
 

 

 

 

 بركاته و وتعالى هللا ورحمة عليكم السالم
 قدمت طبعا الماضية، السنة بالمنحة قبولي تم أولى سنة أعمال أدارة طالب أنا

 هون بكلوريا
 82.72 كان معدلي و )ائتالف( بتركيا
 : رغباتي كانت
 . رغبات 6 أول أعمال إدارة 1_
 . فقط رغبات 6 ثاني أقتصاد 2_

 _ 6 _ ( 1 بتاريخ المبدئي القبول أجاني شهر بفترة المنحة على قدمت ما بعد
2015 ) 
 (( 2015_6 _10 (( بتاريخ المقابلة موعد وحددولي

 وثائق من قدمتو كلشي جيب مني طلبو و اإليميل إرسال من أيام 10 بعد يعني
 مشان معي

 . منها يتأكدو
 التركية عنتاب غازي بمدينة المقابلة كان و الصبح 9 الساعة الساعة موعد كان

 أنا ما حسب
 . تكون أنو طالب كنت
 الساعة + االسود البنطلون + االبيض القميص( الكامل عتادي جهزت طبعا و

 طلعت )بأيدي
 :3 بالحكي بدكن شو شغلة

 . كان يلي الكبير العدد بسبب ساعات 5 مقابلتي تأخرت
 و عربي بيعرف واحد أشخاص 3 في كان كبير صف ع دخلت دوري صار لما

 و تركي الثاني
 . إنجليزي الثالث
 عم كاميرا في كانت و أقعد مني طلب و عربي بيحكي يلي عليي سلم ا طبع

 بعدها و ,,تصورني



 . تركيا ع أجيت ليش و بتركيا ضليت أديش و عيليتي عن سألني
 عن سألني هون و أعمال إدارة قلتلو ,، مختارو يلي الفرع عن سألني بعدها
 والسؤال الفرع
 ! ؟ السورية البنوك أشهر شو :كان

 عن سألني بيموو بنك و عودة بنك و المركزي بنك ( طبعا جاوبتو سوري وألني
 شركة اسم

 ( موقعها وين )قافقو (عربية
 شو أخي األقرباء حاطط كنت أنا ألنو أخي عن تركي بيحكي يلي سألني بعدين و

 و بيشتغل
 . تركي بعرف أنو كاتب كنت أنا كوني بالتركي سألني طبعا بتركيا صرلو أديش

 وصلني ,,المقابلة عن نص و شهر تقريبا مرور بعد و .. المقابلة خلصت و
 وصل و اإليميل

 الوقت، بنفس رفقاتي لكل
 Kabul فوق مكتوب لقيت اإليميل فتحت ما أول المسا 5 الساعة كان

Mektubu )) يعني 
 . توصف ال كانت فرحتي هون )) القبول إيميل

 . عنتاب غازي كانت الجامعة و أعمال إدارة بفرع كان قبولي طبعا و
 رجعت و العقد وقعت طلعت ,المنحة، عقد وقع مشان أنقرة ع أطلع إنو مني طلبو
 كملت

 ... فورا بلشت و بالجامعة تسجيلي
 يارب الجميع قبال وعلى

 بركاتهو هللا ورحمة عليكم والسالم


