" ISSA-TURKEYمرشدكم يف تركيا"
تعليــم اقتصــادي وذو جــودة
عاليــة

منــح مفتوحــة وفــرص
شــغل

الطــب الحقــوق الهندســة
السوســيولوجيا وعلــوم الرتبيــة
وكل التخصصــات

حيــاة جميلــة خــال
مــدة الدراســة

اختاروا تركيا للدراسة

إذا كنتم تريدون الدراسة يف تركيا تواصلوا معنا
EDUCATION IN TURKEY
نجد لكم الجامعات االقتصادية واملناسبة
بخصوص الجامعات الرتكية
رسوم التعليم

السكن وظروف املعيشة
مصاريف السكن ما بني  300-100أورو شهريا ،ومرصوف الجيب (املواصالت -األكل-لرتفيه)

ما بني 100-50أورو شهريا .ويختلف هذا القدر بحسب طريقة عيش الشخص ودراسته .يرجى
اإلتصال ملزيد من املعلومات عموما هناك الكثري من األنشطة االجتامعية يف الجامعات.
تركيا دولة حديثة مثل أوروبا وتسود فيها الثقافة املسلمة

الجامعات الخاصة  15000-500أورو يف السنة

جامعات الدولة 1500-500أورو يف السنة
تختلف األمثنة حسب الجامعات والشعب واملناطق
رسوم الحقوق ،الطب ،الصيدلة ،وطب األسنان أغىل
يرجى اإلتصال ملزيد من املعلومات

/ Education.in.Turkey
/ STADY_IN_TURKEY
/ 0090 541 932 36 59

www.issa.org.tr

25.000-15.0000

يف السنة

التصور

الرفع من عدد الطلبة األجانب القادمني إىل تركيا .التعريف بالجامعات الرتكية يف الخارج

املهمة

التعريــف بالجامعــات الرتكيــة يف الخــارج .البحــث يف مرافــق الخدمــات الطالبيــة الدوليــة يف تركيــا وتطويرهــا والتعريــف بهــا يف
الخــارج .البحــث عــن فــرص العمــل يف قطــاع الســياحة الصحيــة كخطــوة أوىل للطلبــة األجانــب .تقديــم املشــورة للطلبــة األجانــب
والدفــاع عــن حقوقهــم.

أهدافنا

.1جعل تركيا مركزا تعليميا يف املنطقة من خالل الرفع من عدد الطلبة األجانب الذين يدرسون بها

.2التعريف باملؤسسات التعليمية املوجودة يف بلدنا بالخارج
.3تقديم الدعم السوسيوثقايف واملادي للطلبة األجانب خالل مرحلة الدراسة
.4البحث يف مرافق الخدمات الطالبية الدولية وتطويرها يف تركيا
.5ضامن تشغيل الطلبة بعد التخرج خاصة يف القطاعات التي تعرف خصاصا يف بلدنا
.6ضامن استمرار التعاون التجاري والسوسيوثقايف مع الطلبة بعد التخرج
.7ضامن مشاركة الطلبة األجانب يف األنشطة الرياضية يف الجامعات .تنظيم تكوينات وبطوالت مرتبطة باملجال الريايض
.8تنظيم برامج وأنشطة للتعليم املهني للطلبة األجانب واملتخرجني
.9تطوير السياحة الصحية والتعريف بها يف الخارج
.10الرفع من مستوى موظفي املؤسسات التي تقدم خدمات السياحة الصحية يف اللغات األجنبية

أنشطتنا التعريفية

.1نعرف بالجامعات الرتكية يف الخارج بدعم من وزراة اقتصاد الجمهورية الرتكية
.2متنــح الــوزراة دعــا يصــل إىل  %100للتعريــف بجامعاتنــا يف الخــارج بــروط معروفــة ،ويف هــذا اإلطــار نقــدم كجمعيــة
املشــورة للجامعــات
.3جلب طلبة األقسام التحضريية واإلجازة واملاسرت والدكتوراه للجامعات
.4تأمني الطلبة للجامعات املشاركة يف برامج مثل إراسموس و موالنا
.5تقديم املشورة للطلبة األجانب ومنحهم املعلومات الرضورية حول جامعاتنا وبلدنا
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