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مؤسسة إيلف سنتر توفر لكم عدة برامج دراسية متنوعة وتـترك لكم اختيار
البرنامج المناسب.  

البرنامج الرئيسي لدراسة اللغة التركية
هو مخصص للطلبة الذين يودون اكمال
دراستهم بالجامعات الحكومية ويشـمل

السكن أيضا .

البرنامج المخفض لدراسة اللغة التركية 
هو مخصـــــــــص للطلبة الذين يودون اكــــــــمال
دراسـتهم بالجامعات الحكومية، ســمي البرنامج 
بالمخفض ألن قيمته أقل من البرنامج الرئيســـي

ألنه متوفر بالمدن الصغيرة بتركيا .

برنامج دراسة اللغة التركية بدون سكن 
هو مخصــــــــــص للطلبة الذين يودون اكمال 
دراسـتهم بالجامعات الحكومية، هذا البرنامج  

ال يتوفر على ســـكن حيث نقوم فقط بايجاد
الســكن للطالب حسـب رغبته وهو من يقوم

بدفع تكاليف السكن . 

خـدمــة الكوميسيــون
هذه الخدمة مخصــصــة للطلبة الذين ال يـودون  
التســجيل بأي من البرامج الســابقة،حيث نقوم 
باستقبال الطالب وتسجيله بمعهد اللغة التركية
أو استكمال التســــــــــــجيل بالجامعات الخاصة

والتقديم له اإلقامة التركية مع ايجاد الســــكن  
حسب رغبة الطالب .

بالنسبة لطلبة الباكالوريا :  
1- نسخة من شهادة الباكالوريـا

 (relevé de note) 2- نسخة من بـيان النقط
3- نسخة من جواز السفر

4- صورة شمسية
بالنسبة لطلبة الماستر والدكتوراه : 

1- نسخة من الشهادة الجامعية 
2-  جميع نسخ بـيان النقط لسنوات الدراسة الجامعية

3- نسخة من جواز السفر
4- صورة شمسية

خدمة استخراج القبول الجامعي من الجامعات الخاصة
هـو مخصـص للطلبـــة الـــذيـن يــودون اكمـــال 
دراســـتهم بالجامعات الخاصـــة, هذا البرنامج ال 

يتوفر على سكن حيث نقوم فقط بايجاد السكن 
للطالــب حســب رغبتــه وهــو من يقــوم بدفــع 

تكاليف السكن .

1- نسخة من جواز السفر
2- صورة فوتوغرافية 

3- مبلغ 200 يورو (أما بالنسبة للمبلغ المتبقي يتم دفعه عند القدوم لتركيا) 
       بعد إ تمام عملية التسجيل نقوم بتسجيل الطالب بمعهد اللغة التركية 

ونرسل له رسالة القبول حتى يتمكن من التقديم للتأشيرة الدراسية .

مالحظـة/ مصاريف السكن واإلقامة واللغة يتكلف بها الطالب 

مالحظـة/  يتم ارسال الوثائق عبر االيميل الخاص بالمؤسسة

€ 4000
الثمن اإلجمالي

€3600
الثمن اإلجمالي

€2700
الثمن اإلجمالي

€700
الثمن اإلجمالي

مجانا
الثمن اإلجمالي

إليكم جدول تفاصيل خدمات البرامج السابقة 

األوراق الالزمـــــة للتسجـــيل

األوراق الالزمة للتسجيل

الخـــــــدمـــــــــــــة

info@ilvemaroc.com

تـواصــل معنـا
ILVE Student Center Casablanca

Adresse : 96, rue Pierre Parent 

Quartier Fonciere

Centre ville - Casablanca

Mail : info@ilvemaroc.com

Tél : + (212) 6 00 30 06 50

ILVE Student center Agadir

Adresse : Boulevard 11 janvier 

Rue Alkawakibi, Immeuble 22 

Cité Dakhla [Daskalos],Agadir

Mail : info@ilvemaroc.com

Tél : + (212) 6 88 89 39 91

ILVE Student center Tetouane

Adresse : Boulevard Mohamed 

ELKhezaz,Residence 234,Bureau 4

Tetouane

Mail : info@ilvemaroc.com

Tél : + (212) 6 64 41 65 16

ILVE Student center Beni Mellal

Adresse : Boulevard Hassan 2 N 

17, étage 1, Beni Mellal

Mail : info@ilvemaroc.com

Tél : + (212) 6 00 30 06 50

ILVE Student center Fes

Adresse : Rue Abbes El Msaidi (CYRNOSS), 

Immeuble 22,3 ème étage,Bureau N°17,Fès

Mail : contact@ilvepoints.com

Tél : + (212) 6 94 41 13 88
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