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منحة برنامج 

لدولية ا
الرشعية العليا   الدراسات 

دليل  التسجيل



 أسس وقف الديانة الرتيك بتاريخ 13 آذار / مارس 1975

 بهدف دعم ومساعدة رئاسة الشؤون الدينية، وهو

 منظمة مدنية وغري ربحية

 يقوم بفعالياته يف القارات السبع بهدف الوصول

 بالخدمات الدينية إىل فئات أكرب وتدريب كوادر برشية

تقوم بالخدمات الدينية

يك يسود الخري يف العامل



3

 برنامج منحة الدراسات العليا الرشعية الدولية / دليل التسجيل2023

نشاطاتنا الرتبوية و التعليمية

أولوياتنا التعليم

الهدف من الربنامج

الخدمات املقدمة للحاصلني عىل املنحة

فعاليات اللغة األجنبية

الندوات

فعاليات كتابة منت أكادميي

فعاليات التخصص العلمي

التنبيهات والتوصيات للتسجيل

رشوط التسجيل يف برنامج الدراسات العليا

رشوط التسجيل يف برنامج الدكتوراه

تقييم الطلبات واملقابلة

مراكز املقابالت

اإلعالن عن نتيجة املقابالت ومرحلة القبول باملنحة

4......................................

5..................................................................

6....................................................

7........................

8.........................................................

8..............................................................................

8..................................................

8....................................................

9....................................

10.................

11..........................

12....................................................

12.................................................................

13.......

محتويات



4

 برنامج منحة الدراسات العليا الرشعية الدولية / دليل التسجيل2023

نشاطاتنا الرتبوية و التعليمية
يعمل وقف الديانة الرتيك 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،
بني السالم  لبناء جسور  وقفنا  ويهدف  والجامعات،  والكليات  الطالب،   وبيوت 
 الشعوب من خالل توفري فرص التدريب والتعليم يف تركيا، حيث وفد إلينا طالب

من 112 دولة ضمن مرشوع مدراس األمئة والخطباء الدولية، والربنامج الدويل

لطالب كليات الرشيعة والتعليم العايل

 يعمل وقفنا مللء الفجوة الكبرية يف مجال التعليم ويستمر بخربته ومعرفته بهذا
املجال منذ 48 عاماً



أولوياتنا التعليم

 و ضمن إطار النشاطات التعليمية خارج تركيا يف أذربيجان وقرغيزيا ورومانيا
 وبلغاريا وباكستان وبنغالديش وهايتي والصومال ومنغوليا وفلسطني وجورجيا
 وجمهورية شامل قربص الرتكية وأفغانستان وتنزانيا بلغ عدد املنشآت التعليمية
 30 منشأة ، يتلقى فيها التعليم ما يقارب 10.079 طالباً بدعم من وقفنا، وقد

تخرج من هذه املنشآت حتى يومنا هذا 11.593 طالباً

 برنامج منح الوقف يحتل مكانة مهمة يف الفعاليات التعليمية لوقفنا. ففي هذا
 اإلطار بلغ عدد الطالب من خارج تركيا 3092 طالباً من 112 دولة يدرسون يف

مدارس األمئة والخطباء وكلية الرشيعة واملاجستري والدكتوراه

 هدفنا نرش التعليم والتدريب يف أنحاء العامل بشكل عام، وتقديم التعليم الديني
 للمجتمعات املسلمة التي حرمت من فرصة الحصول عليه بشكل خاص، نحن
تطوير للمساهمة يف  وذلك  وقفنا،  ألهداف  وفقاً  مكان  كل  التعليم يف   نشجع 

.التعليم الديني يف املجتمعات اإلسالمية
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الهدف من الربنامج
 يوفر برنامج منحة الدراسات العليا يف مجال الرشيعة إىل اكتساب الطالب مهارة
املعلومات وجمعها والتعليق عليها وتقييمها عن طريق استخدام  الوصول إىل 

.أساليب البحث العلمية

 كام يكسب الطالب مهارة القيام ببحوث مستقلة للتعليق والتحليل والوصول إىل
 تحليالت جديدة من خالل دراسة املشاكل العلمية والبيانات من منظور واسع
 وعميق باإلضافة إىل اكتساب منظور حول طبيعة وغرض الدراسة العلمية، فإن
 هدفنا هو توفري حلول أخالقية شاملة ملشاكل عرصنا املتقدم بالتقليد اإلسالمي
 للعلم والفكر، ومنظور املعرفة العلمية، واألخالق واالنضباط يف العمل العلمي
والتحليل. النقدي  التفكري  مهارات  اكتساب  يعتزمون  الذين  املرشحني   للطالب 
 ففي هذا اإلطار يتضمن التعليم املقدم لطالبنا دروس عملية تكسبهم املهارات
يف يحتاجونها  التي  والعرض  الكتابة  وتقنيات  والبحوث  املناهج  مثل   األساسية 
والربيع حيث الخريف  فرتيت  الدروس خالل  العليا. وستستمر هذه   الدراسات 

سيساهم التعليم واإلرشاد يف تطويرهم
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الخدمات املقدمة للحاصلني عىل املنحة

