1. Global Korea Scholarship (GKS) Program
)GKS(  برنامج كوريا العالمية للمنح الدراسية.1

www.studyinkorea.go.kr
An internationally-recognized Korean government scholarship program aimed to promote international
exchanges in education and to strengthen international cooperation. There are seven programs under
the name of GKS (five for international students and two for Korean students) including full scholarship
programs and study tour programs.

 ويهدف إلى الترويج للتبادالت،هو برنامج للمنح الدراسية معترف به عالميا تقدمه الحكومة الكورية
2 للطالب األجانب و5( GKS  برامج تحت اسم7  وهناك.الدولية في التعليم وتوثيق التعاون الدولي
.للطالب الكوريين) بما في ذلك برامج المنح الدراسية الكاملة وبرامج الرحالت الدراسية

● Korean Government Scholarship Program
● برنامج المنح الدراسية من الحكومة الكورية
Provide international students with opportunities to conduct advanced studies in undergraduate &
graduate degree programs at higher educational institutions in the Republic of Korea. Scholarship
benefits include flight, tuition, stipend, medical insurance, settlement allowance and completion grants.

يقدِّم للطلبة األجانب فرصا إلجراء دراسات متقدمة في برامج شهادات البكالوريوس والماجستير
 تذكرة طيران: وتشمل مزايا المنح الدراسية.والدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي في جمهورية كوريا
. ومنح إنهاء الدراسة، ودعم السكن، وتأمينا طبيا، ودعما ماليا، ورسوم الدراسة،ذهابا وإيابا

● Korean Government Support Program for Foreign Exchange Students
● برنامج الدعم من الحكومة الكورية لطلبة التبادالت األجانب

Provide international exchange students at partnering universities in Korea with meaningful
experiences by supporting flight, stipend, settlement allowance and medical insurance.

يقدِّم إلى طلبة التبادالت األجانب من الجامعات الشريكة في كوريا تجارب معنوية من خالل دعم تذكرة
.الطيران ذهابا وإيابا والدعم المالي ودعم السكن والتأمين الطبي

● Support Program for Self-financed Students
● برنامج الدعم لطلبة التمويل الذاتي

Raise awareness of the benefits of studying in Korea and motivate financially self-supporting foreign
students by subsidizing outstanding students.

رفع التوعية بمزايا الدراسة في كوريا وتحفيز الطلبة األجانب على التمويل الذاتي من خالل دعم الطلبة
.األجانب المتفوقين

● Korean Government Invitation Program for Students from Partner
Countries
● برنامج دعوة الحكومة الكورية للطلبة األجانب من الدول الشريكة

Invite excellent foreign students who have potential to become leaders in their home countries to
deepen their understanding of Korea, and provide motivation for future study pursuits in Korea through
education and cultural experience programs.

،يدعو الطلبة األجانب المتفوقين الذين لديهم إمكانية ليكونوا قادة في بالدهم إلى تعميق فهمهم حول كوريا
.ويحفزهم على الدراسة في كوريا في المستقبل من خالل برامج التعليم والتجربة الثقافية

● GKS for ASEAN Countries’ Science and Engineering Students
 للطلبة في العلوم والهندسة في دول آسيانGKS ●
Invite undergraduate students from the 10 ASEAN countries, exclusively in the field of science and
engineering, and provide students with in-depth academic training and invaluable experiences in Korea
in order to nurture global leaders and further friendship between Korea and their home countries.

 وذلك في مجال العلوم، في اتحاد آسيان على وجه الحصر10يدعو طلبة الجامعات من الدول الـ
 ويزود أولئك الطلبة بالتدريب العلمي العميق والتجارب القيمة في كوريا من أجل رعاية القادة،والهندسة
.الدوليين وللمزيد من الصداقة بين بالدهم وبين كوريا

2. English Program in Korea[EPIK]
]EPIK[  برنامج اللغة اإلنجليزية في كوريا.2

www.epik.go.kr
EPIK,TaLK Brochure
TaLK وEPIK كتيبات

(첨부물 수정 필요)

EPIK is a full-time teaching position available in metropolitan and provincial locations, from primary
through secondary schools nationwide. Established in 1995 as part of the Ministry of Education's
initiative to enhance the national English education curriculum, EPIK is a rewarding experience for
those pursuing a future in teaching English as a foreign language.

