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  منحة محمت عاكف آرصوي 2018
MEHMET AKIF ERSOY BURSLERI 2018 
 منحة تعليمية جامعية من مؤسسة غير حكومية 

في اسطنبول للدراسة في الجامعات التركية

تخليدا لشاعر االستقالل التركي



أنواع المنحة

منحة البكالوريوس الشاملة

منحة الماجيستير الشاملة

منحة تعليم اللغة التركية

1

2

3



1-المنحة شاملة لكل من -رسوم الجامعات طيلة الدراسة - السكن مع 

اإلطعام -تذكرة طيران سنوية .تأمين صحي جزئي قانوني سنوي. برامج 

الثقافة والرحالت السياحية. اإلستقبال من المطار والتوجيه في اجراءات 

استخراج اإلقامة .

2-المنحة موجهة للدراسة في الجامعات الخاصة بإسطنبول.

3-الدراسة بإحدى اللغتين التركية أو اإلنجليزية حسب التخصص المطلوب.

4-منحة اللغة التركية تغطي دراسة أربع مستويات خالل سنة واحدة 

بمعهد تومر جامعي معتمد .مع برنامج ثقافي سياحي للتعرف على

الثقافة والهوية التركية.

إمتيازات المنحة



شروط التقدم للمنحة :



شروط المنحة 
ان يكون المعدل الدراسي  %75 على األقل .  .1

العمر – للبكالوريوس : 20 سنة و اقل – الماجستير : ان ال يزيد عن 25 عشرين سنة.  .2

شهادة صحية من جهة رسمية تفيد بسالمة الطالب من أي مرض معدي او مزمن.  .3

موافقة الطالب على دفع تأمين دراسي لجمعية مرمرة على أن يسترد بعد االنتهاء  من الدراسة بنجاح وتفوق 2.5 من 4 على   .4

اقل تقدير ، وااللتزام بالقوانين واألنظمة الداخلية الخاصة بالمؤسسة، وعند انسحاب الطالب من المنحة أو عدم التزامه بالشروط يفقد 

المبلغ كتعويض عن المصاريف التي دفعت عليه ) قيمة التأمين للبكالوريوس والماجستير $3000 - قيمة التأمين لمنحة اللغة 1000$(.

طریقة إرسال فيدیو أقنعني بقبولك : 
 Upload file خاص بالشخص .. ارفع الفيديو من خالل الدخول إلى  خانة Drive في كل إيميل يوجد  )1

بعد رفع الفيديو .. اضغط بالزر األيمن للفأرة وادخل على خاصية مشاركة الفيديو  تت  )2

 Get Sharable Link   الذي سينسخ لك الرابط   ال

ل3( ارسل لنا الرابط مع باقي األوراق من خالل اإليميل ةتتت

4( لمعرفة المزيد عن عملية اإلرسال راجع صفحتنا في الفيسبوك وستجد صور توضيحية

نشكر لك تواصلك معنا ونتمنى لك التوفيق في كافة مسارات حياتك وسنجيبك عبر اإليميل في جميع الحاالت.



أوال . تعبئة االستمارة بعد تحميلها من الموقع 

 وإعادة إرسالها للبريد اإللكتروني

ثانيا : تسجيل مقطع فيديو تعريفي للمترشح من 
 دقيقتين وارساله للبريد اإللكتروني.

ثالثا : المقبولون أوليا ستجرى معهم مقابالت أون 
 الين أو حضورية.

 رابعا :ال تقبل الملفات الناقصة وال يتم دراستها 

كيفية التقدم 
للمنحة :

burs@marmarauder.org

www.marmarauder.org



 أخر أجل للترشح للمنحة وتقديم الملفات هو

موعد الردود على المقبولين أوليا إلجراء المقابالت أو على 

 المرفوضين باإلعتذار: 2018/06/01

موعد السفر لتركيا للمقبولين نهائيا : 

تواریخ مهمة :

2018/05/20

2018/09/10



لالستفسار 

رقم واتس آب

للتواصل

 موقع النت :

 الفايسبوك:

العنوان البريدي : 

توفر مؤسستنا التعليمية من خالل تعاقدها 

مع مختلف الجامعات التركية الخاصة على 

خصومات وتخفيضات في تكاليف الدراسة 

تختلف حسب التخصصات والجامعات ..تصل 

إلى %50

burs@marmarauder.org

www.marmarauder.org

+90 505 976 59 04

facebook.com/mrmruder