ا• منحة مالية ملدة 12 شهرا

 ا• الطالب الذين تم قبولهم يف سكن الوقف املجاين سيتم اقتطاع 30% من نسبة
املنحة املادية املقدمة لهم

 ا• سيتم تغطية مصاريف الصحة / التأمني الصحي من قبل وقف الديانة
الرتيك

 ا• سيتم تغطية مصاريف رسوم اإلقامة ورسوم التعليم من قبل وقف الديانة
الرتيك

 ا• سيقوم وقف الديانة الرتيك بدفع أجور القدوم إىل تركيا ألول مرة، والعودة
إىل بلدهم نهائيا بعد التخرج من الربنامج الذي يدرسون فيه
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مثل األساسية  املهارات  تكسبهم  عملية  دروس  لطالبنا  املقدم  التعليم   يتضمن 
 املناهج والبحوث وتقنيات الكتابة والعرض التي يحتاجونها يف الدراسات العليا.

ففي هذا اإلطار ستقام

فعاليات اللغة األجنبية
أجل من  واإلنجليزية  العربية  باللغتني  لغوية  دراسات  مجموعة  إنشاء   سيتم 

زيادة كفاءة الدراسات األكادميية

الندوات
واملنهجية النظرية  واملعلومات  املهارات  تحسني  بهدف  الندوات  عقد   يتم 

للباحثني. وسيتم عقدها خالل 24 اسبوعا عىل مدار السنة

فعاليات كتابة منت أكادميي
 يهدف يف إطار فعاليات كتابة املتون األكادميية إىل القيام بتطبيق كتابة املقاالت

  والتعريف بالكتب والتبليغات والنرشات

فعاليات التخصص العلمي
 من أجل رفع كفاءة طالبنا يف املنحة يف دراساتهم العليا لغرض دراسة املشاكل
 والقضايا الحالية واألساسية وغريها من املواضيع ضمن مجموعات تخصص عىل

 أيدي معلمي االختصاص
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التنبيهات والتوصيات للتسجيل

إدارة منح نظام  أكمل عضويتك عن طريق موقع  بعناية.  التسجيل  دليل   إقرا 

 الديانة .http://dbys.tdv.org اكتب االسم واللقب كام هو يف جواز السفر أو

بطاقة ID الخاصة بك. ال تستخدم الكنية أو الصفة. ثم اتبع الخطوات التالية:1

1- تحميل الصورة الشخصية

2- إمتام معلومات العائلة

معلومات )صحة  التواصل.  معلومات  إمتام   -3 
بنتيجة إعالمكم  أجل  من  مهمة   التواصل 

املنحة.(1

4- إمتام معلومات الصحة

5- إمتام معلومات الدراسة

6- إمتام معلومات اللغة

7- إمتام معلومات التوصية والتزكية

 يف حال الخطأ أو النقصان يف املعلومات الواردة(
يف األعىل سعترب التسجيل ملغى.(1

التسجيل عىل املراحل ميكنكم  إمتام هذه   بعد 
 املنحة املناسبة لكم يف الوقت املحدد لها

للتأكد من قبول تسجيلكم بشكل ناجح يرجى التحقق من قامئة

"My applications"



أن ال يكون من مواطني الجمهورية الرتكية (ال يشمل املتخرج� من برنامج الرشيعة   •
 الدولية. عىل الطالب يف هذا اإلطار التسجيل بالهوية الشخصية الغ� تركية) 

   أن يكون من  مواليد 1993.01.01 وما بعد •

وقبوله يف الدراسات   الليسانسأن اليكون قد علق دراسته أكرث من عام� ب� مرحلتي  •
 العليا 

 أن تكون لديه رسالة تخرج يف الجامعة (يف حال كانت الجامعة  لديها برنامج رسالة •
 تخرج) ا

أن يكون متخرجا من برنامج الرشيعة أو العلوم اإلسالمية أو ما يقابلها، أو سيتخرج   •
 2023منها حتى شهر متوز عام 

 أن ال يكون لديه عائق صحي ملتابعة تحصيله العلمي يف تركيا   •

أن ال يكون الطالب قد حصل عىل أي إجراءات تأديبية أو محكومية خالل مرحلة   •
 التعليم السابقة  

�تلك الطالب املتخرج� من خارج تركيا عىل أية شهادة لغة معرتف بها دوليا  يجب أن  •
 ,TestDaF/ لألملانية :  TOEFL, IELTS, CPE, CAE, iBT ve PTE(لالنكليزية:  

DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institute /  :  للفرنسيةDELF & DALF   /
 ) ALPT/ للعربية :  TORFLللروسية:  / DELE/ لإلسبانية :   CELIلإليطالية : 

يجب عىل الطالب الدولي� املتخرج� من تركيا أو سيتخرجون يف موعد أقصاه شهر   •

الذي تنظمه   YDS/YÖKDİLيف امتحان  50الحصول عىل عالمة أدناها  2023متوز 
يف أحد اللغات "االنكليزية/األملانية/الفرنسية/ اإليطالية/ اإلسبانية/   ÖSYMإدارة 

 الروسية/ العربية وغ�ها". 