 ومن المرحلة، هو منصة للتدريس بدوام كامل متوفرة في المواقع الحضرية واإلقليميةEPIK برنامج
 كجزء من مبادرة1995  وقد تم إنشاؤه في عام.االبتدائية وحتى المدارس الثانوية على الصعيد الوطني
 تجربة غنيةEPIK  ويقدم.وزارة التعليم لتعزيز المناهج الدراسية الوطنية الخاصة لتعليم اللغة اإلنجليزية
.ألولئك الذين يريدون تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في المستقبل

* Designated countries : Australia, Canada, Ireland, New Zealand, South Africa, UK, USA

 جنوب إفريقيا وبريطانيا والواليات المتحدة، نيوزيلندا، أيرلندا، كندا، أستراليا:* الدول ال ُمحددة
.األمريكية

3. Teach and Learn in Koreawww.talk.go.kr
www.talk.go.kr في كوريا

 التعليم والتعلم.3

TaLK is a service-learning scholarship program for undergraduates seeking to learn about Korea and
gain experience abroad. There is ample time to explore personal interests and more opportunities to
travel around Korea through TaLK!

برنامج  TaLKهو برنامج خدمة تعليمية للمنح الدراسية للطالب الجامعيين الذين يسعون إلى معرفة المزيد
عن كوريا واكتساب الخبرة في الخارج .وهناك متسع من الوقت الستكشاف االهتمامات الشخصية
والمزيد من الفرص للسفر في جميع أنحاء كوريا من خالل !TaLK

* Designated countries : Australia, Canada, Ireland, New Zealand, South Africa, UK, USA

* الدول المحددة :أستراليا ،كندا ،أيرلندا ،نيوزيلندا ،جنوب إفريقيا ،بريطانيا ،الواليات المتحدة األمريكية

4. 'Study in Korea' Support System
 .4منظومة دعم "الدراسة في كوريا"

● 'Study in Korea' Exhibition
」Host study abroad fairs in various countries to meet the objective and goals of the 「Study in Korea
project by systematically and strategically inviting 200,000 international students to study in Korean
universities by 2023.

● معرض "الدراسة في كوريا"
إقامة معارض تعليمية خارج كوريا بشكل منهجي واستراتيجي في مختلف الدول لتحقيق أهداف مشروع
"الدراسة في كوريا" لجذب  200ألف طالب أجنبي للدراسة في الجامعات الكورية بحلول عام .2023

● 'Study in Korea' System www.studyinkorea.go.kr

Manage the online one-stop administrative service that not only provides studying in Korea information,
but also processes admission to Korean universities.

" www.studyinkorea.go.kr

"● منظومة "الدراسة في كوريا

،تقديم الخدمات اإلدارية المتكاملة عبر اإلنترنت ليس فقط من أجل توفير معلومات عن الدراسة في كوريا
.بل وأيضا لتقديم مساعدات للتقدم بطلبات القبول في الجامعات

● International Student Service Center www.studyinkorea.go.kr
The International Student Service Center provides services with Korean, English, Chinese, Vietnamese,
Russian, Mongolian and French to help international students have better communication when they
want to consult with their problems.
www.studyinkorea.go.kr مركز خدمات الطلبة األجانب

●

يقدم مركز خدمات الطلبة األجانب خدماته باللغات الكورية واإلنجليزية والصينية والفيتنامية والروسية
. لمساعدتهم على التواصل بشكل أفضل عند التشاور حول مشاكلهم،والمنغولية والفرنسية

Service day/ hours

Service languages Contact information (Telephone, Email address)
Korean, English

+82-2-3668-1490

Korean, Chinese

+82-2-3668-1491

Monday - Friday
webmaster
Monday

Vietnamese
@studyinkorea.go.kr

Wednesday

Russian

Thursday

Mongolian

+82-2-3668-1492

French

أيام  /ساعات الخدمة

لغات الخدمة

االثنين  -الجمعة

الكورية ،اإلنجليزية

+82-2-3668-1490

االثنين

الكورية ،اإلنجليزية

+82-2-3668-1490

األربعاء

الفيتنامية

الخميس

المنغولية

الجمعة

الفرنسية

Friday

معلومات عن االتصال (الهاتف ،البريد اإللكتروني)

webmaster
+82-2-3668-1492

@studyinkorea.go.kr

5 Learning Korean
 .5تعلم اللغة الكورية

)● Test of Proficiency in Korean (TOPIK
● اختبار الكفاءة في اللغة الكورية ()TOPIK

www.topik.go.kr
Measure and evaluate language fluency and academic achievement of overseas Koreans and nonnative speakers of Korean, and to provide a standardized framework with which to study the Korean
language

قياس وتقييم الطالقة اللغوية والتحصيل األكاديمي للمغتربين الكوريين وغير الناطقين باللغة الكورية
.وتوفير منهج موحد لتعليم اللغة الكورية

● Learning Korean Online (Kosnet)
)Kosnet( ● تعلم اللغة الكورية عبر اإلنترنت

www.kosnet.go.kr
Online Korean language coursework offers learning materials in wide range to improve
learners’ language skill

يقدم برنامج تعلم اللغة الكورية عبر اإلنترنت مواد التعلم على نطاق واسع لتحسين مهارة التحدث باللغة
.الكورية لدى المتعلمين

