
ھل انت مقدم للحمایة الدولیة او لدیك صفة طالب لجوء أو 
الجئ و تدرس في جامعة أو تكمل دراستك الجامعیة في 

مؤسسة تعلیمیة في تركیا؟

من الممكن ان تكون مؤھال للحصول على منحھ دراسیة 
للتعلیم العالي من المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین

http://help.unhcr.org/turkey

المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین في تركیا  
المنحھ الدراسیة للتعلیم العالي 

۲۰۲۰/۲۰۱۹

لمزید من المعلومات عن حقوقك وواجباتك والخدمات 
المتاحة لك في تركیا یرجى زیارة الموقع:

أنا سوري تحت الحمایھ المؤقتھ في تركیا. ھل استطیع ان اقدم لھذه المنحھ؟  

ال، المواطنون السوریون الذین ھم تحت الحمایة المؤقتة غیر مؤھلین لبرنامج ھذه المنحھ 
تحدیدا، فالحكومة التركیة قد الغت الرسوم الدراسیة للمواطنین السوریین الذین یدرسون 

دواما كامال في الجامعات الحكومیة.

وباإلضافة إلى ذلك، ھناك منظمات أخرى تقدم منح دراسیة للطالب السوریین للتعلیم العالي 
 .(YTB) والتي تشمل برنامج منحة الییھ تیھ بیھ

یتم اإلعالن عن معلومات التقدیم للمنحة الدراسیة سنویا من خالل المواقع االلكترونیة 
للمنظمات، وصفحات التواصل االجتماعي.

Thanks to UNHCR’s donors for supporting this intervention.

UNHCR olarak bu faaliyetimize sağladıkları destek için donörlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

نشكر الجھات المانحة للمفوضیة العلیا لشؤون الالجئین على دعم ھذه الفعالیة.
با تشکر از اعطا کنندگان کمیساریای عالی پناھندگان سازمان ملل متحد برای حمایت از این مشارکت.



المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین تتیح الفرصھ للتقدیم على منحھ مالیھ ھدفھا 
المساھمھ في تغطیھ تكالیف الدوام  في الجامعة. 

من ھم المأھلون لمنحة التعلیم العالي المقدمھ من قبل المفوضیة السامیة 
لشؤون الالجئین؟ 

لكي تكون مؤھال للحصول على المساعدة المالیة من المفوضیھ السامیھ لشؤون الالجئین، 
یجب أن تكون:

• المسجلین كمقدمي طلبات الحمایة الدولیة، لدى مفوضیة االمم المتحدة لشؤون 
الالجئین أو دائرة الھجرة.

• مسجل مع السلطات التركیة ولدیك رقم ھویة تعریفیة فعال (یبدأ ب ۹۹).

• مسجل في جامعھ تركیة للحصول على درجھ الدبلوم (ön lisans)، او درجھ 
.(yüksek lisans) او درجھ الماجستیر ،(lisans) البكالوریوس

• تستطیع ایضا ان تقدم منحھ للتعلیم العالي المقدمھ من قبل     
            المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین ان كنت مقبوال في جامعة،  

            وان لم تشرع في الدراسة فیھا بعد. 

۱

۲

۳

یرجى مالحظة أن المواطنین السوریین تحت حمایة مؤقتة، وأصحاب المنح الدراسیة 
وطالب الدكتوراه واألشخاص المسجلون في برامج اللغة التركیة المقدمة في المعاھد 

الجامعیة / مقدمي الخدمات الخاصة (مثل برامج TOMER) غیر مؤھلین للحصول على 
ھذه المنحة.

• وثیقة اثبات الطالب (öğrenci belgesi) او اثبات قبول رسمي للطالب صادرة 
من الجامعة او مؤسسھ للتعلیم العالي،

  شھادة طالب حدیثة. 
• صوره عن الھویھ التعریفیة (الكیملیك) الصادرة من قبل السلطات التركیة،

• وثیقة من المفوضیھ السامیھ لشؤون الالجئین تحتوي على رقم ملفك.

•

ما ھي المساعدة المالیھ التي سوف احصل علیھا؟ 

قیمھ المنحھ ھي ما یقارب ال ۱٥۰۰ لیره تركي في كل فصل دراسي. 
یتم اعطاء المنحھ المالیھ مره واحده  كل فصل اكادیمي. یجب تقدیم طلب جدید للمنحھ في 

كل فصل. 

الطالب المسجلین لدرجھ الماجستیر ھم مؤھلون للحصول على جزء من ھذه المنحھ المالیھ 
(٥۰٪ من المبلغ الكلي للمنحھ). 

كیف اقدم على منحة التعلیم العالي المقدمھ من قبل المفوضیة السامیة 
لشؤون الالجئین؟ ھي الوثائق الداعمة  الواجب ارفاقھا مع طلبي؟ 

للتقدیم، یرجى زیارة صفحة نموذج الطلب على اإلنترنت، حیث ستتمكن من ملء النموذج 
 .(http://survey.unhcr.org.tr/Education) إلكترونًیا وتحمیل جمیع المستندات الداعمة المطلوبة

بامكانك طلب المساعده من شركاء المفوضیھ السامیھ لشؤون الالجئین التمام وارسال 
نموذج الطلب.

باإلضافة إلى نموذج الطلب المكتمل، یجب أن تتضمن الطلبات الوثائق التكمیلیة التالیة:

كیف استلم المنحھ؟ 

سیتم الدفع عن طریق بطاقة السحب اآللي، الصادرة من مكتب البرید (PTT) بالنیابة عن 
المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین. و یمكن استخدام بطاقة السحب اآللي ھذه لسحب النقود 

من عدة  فروع ومن أجھزة الصراف اآللي وإجراء عملیات شراء من أي متجر یقبل 
 .(MasterCard) بطاقة ماستركارد

 

یعتبر تقدیم الدعم من اجل االتاحھ للتعلیم العالي 
عنصرا أساسیا في االستراتیجیة التعلیمیة للمفوضیة 

السامیة لشؤون الالجئین، حیث أن التعلیم العالي 
یتیح لالجئین الفرصة أن یصبحوا مھنیین ماھرین 
وأن یصبحوا مرشدین في مجتمعاتھم وأن یكونوا 
نموذجا إیجابیا یحتذى بھ الجئین شباب آخرین. 