يفضل أن يحصل الطالب الدولي� املتخرج� من تركيا أو سيتخرجون يف موعد أقصاه   •
    ÖSYMالذي تنظمه إدارة   ALESيف امتحان  55عىل عالمة أدناها   2023شهر متوز 

 هناك مقالة أو بحث وما شابهها منشور ومعرتف به دوليا. يفضل أن تكون  •

رشوط التسجيل يف برنامج الدراسات العليا
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أن ال يكون من مواطني الجمهورية الرتكية (ال يشمل املتخرج� من برنامج الرشيعة   •
 الدولية. عىل الطالب يف هذا اإلطار التسجيل بالهوية الشخصية الغ� تركية) 

   أن يكون من  مواليد 1988.01.01 •

الدراسات العليا وقبوله يف  أن اليكون قد علق دراسته أكرث من عام� ب� مرحلتي  •
 الدكتوراه 

 أن تكون لديه رسالة تخرج يف الدراسات العليا   •

أن يكون متخرجا من برنامج الرشيعة أو العلوم اإلسالمية أو ما يقابلها، أو سيتخرج   •
 2023منها حتى شهر متوز عام 

 أن ال يكون لديه عائق صحي ملتابعة تحصيله العلمي يف تركيا   •

الب قد حصل عىل أي إجراءات تأديبية أو محكومية خالل مرحلة  أن ال يكون الط •
 التعليم السابقة  

يجب أن �تلك الطالب املتخرج� من خارج تركيا عىل أية شهادة لغة معرتف بها دوليا   •
 ,TestDaF/ لألملانية :  TOEFL, IELTS, CPE, CAE, iBT ve PTE(لالنكليزية:  

DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institute /  :  للفرنسيةDELF & DALF   /
 ) ALPT/ للعربية :  TORFLللروسية:  / DELE/ لإلسبانية :   CELIلإليطالية : 

يجب عىل الطالب الدولي� املتخرج� من تركيا أو سيتخرجون يف موعد أقصاه شهر   •

الذي تنظمه   YDS/YÖKDİLيف امتحان  50الحصول عىل عالمة أدناها  2023متوز 
يف أحد اللغات "االنكليزية/األملانية/الفرنسية/ اإليطالية/ اإلسبانية/   ÖSYMإدارة 

 الروسية/ العربية وغ�ها". 

حصل الطالب الدولي� املتخرج� من تركيا أو سيتخرجون يف موعد أقصاه  يفضل أن ي •
    ÖSYMالذي تنظمه إدارة   ALESيف امتحان  55عىل عالمة أدناها   2023شهر متوز 

 يفضل أن تكون هناك مقالة أو بحث وما شابهها منشور ومعرتف به دوليا.  •

رشوط التسجيل يف برنامج الدكتوراه
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تقييم الطلبات واملقابلة
 يتم التأكد من املعلومات والوثائق ويقيم الطلب بشكل أويل. ثم يدعى الطالب
 الذين تم قبولهم بشكل مبديئ إىل مقابلة وجها لوجه يف بلدهم. ويقيم الطالب

بحسب املجاالت التالية:1

1- اختبار القدرة البرصية

1- قراءة القرآن الكريم وعلم التجويد

)1- املعلومات الدينية العامة )العقيدة والعبادات والسرية واألخالق

1- الثقافة العامة

1- القدرة عىل التعبري عن النفس

 1- الوعي بالرغبة والرتجيح

1- امليزات والقدرات الخاصة

1- مهارات اللغة

مراكز املقابالت

تقام املقابلة يف السفارات الرتكية، أو املراكز التي يحددها وقف الديانة الرتيك
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اإلعالن عن نتيجة املقابالت ومرحلة القبول باملنحة

 يف نتيجة املقابالت يتم إرسال بريد إلكرتوين إىل الطالب الذين تم قبولهم يف
 منح الديانة مبا يتعلق بالفيزا واالنتقال إىل تركيا والقيد يف مؤسسات التعليم

 يف تركيا

بشكل االلكرتوين  بريدهم  من  التحقق  املرحلة  هذه  يف  الطالب  عىل   يجب 
منتظم

مالحظة:1

1- قد يتلقى الطالب سنة واحدة من اإلعداد العلمي حسب الجامعة والقسم. 1

باآلداب وبااللتزام  املنحة  رشوط  بقبول  باملنحة  املقبول  الطالب   2-يتعهد 
العامة قبل القدوم إىل تركيا ويوقع عىل ذلك. 1

والية يف  األسفل  يف  املذكورة  الجامعات  عىل  املقبولني  الطالب  توزيع   سيتم 
أنقرة وبورصة واسطنبول وقونيا وقيرصي

ا- جامعة أنقرة

ا- جامعة أنقرة للعلوم االجتامعية

ا- جامعة اسطنبول

ا- جامعة مرمرة

ا- جامعة 29 مايو

ا- جامعة أولوداغ يف بورصة

ا- جامعة نجم الدين أربكان يف قونية

ا- جامعة أرجيس يف قيرصي



diyanetburslari.tdv.org

egitim@tdv.org
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