إرشادات لتحديد الطلبة من المغتربين الكوريين لتقديم
المنح الدراسية
.1الهدف
○

اكتشاف الطلبة المتميزين من المغتربين الكوريين واتاحة فرصة لهم للدراسة
لتقدم المجتمع الكوري خارج
يقدموا خدمات ّ
في المؤسسات التعليمية بكوريا لكي ّ
وتقدم وطنهم كوريا
البالد ّ

.2األهلية
أ .الجنسية
○

المغترب الكوري الذي يحمل الجنسية للدولة التي يعيش فيها

○

المغترب الكوري الذي يحمل اإلقامة الدائمة أو اإلقامة الطويلة األمد في
الدولة التي يعيش فيها

ب .الفئة العمرية
○

لمرحلة البكالوريوس  :دون سن الخامس والعشرين

○

لمرحلتي الماجستير والدكتوراه  :دون سن األربعين

ج .المؤهالت التعليمية
○

من الذين أكملوا مارحل المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية في الدولة التي
يعيشون فيها ومن الذين سيكملونها قبل بدء الدراسة في كوريا

.3عدد المختارين
أ .لمرحلة البكالوريوس  35 :شخصا
ب .لمرحلتي الماجستير والدكتو ا ره  45 :شخصا
.4تفاصيل المنح الدراسية

أ .فترة المنح الدراسية
○

لدورة تعليم اللغة الكورية :فترة الدورات الثالث في الصيف والخريف والشتاء

○

لمرحلة البكالوريوس  4:سنوات ابتداء من االلتحاق بالجامعة) شهر مارس أو

※إذا لم يحضر دورة تعليم اللغة الكورية ال ت َّ
قدم النفقات أثناء فترة الدورة.

شهر سبتمبر(
ب .مواد المنح الدراسية
○

الرسوم الدراسية)رسوم الدخول والرسوم الدراسية  (:يدفع المتقدم من ماله

 بالنسبة للجامعات التي عقدت اتفاقية التعاون مع مؤسسة المغتربينالكوريين( )Overseas Koreans Foundationلإلعفاء عن الرسوم الدارسية ،ال
يدفعها المتقدم من ماله ،ولكن الملتحق بغير هذه الجامعات يدفعها المتقدم
من ماله لمدة  4سنوات.
 الرجاء التأكد من الملحق  5لمزيد من تفاصيل شروط اإلعفاء التي تتغيرحسب القسم وعدد الناجحين في قبول الجامعة وأسماء الجامعات التي وقعت
االتفاقية على إعفاء المتقدم عن الرسوم الدراسية
○

النفقات :تسعمائة ألف ) 900ألف(وون كوري شهريا

○

تذكرة الطيران ذهابا وايابا  :الكلفة الحقيقية للسفر الجوي بين بالده ومطار
إينتشون الدولي بكوريا

 عند دخول كوريا ألول مرة والعودة إلى بالده في المرة النهائية فقط حدود كلفة تذكرة الطيران حسب المنطقة مبينة في "حدود كلفة تذكرة الطيران"في التعليمات الدارسية للمؤسسة.
○

إلجرءات دخول كوريا ألول مرة :نصف مليون وون كوري
ا
كلفة

○

االشتراك في التأمينات :اشتراك المؤسسة في تأمين السفر للطالب)بكلفة حوالي
 30ألف وون كوري شهريا)

 أقساط التأمينات على المرض واإلصابة والحوادث وغيرها أثناء فترةالبكالوريوس)لمدة 4سنوات( وفترة دورة تعليم اللغة الكورية

ج .تعليم اللغة الكورية :من الالزم تعلم اللغة الكورية في ثالث دورات) خالل 8أشهر)
في المعاهد التي تحددها المؤسسة (يجب الحصول على الدرجة الثالثة أو أعلى في
اختبار كفاءة اللغة الكورية ( )TOPIKبعد إكمال دورة تعليم اللغة الكورية(

※ليس من الضروري االستماع لدورة تعليم اللغة الكورية لمن يحصل على الدرجة الخامسة أو

