبني بالتسجيل يف برنامج منحة وقف الديانة الرتيك لكلية
الرشيعة أن يحققوا الرشوط أدناه ويف حال عدم توفر هذه الرشوط ال يقبل
تسجيلهم
 -1أن ال يكون من مواطني الجمهورية الرتكية
 -2أن ال يكون حاصالً عىل الجنسية الرتكية وفقدها ألي سبب من األسباب
-3أن يكون الطالب من مواليد  ۲۰۰۰/01/01وما بعد
 -4أن ال يكون عند الطالب عائق صحي ملتابعة تحصيله العلمي يف تركيا
 -5يجب عىل الطالب أن يكون قد أتم املرحلة الثانوية املعادلة للثانوية
الرتكية أو سيتمها يف نهاية شهر متوز من العام نفسه ،وأن اليكون مجموع
العالمات أقل من )(%70
 -6أن ال يكون الطالب قد حصل عىل أي إجراءات تأديبية خالل مرحلة التعليم
 -7أن اليكون الطالب قد علق دراسته أكرث من عامني بني املرحلتني الثانوية
والجامعية
 -8أن اليكون قد حصل عىل منحة سابقة من وقف الديانة الرتيك وأوقفت
املنحة عنه من قبل الوقف أو خرج بنفسه
 -9أن ال يكون الطالب من املسجلني يف الجامعات الرتكية ويدرسون فيها حالياً
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املقابلة وتقييم الطلبات
بعد إرسال الطلب عرب موقعنا اإللكرتوين يحول الطلب مبارشة إىل الجهة املختصة
يف قسم املعلوماتية لدينا حيث تق ّيم الطلبات ثم يتم إبالغكم بقبول طلبكم أو
رفضه تقوم لجنة مختصة بتحديد موعد ملقابلة الطالب املرشحني ،ويتم تحديد
الطالب الناجحني وفقا لهذه املقابلة ترسل طلبات الطالب املقبولني إىل الجهات
املختصة 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 الجامعات
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
ج  -أن يتعهد الطالب بالتزام األداب العامة يف تركيا واحرتام قوانني وتعليامت
الجامعة ويوقع عىل ذلك ويف حال مخالفة هذا التعهد سيفقد الطالب كل
امليزات املقدمة له
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األوراق املطلوبة للتسجيل للطالب املقبولني
 -1شهاد املرحلة الثانوية األصلية ،أو صورة مصدقة عنها من قبل الجهات
الرسمية
 -2كشف عالمات للسنة النهائية بدرجة جيد جداً من املدرسة التي أتم الطالب
فيها مرحلة التعليم الثانوي .وإذا كان الطالب مازال يف املرحلة الدراسية
فعليه إبراز كشف عالمات السنة التي قبلها وأن تكون األوراق أصلية
ومصدقة من الجهات الرسمية
 -3وثيقة معادلة الشهادة الثانوية بالشهادة الرتكية (معادلة وثيقة الدراسة من
قبل املمثليات الرتكية يف الخارج و ترجمتها إىل اللغة الرتكية )
 -4الجواز أو صورة مصدقة عنه من الجهات الرسمية
 -5الحصول عىل تأشرية تعليمية من السفارة
 -6تقرير طبي من قبل الجهات الرسمية يؤكد خلوه من األمراض السارية والتي
متنعه من متابعة تحصيله العلمي يف تركيا
٦-7صور شخصية ملونة حجم 6×4.5
 -8أن يحصل الطالب عىل تزكية من قبل أحد الشخصيات املعروفة وأن يكتب
الطالب رسالة النية
 -9أن يرفق شهادات اللغة والخربات املهنية واألكادميية التي يحملها
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