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امع�ة س الحج �ي كلم�ة ر�أ

كلمة رئيس الجامعة

بناء  في  الكبرى  املسؤولية  تتحمل  تعليمية  مؤسسات  الجامعات  إنَّ 
والريادة  البحث  روح  وتعزيز  التفكير  ثقافة  بنشر  املجتمع  أفراد  شخصيات 
ثقتهم  وغرس  األخالقية  بالقيم  طالبها  وتزويد  النقد  ملكة  وتنمية  واإلبداع 
والتكنولوجيا.  واملعرفة  العلم  مجاالت  في  العالم  مواكبة  على  وحّثهم  بأنفسهم 

فهي مراكز تتسم بالحيوّية العلمية والثقافية والفنية بال فتور.

فهي  بالدنا،  جامعات  أحدث  من  أردوغان  طّيب  رجب  جامعة  َعدُّ 
ُ
ت

تدرك حجم مسؤوليتها وتعمل وفق هذه الرؤية.

إّن جامعتنا منذ تأسيسها عام 2006، سعت بما تملك من إمكانيات 
ثقافة  واستثمار  جانب،  من  والبحث  التعليم  في  الجودة  معايير  تطبيق  إلى 
تجاه  واجبها  ألداء  محفزة  كقّوة  بها  الخاصة  طبيعتها  ومعالم  الغنية  منطقتها 

املجتمع من جانب آخر.

لقد تبوأت جامعتنا مكانة متقدمة بين الجامعات املحلّية والعاملية 
بفضل جهود كوادرها من األكادميين واإلداريين والطالب، فزادت قيمة املنطقة 
االستراتيجية بعد أن رّسخت ثقافة االبتكار والتنافس في بيئة العمل املؤس�سي، 

وقد قطعت شوطا كبيرا نحو العوملة.

أردوغان  طيب  رجب  السيد  الجمهورية  لرئيس  أّوال  بالشكر  أتوجه 
الذي لم يأل جهدا في دعمه لجامعتنا التي حققت التطور على املستويين النوعّي 
والعددّي، والشكر موصول لإلدارة السياسة وموظفي الحكومة ورجال األعمال 

بنا وجميع أعضاء الهيئة األكاديمية واإلدارية.
ّ

وأبناء مدينتنا وعائالت طال

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ
Rektör



جامعة  وهي   2006 مارس   17 في  أردوغان  طيب  رجب  جامعة  تأسيس  تم 
حكومية حديثة العهد، بيد أن تاريخ تأسيس الجامعة في ريزه يعود إلى الخمسينيات من 
القرن املا�سي. فاستمّرت الدراسة العليا في ريزه، عاصمة الشاي واملطر، بإنشاء جامعة 
باسمها. ثّم تّم تغيير اسم الجامعة في عام 2012 من جامعة ريزه إلى جامعة رجب طيب 

أردوغان.

تتكون جامعتنا اليوم من كلّيات: طب األسنان، وكلية الصيدلة، وكلية التربية، 
وكلية العلوم واآلداب، وكلية الحقوق، وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وكلية اإللهيات، 
وكلية الهندسة والعمارة، وكلية العلوم الصحّية، وكلية العلوم الرياضية، وكلّية املوارد 
البحرية، وكلية  آردشان، وكلية ترغوت كيران  في  السياحة  ب، وكلية 

ّ
الط املائية، وكلية 

العليا  جونايسو  مدرسة  و  فينديكلي  في  التطبيقية  للعلوم  العليا  واملدرسة  الزراعة، 
للعالج الطبيعي وإعادة التأهيل، واملدرسة العليا للغات األجنبّية واملدرسة العليا املهنّية 
واملدرسة  بازار  في  املهنّية  العليا  واملدرسة  آردشان  في  املهنّية  العليا  واملدرسة  للعدالة 
واملدرسة  االجتماعّية  للعلوم  املهنّية  العليا  واملدرسة  الصّحّية  للخدمات  املهنّية  العليا 

العليا املهنّية للعلوم التقنّية ومعهد الدراسات العليا.

 و3 مدارس 
ً
ّية

ّ
تتكّون جامعتنا اليوم في شكلها الحالي من: معهٍد واحد و15 كل

لرئاسة  تابعة  أقسام  و6  والتطبيق  للبحث  مركًزا  و18  عليا   
ً
مهنّية مدارس  و6  عليا 

من  أكثر  األكاديمّية  الوحدات  هذه  في  ويعمل   .
ً
أكاديمّية  

ً
وحدة  49 واملجموع  الجامعة. 

