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ماهو سبب رغبتك يف تلقي دراستك ضمن الربنامج الذي خططت له وما هي أولً: 

 طموحاتك بعد التخرج ؟
توضح يف الجابة رغبتك وطموحاتك اثناء الدراسة وتوضح رغبتك بدراسة هذا التخصص يف هذه 

بسبب الحصول عيل املزيد من املعلومات يف “الجامعة ، وتكون الجابة عيل سبيل املثال 
املجال الذي اريد ان ادرسة وتوفر اساليب العلم الحديثة واملواكبة للعرص يف الجامعات الرتكية ، 

 .”  اكتسب الخرب  من الساتذ  والعلءاء الرتكي ن يف هذا املجالوليك
وايضا من خالل اإلجابة عن هذا السؤال، يوّضح املتقّدم خططه املستقبلية بعد إنهاء املرحلة 
الجامعية ويعطي انطباًعا بأنه شخص ميلك أهدافًا محّدد  عىل املدى القريب والبعيد عىل حّد 

ألمور التي ميكن للمتقّدم أن يذكرها أثناء اإلجابة عن هذا السؤال، هي السواء، ولعّل من أهم ا
خدمة بلده واملساهمة يف إثرائها ونقل الخربات التي حصل عليها أثناء الدراسة يف تركيا. كءا 
ميكنه أيًضا التحّدث عن فكر  مواصلة دراساته العليا )ماجستري أو دكتوراه( أو القيام مبشاريع 

  .خاّصة
 :ييل مثال إلجابة عن هذا السؤال من طالب تقّدم لدراسة البكالوريوس يف الطّب فيءا 

بعد الحصول عىل شهاد  البكالوريوس يف الطب والجراحة، أطمح إىل العود  إىل بلدي لتطبيق "
شغفي كان دامئا يتمحور حول  الخربات التي حصلت عليها أثناء تجربتي الدراسية يف تركيا. وألن

مساعد  اآلخرين وتحس ن نوعية حياتهم. لذا سأسعى للتخصص يف علم األورام، دراسة الرسطان، 
وأضيف معرفتي إىل مجال أبحاث الرسطان. عالو  عىل ذلك، أريد أن أساهم مر  أخرى يف تقديم 

أرغب يف إنجازه هو إنشاء العون للفئات السكانية املحرومة يف بلدي. لذا فإن أول مرشوع صحي 



عياد  مجانية متّكن ذوي الدخل املحدود من الحصول عىل عالج طبي بأسعار معقولة بغض النظر 
عن خلفياتهم. حيث ستشمل الخدمات الصحية املتنوعة استشارات طبية مجانية، وأدوية مخّفضة 

لب. باإلضافة إىل بناء السعر أو مجانية، ودروًسا تغذوية ملنع وجود مرض السكري أو أمراض الق
برنامج مساعد  مالية ملساعد  املرىض الذين ل يستطيعون دفع تكاليف أي نوع من العمليات 

 ".الجراحية التي يجب إجراؤها
_____________________________________________ 

 ملاذا اخرتت الدراسة يف تركيا؟ ثانياً:
تك ايل الدراسة يف تركيا وحاول بقدر المكان وضح يف اجابة هذا السؤال اهم السباب التي دفع

 : البتعاد عن النفاق والكالم الغري موضوعي
 .تحّدث عن مميزات هذا البلد وثقافته القريبة من الثقافة العربية اإلسالمية .1
اقرأ عن الجامعات التي اخرتتها يف طلب التقديم وتحّدث عنها بجمل قصري  واضحة. هذه   .2

نطباًعا بأنّك تعرف بالضبط ما تريد ومل تقم باختيار الجامعات بشكل الفكر  ستعطي ا
 .عشوايئ

حاول أن تجمع ب ن التخصص الذي اخرتته وب ن تركيا، فمثالً إذا كنت قد تقّدمت بطلب  .3
لدراسة الهندسة املعءارية، ميكنك أن تتحدث عن فن العءار  املميز يف تركيا وتذكر رصًحا 

تة للنظر. أو يف حال كنت قد تقّدمت لدراسة التاريخ، ميكنك الحديث معيّنًا ذو هندسة ملف
 .عن تاريخ تركيا العريق

