
اللغة التركية عن بعد )أونالين( لشباب المجتمعات ذات القربى في الشرق األوسط برنامج تعليم   

 

 اعالن التقديم وشموليته 

 

: البرنامج محتوى  

رئاستنا. سيتم تنفيذ "برنامج تعليم اللغة التركية عن بعد لشباب المجتمعات ذات القربى في الشرق األوسط" من قبل   

شهًرا في   16ساعات يوميًا لمدة   5 في األسبوع من خالل برنامج تعليم اللغة التركية عبر اإلنترنت الذي سيستمر، يومين

( وبعد نهاية كل مستوى سيتم لهم الفحص   ١-، ج ٢-، ب ١-، ب ٢-، أ ١-أ) تمستويا  5التعليم في  سيتم توفير ؛ المجموع

تحديد من قبل مركز جامعة أنقرة يلدريم بيازيد في   ئية شهادةالنها  متحاناتالا في لمرشحين الذين يجتازون بنجاحتمنح لو

.نهاية البرنامج  

الشهادة، يجب على الطالب مواصلة تعليمهم وإكمال  لتدريبات خالل البرنامج مجانية، ومن أجل التأهل للحصول على ا

. االختبارات بنجاح  

مشاركة تقويم الندوات الثقافية إبالغ في البرنامج ،سيكون هناك ندوات ثقافية إضافية يمكن للطالب حضورها. سيتم 

. لمرشحين الفائزين الحقًا ل  

 

حة للتقديم: االدول المت  

األردن -  

العراق -  

فلسطين -  

لبنان  -  

ا سوري -   

 

 شروط التقديم: 

   - أن يكون  مواطناً  أحد الدول المذكورة أعاله

   - أن يكون عمره بين 17 حتى 25 سنة 

  - أن يكون تخرج من الثانوية أو ما  يعادلها  )والذين يكملون دراستهم في الليسانس )بكالوريا ( ال بد أن يمأل معلومات   

 الموجودة في االستمارة(

   - أن يكون لديه  الرغبة في تعلم اللغة التركية 

- أن اليكون قد اشترك في برامج تعليم ودورات اللغة التركية التي  أجرين من قبل المؤسسات الجمهورية التركية ) ال  يقبل 

 طلبات اللتقديم  للطالب الذين يدرسون حالياً  في تركيا  والذين حصلوا على الشهادة من المؤسسات التركية(

 

 األوراق المطلوبة للتقديم: 

من الدول المتاحة للتقديم(  الهوية أو جواز السفر )صورة عن  -  



شهادة وكشف العالمات الثانوية   -  

   استمارة التقديم )موقع شخصياً( -

رسالة خطاب النوايا -  

يفضل خطابات مرجعية من المنظمات غير الحكومية التي لديها أنشطة للمواطنين في بلد   /)إختياري رسالة التزكية -

   ( المجتمع المدني وأعمال اإلقامة وتبين مشاركة الطالب في دراسات

 

 شمولية البرنامج: 

شهراً مجاناً  16تعليم اللغة التركية  -  

   (كتاب )ز( لمعهد يونس أمرة مجاناً ) اللوازم التعليم الحصول على -

مستويات مع فحوص التعويض مجاناً  5االشتراك الفحص في  -  

مجاناً الحصول على اللوازم والمعدات المختلفة خالل فترة الدراسة  -  

(1-الشهادة في اللغة التكرية ) للمتفوقين الذي نجحوا من فحص ج -  

الندوات الثقافية   -  

 

 فترة التقديم: 

  من 12 حتى 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2020

 

  -  سيتم استالم  الطلبات عبر البريد اإللكتروني  

 oste@ytb.gov.tr 

   يجب على المرشحين الراغبين في التقديم تقديم مستندات طلبهم بالكامل إلى عنوان البريد اإللكتروني المقدم 

 ال يتم قبول الطلبات المقدمة عن طريق الشحن أو باليد 

 

 

دليل التقديم  - :مزيد من المعلوماتلل  

استمارة التقديم  -                             

 

 

 البريد األلكتروني للتواصل: 

oste@ytb.gov.tr 
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