500 عضو هيئة تدريسية ومحاضر. وبلغ  ِمنهم أكثر من  1200 عضو أكاديمي وإداري. 
عدد طالبها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.
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كلّيّة آردشان للّسياحة

ّيتنا إلى جلب األفراد املؤّهلين إلى قطاع السياحة الذي له نصيب مهّم في اقتصاد بلدنا. 
ّ
تهدف كل  

بنا ِمن تحويل معرفتهم النظرّية إلى ممارسة.
ّ
ن طال

ّ
ّيتنا حّتى يتمك

ّ
رْت جميع أنواع الفرص داخل كل

ّ
وف

ُ
قْد ت

من  كعضو  العمل  على  ويقدرون  مسؤولياتهم  يدركون  الذين  َب 
ّ
الطال تثّقف  أن  ّيتنا 

ّ
كل هدف   

مهنّية  مؤّهالت  ولديهم  الّسياحة  مجال  في  الّتطّورات  ويتابعون  باستمرار  أنفسهم  من  ويحّسنون  الفريق 
 على املنافسة مع البلدان األخرى. وباإلضافة إلى ذلك تهدف 

ً
وإدماجهم في املجتمع من أجل جعل بلدنا قادرة

ّيتنا إلى أن تكون واحدة من املؤّسسات التعليمّية الرائدة في مجال التعليم السياحي من خالل الّدراسات 
ّ
كل

واألنشطة العلمّية التي ستقوم بتدريب األفراد في قطاع الّسياحة واملجال األكاديمي.

األقسام:

• إدارة الّسياحة.	

• فّن الطهو وفنون الطهّي.	
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أنشئت الكلية في 0102/11/51 وقبلت طالبها للمرة األولى في العام الدرا�سي                                      تطمح   
في تطوير  التعليمية والدراسات حيث تساهم  في الخدمات  التطور  إلى الوصول ملستوى متميز يرتكز على 
الخطة الوطنية لصحة الفم واألسنان. وفي سبيل تحقيق األهداف املرجّوة ، تهتم بتخريج أطباء محّنكين 
ومجّهزين بدراسات جامعية عالية. وبدراسات تحقق إسهامات علمية وترفع مستوى الخدمات االجتماعية. 

اتخذت كلية طب األسنان لنفسها هدفا يتمثل في إنشاء جيل يهتم بإرضاء املريض والطالب،   
في  يساهم  يتساءل،  بالبحث،  يعتني  بأنواعها،  التكنولوجيا  يستخدم  والتعليمية،  املهنية  التطورات  يتابع 

العلم ويرفع مستوى رفاهية الناس، جيل يشهد له الوطن والعالم.

مدة الدراسة في الكلية خمس سنوات. 

األقسام :

• طب األسنان.	

ان س�ف �ة ط�ج ال�أ كل�ي

2014-2013. 2010/11/15
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مين وأكاديميين يتبنون القيم 
ّ
تم إنشاء كلية التربية في 3 أيلول 7991، حيث تهتم بتخريج معل  

الوطنية واملعنوية ويواصلون التعلم طوال الحياة، يستطيعون الوفاء باألغراض التعليمية والثقافية وكل 
ذلك في ضوء معطيات العلم والتكنولوجيا.

مختبرات  أيضا  ولديها  البرامج.  تطبيقات  تتم  حيث  مجّهزة  صفوف  على  التربية  كلية  تحتوى   
للرياضيات والعلوم والحواسيب.

إن الكلية كما تدّرس طالبها نظريا تزّودهم تطبيقيا أيضا بحسب املجال. وهناك برامج اجتماعية   
تطبيقية في مؤسسات مختلفة أيضا حيث يتحقق اندماج الطالب في املجتمع. وفي السنة األخيرة يق�سي كل 

طالب حينا من وقته في املدارس تمهيدا واستعدادا للتدريس.

 )MEVLÂNA( وموالنا )ERASMUS( ولدينا اتفاقيات وطنية ودولية لتبادل الطلبة واألساتذة مثل أراسموس
مع جامعات خارج تركيا واتفاقيات مثل فارابي  )FARABİ( مع جامعات وطنية.

في كليتنا مختبر الفيزياء، ومختبر الكيمياء، ومختبر العلوم الطبيعية ومختبران للحواسيب.  