 :التحدث حول شهر  الجامعة والسمعة الطيبة لها ، ويجب ان تتضمن اجابتك هذه النقاط .4
 احتواء الجامعة عيل العديد من : التحدث عن النظام التعليمي التي تتبعة هذه الجامعة

حث واملكتبات املتطور  والتي تضم احدث الدراسات والبحاث والتي سوف معامل الب
 .تفيدك يف دراستك



  بسبب احتواء الجامعة عيل عامل مميز او دكتور مميز تريد ان تكون من احد طالبه
 .والستفاد  من خربته

 بسبب التقدم العلمي الكبري التي تواكبة جامعات تركيا. 
 :يف تركيا ة عن هذا السؤال لطالب تقّدم لدراسة الهندسة البحريةفيءا ييل منوذج لإلجاب

لقد اخرتت الجمهورية الرتكية بلًدا للدراسة والحصول عىل درجة البكالوريوس يف الهندسة، نظرًا "
ملا تتيحه جغرافية تركيا املميز  من مجال لتطّور هذا املجال. فالجمهورية الرتكية تضّم أربعة 

البحر األسود، البحر األبيض املتوسط، بحر إيجة وبحر مرمر ، األمر الذي يسهم  بحار مميز ، وهي
وأهدف  .يف التعرف عىل شواطئ مختلفة ومتنوعة ويوفر إمكانية التعّمق يف دراسة العءار  البحرية

عىل وجه الخصوص لاللتحاق بجامعة اسطنبول التقنية، نظرًا ملا توفّره الجامعة من وسائل 
ة وتحليلية رضورية للبحث األكادميي، إنني أمتلك مهارات تحليلية متطور  وأريد وأدوات دقيق

استغالل هذه املهارات إىل أقىص حد. أشعر أن املساعد  والتوجيه اللذين ميكن أن يقدمهءا يل 
أعضاء هيئة التدريس املتميزين يف جامعة اسطنبول سيشّكالن تجربة فريد  ل تقّدر بثمن، وأثق 

تيحت يل الفرصة للدراسة يف هذه الجامعة التي تجذب أفضل الطالب من جميع أنحاء أنه إذا أ 
 ".العامل، فإنها ستوفر بيئة تنافسية مبا يكفي إلبراز أفضل ما لدي

_____________________________________________ 
 ملا اخرتت هذا التخصص وما هي معلوماتك عن هذا التخصص؟: الثاً ث

ة بتوضيح وتفسري التخصص الذي قمت بإختيار  وما هي كم املعلومات التي تقوم يف هذه الجاب
تعرفها عن هذا التخصص ومن اين حصلت واكتسبت هذه املعلومات وما سبب اختيارك لهذا 
التخصص وما الذي سوف يضيفه لك هذا التخصص يف حياتك العلمية والعمليه،كءا يجب ان 

 .معة الخاصة بهذا التخصصتوضح انك قمت بالطالع عيل مناهج الجا
 :ألِق نظر  عىل مثال عن جواب لهذا السؤال، لطالب تقّدم لدراسة البكالوريوس يف مجال القتصاد



عندما تعرّفت عىل تخّصص القتصاد يف املدرسة الثانوية أدركت أنه موضوٌع يجمع ب ن كّل من "
مبادئ وبديهيات دقيقة، إلّ أنه يف نفس الفنون والعلوم. حيث أنّه فرع من العلوم محّدٌد بقواعد و 

التفسري والتحليل. لقد أثار هذا الجانب من علم  الوقت يتيح لدارسه التعبري عن ذاته من خالل
القتصاد اهتءامي كثريا، وقّررت مواصلة دراستي فيه، أنا مهتّم بأقسام هذا العلم بأنواعها نظرًا ملا 

عن بقية األقسام، لكّن شغفي عىل وجه الخصوص منّصب يتمتّع به كّل قسم من خصوصية متيّزه 
عىل تخصيص إدار  األعءال والتسويق وأسعى للحصول عىل شهاد  البكالوريوس يف أحدهءا 
باإلضافة إىل شهادات جانبية يف اآلخر، حيث أهدف من وراء ذلك لتسليح نفيس باملهارات 

 ."صة يف املستقبلواإلمكانيات الالزمة التي تخّولني إلدار  رشكتي الخا
 