أعلى في اختبار كفاءة اللغة الكورية).)TOPIK

 .5فترة تقديم الطلبات
أ .فترة تقديم الطلبات :منتصف فبراير

~

منتصف أبريل كل سنة

)قد تختلف فترة تقديم الطلبات حسب أحوال السفارات الكورية في البالد(
ب .إبالغ السفارات الكورية في البالد بنتائج االختيار :منتصف مايو
 .6طريقة تقديم الطلبات
أ .مكان لتلقى الطلبات :البعثات الدبلوماسية الكورية المعتمدة في البالد) السفارة أو
القنصلية العامة(
ب .فترة تقديم الطلبات :الفترة التي تحددها البعثات الدبلوماسية الكورية في البالد
ج .الوثائق المطلوبة
 .1استمارة طلب للمنحة الدراسية (تتوفر استمارة معينة (:كتابتها على الموقع
اإللكترونية للمؤسسة ( )www.korean.netوطبعها وتقديمها بعد التوقيع عليها
 .2صورة حديثة (مقاس 5x4سم ،ملونة ،للنصف األعلى واألمامي والخالي من
القبعة(
حر  (:كتابتها على الموقع اإللكترونية
 .3صورة للسيرة الذاتية) نموذج ّ
للمؤسسة( )www.korean.netوطبعها وتقديمها بعد التوقيع عليها
 .4صورة لخطة الدراسة)تتوفر استمارة معينة (:كتابتها على الموقع اإللكترونية
للمؤسسة( )www.korean.netوطبعها وتقديمها بعد التوقيع عليها
 .5نسخة من شهادة التخرج :شهادة التخرج في جميع المدارسة االبتدائية
واإلعدادية والثانوية أو شهادة التخرج المتوقع

 .6نسخة من شهادة الحاالت الد ارسية :شهادة الحاالت الدراسية لجميع المدارس
االبتدائية واإلعدادية والثانوية(على أساس التقييم ب ـ 100درجة)
 .7صورة لشهادة الدرجة في اختبار كفاءة اللغة

الكورية) TOPIK

(

تخرج منها المتقدم
 .8صورتان أو أكثر لرسالة التوصية :ناظر المدارس التي َّ
واألستاذ المشرف ورئيس المؤسسة التي ينتمي إليها المتقدم

 .9صورة لإلقرار(تتوفر استمارة معينة)
.10صورة الستمارة الكشف الطبي :بموجب معايير لتوظيف الموظف الحكومي
 صادرة عن المستشفى الموجودة في دولة المتقدم)استمارة خاصة بالمستشفىمسموحة
 .11نسخة من جواز السفر والسجل المدني أو اإلقامة)بالنسبة لحامل اإلقامة الدائمة(
.12

نسخة من شهادة ذ وي الشهداء للوطن)يمكن التأكد منه عبر السفارة

وهذه للمستحق فقط(
 .7إجراءات اختيار المستفيدين من المنح الدراسية
○

إصدار اإلعالن عن اختيار الطلبة لتقديم المنح الد ا رسية من مؤسسة
المغتربين الكوريين
 عبر الموقع اإللكتروني لمؤسسة المغتربين الكوريين))www.korean.net -عبر الموقع اإللكتروني لك ّل من السفا ا رت الكورية في البالد

○

يتقدم بالطلب للمنحة الد ا رسية أن يزور الموقع اإللكتروني
مطلوب ممن ّ
ويسجل ويمأل استمارة الطلب ويكتب السيرة
للمؤسسة ()www.korean.net
ّ
الذاتية وخطة الدراسة ويخزنها.

○

ويقدم بها
ثم يطبع استمارة الطلب والسيرة الذاتية وخطة الدراسة ويوقع عليهاّ ،
مع الوثائق األخرى مثل شهادة التخرج وشهادة الحاالت الدراسية واإلقرار إلى
السفارة الكورية المعتمدة في الدولة التي يعيش فيها

يتقدم بالطلب إلى مؤسسة المغتربين الكوريين مباشرة
※ليس من الممكن أن ّ

○
○

تحدد السفارة الكورية بعض المرشحين وتوصي بهم إلى المؤسسة
ّ
تجري لجنة التحكيم التابعة لمؤسسة المغتربين الكوريين تحكيم المرشحين،
وتحدد المختارين وتبلغ السفارات الكورية بهم

※ترفع المؤسسة أسماء المختارين على الموقع اإللكتروني لها ،وتبلغ السفارات الكورية بها )ال

تبلغ المؤسسة كال من المختارين بنتائجها(

 .8االستفسار
أ .عن فترة تقديم الطلب ومكانه :اتصل بالسفارات الكورية
ب .عن األخرى :اتصل بالمسؤول عن تقديم المنح الدراسية في فريق األجيال القديمة
بمؤسسة المغتربين الكوريين
البريد اإللكتروني :

scholarship@okf.or.kr

الموقع اإللكتروني للمؤسسة:

http://www.korean.net