األقسام:

• تعليم العلوم الطبيعية.	
• تعليم الرياضيات للتعليم االبتدائي.	
• التوجيه واإلرشاد النف�سي.	
• تعليم فّن )الرسم( والعمل .	
• املعلومات االجتماعية.	
• تعليم اإلبتدائية.	
• تعليم العلوم اإلجتماعّية.	
• تعليم اللغة التركّية.	

�ة �ي ر�ج
�ة ال�ة كل�ي

1997 3
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تم إنشاء الكلية بتاريخ 30 أيلول 7991 وتخرجت أول دفعة فيها عام 2002. كلية العلوم واآلداب   
وحدة أكاديمية تجعل املعرفة قابلة لالستخدام في مجاالت جديدة، وال يقتصر دورها على نقل املعرفة، بل 
تعطي الطلبة القيم العاملية وتمكنهم من التفكير واملناظرة. وفي الكلية اهتمام كبير بتربية العقول تتميز بوعي 

عالمي وتواصل تام مع الكليات األخرى لتأهيل أعضاء هيئتها وطلبتها برؤية عميقة وشاملة.

ن الكلية طالبها من إدراك مبادئ وأسس العلم وتؤّهلهم بقدرات تحليلية وتركيبية للوقائع 
ّ

مك
ُ
ت  

بحيث يصبحون قادرين على حل املشكالت في العلوم الطبيعية واالجتماعية، وفي حياتهم اليومية ويربطون 
بين املعارف النظرية واملهارات الفعلية متفتحين على املجتمع، مليئين بالنشاط.

للكليات  املتوقعة  االحتياجات  وفق  ممتازة  وخبرات  بمؤهالت  جدد  تدريس  هيئة  أعضاء  الكلية  وتوظف 
وتؤّمن راحتهم.

النف�سي  والتطور  للتعلم  مالئمة  بيئة  لهم  تقدم  كما  للطلبة  أكاديمية  خدمات  الكلية  تقدم   
واالجتماعي. وفي كليتنا 4 مختبرات للفيزياء، و 3 مختبرات لألحياء، و3 مختبرات للكيمياء، ومختبران للبحث 
العضوي، ومختبران للحواسيب، ومختبر الكيماء التحليلية، ومختبر الكيمياء الفيزيائية، ومختبر الكيمياء 
الحيوية للبحث، ومختبر الكيمياء الالعضوية، ومختبر علم األحياء الجزيئي، ومختبر ِعلم النبات، ومختبر 
ومختبر  الصلبة،  للحالة  الفيزياء  ومختبر  ميكروبيولوجيا،  ومختبر  النبات،  فيزياء  ومختبر  الحيوان،  علم 

اللوازم، ومختبر الفيزياء الذرية والجزيئية، ومختبر الكهرباء، ومختبر الكيمياء الحيوية.

األقسام:

• علم األحياء.	
• الفيزياء.	
• اللغة الجورجّية وآدابها.	
• اللغة اإلنكليزّية وآدابها )باإلنكليزّية(.	
• الكيمياء.	
• الرياضّيات.	
• التاريخ.	
• اللغة الرتكية وآداهبا.	

دا�ج �ة  العلوم  وال�آ كل�ي

2002 1997

3 3

3
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ّ
كل
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كلية الحقوق التابعة لجامعة رجب طيب أردوغان، لديها رؤية منفتحة ومبتكرة واسعة بعيدا   
آخر،  إلى  جيل  من  منقوال  قالبا  العلم  ترى  التي  التقليدية  واالتجاهات  الكالسيكية  التصورات  عن 
اللوائح  إنشاء  على   قادرين  تجعلهم  التي  الخالقة  التصور  قدرة  لديهم  حقوقيين  تأهيل  إلى  وتهدف 

القانونية.

إليه، وتحض األفراد  باعتبارهم األساس الذي ترتكز  للطلبة  التعليمة  الكلية الخدمات  تقّدم   
على اتخاذ رؤية تعاونية متسائلة باحثة محللة بّناءة تتميز بالنمط التفكيري العالمي. وباعتبارنا مركزا 
للبحوث الحقوقية والتربية ذا اعتبار دولي جعلنا ألنفسنا خدمة الوطن واملنطقة من أولوية أهدافنا.

ومن حيث املبدأ األسا�سي؛ فنحن نرى أّن رجل القانون هو الذي ينظم العالقات بين املواطن   
في إطار الحقوق  تنفيذ االلتزامات بشكل فعال بمنهج معاصر  والدولة واملؤسسات واألفراد وينظم 

واملسؤوليات.

األقسام:

• الحقوق	
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تم إنشاء كليتنا في 7002/11/82 واستقبلت طالبها في العام الدرا�سي 9002-0102 في قسم   
إدارة اإلعمال.

تطمح إدارة الكلية الي تخريج طالب خبير، متسائل، ماهر في التفكير والتحليل، منفتح على   
األفكار املختلفة ولديه قدرة على التفكير النقدي، متفاعل مع اآلخرين.

درين«  »ذهني  الجامعي  الحرم  في  تقع  التي  اإلدارية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  أهداف  ومن   
املنهج  باستخدام  واملناطق  البلدان  االحتياجات  تلبية  على  قادرة  معاصرة،  ومنشورات  بحوث  إنتاج 
العلمي والتكنولوجيا، ومن ناحية أخرى تحاول تطوير مشاريع تلّبي الطلبات اإلقليمية من خالل البحوث 

العلمية واملنشورات.

ن 
ّ

لدى كليتنا بنية مرنة في إدارة األعمال واالقتصاد والعلوم السياسية واإلدارات املحلية تمك  
من تشكيل البرامج املطابقة ملصالح الخريجين.

األقسام:

• االقتصاد .	
• إدارة األعمال .	
• علوم السياسة واإلدارة املحلية.	
• املالّية.	
• العالقات الدوِلّية.	
• العالقات الدوِلّية )باإلنكليزية(.	

�ة دار�ي صاد والعلوم ال�إ �ة �ة ال��ة كل�ي

2017/11/282010-2009
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تم  بينما   4991-3991 الدرا�سي  العام  في  التعليم  اإللهيات  كلية  بدأت   
إنشاؤها في 2991/70/30. تطمح كلية اإللهيات إلى تخريج أجيال مجّهزة بمنهج يشمل 
املعارف املعاصرة والثقافة الحديثة بشكل أكاديمي يحترم القيم الدينية والعاملية، حيث 
تنتج املعارف وفق حاجات املجتمع معتمدة أسسا علمية تقوم على تحليل تلك املعارف 
في إطار القيم اإلسالمية. إضافة إلى مواكبة معلومات العصر وتطوراته، وتهدف كليتنا 
إلى منح طلبتها روح البحث والتساؤل ومتابعة املستجدات وتلبية حاجات األمة بتميزات 

مهنية وثقة عالية بالنفس.
تقوم في رحاب الكلية ثالثة أقسام هي العلوم اإلسالمية األساسية، وعلوم   
فيها.  دفعة  أّول  تخّرجت   ،8991 عام  وفي  وفنونه.  اإلسالم  وتاريخ  والفلسفة  األديان، 
ويعمل خريجو الكلية في رئاسة الشؤون الدينية أئمة ووّعاظا ومفتين إضافة إلى فرص 
واملواّد  الدينية  الثقافة  ملادة  مين 

ّ
كمعل تعادلها  التي  واملؤسسات  الثانويات  في  العمل 

املهنية املعنية بالعلوم الدينية إذا على شهادة علم أصول التدريس. وهناك أيضا فرص 
الترقي في الدراسة إلى درجتي املاجستير والدكتوراه.

مدة الدراسة في كليتنا 5 سنوات بإضافة السنة التحضيرية للغة العربية.  
األقسام

• اإللهيات )النهاري(	
• اإللهيات )الليلي(	

) ع�ة ر�ي ا�ة )ال�ش له�ي �ة ال�إ  كل�ي

1994-1993
1992/07/03

1998
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الجميلة  الفنون  ّية 
ّ
وكل  1102.40.40 عام  في  تأسسْت  التي  الهندسة   

ُ
ّية

ّ
كل اندماج  تّم 

ق 
ّ
املتعل الجمهورية  رئاسة  بقرار   2102.60.32 عام  في  تأسسْت  التي  والعمارة  والتصميمات 

أسمائها  وتغيير  وإغالقها  العالي  التعليم  مؤّسسات  لبعض  التابعة  ّيات 
ّ
والكل املعاهد  بإنشاء 

ّية الهندسة والعمارة 
ّ
بتاريخ 0202.60.92 تحت اسم كل

ّيتنا إلى تدريب املهندسين بما يتما�سى مع احتياجات املجتمع  الذين لهم حّساسة للطبيعة والبيئة 
ّ
تهدف كل

العلوم األساسّية ويقدرون على تحديد املشاكل  التكنولوجّية وينفذونها ويستوعبون  التطّورات  ويتابعون 
الهندسة األساسّية والتطبيقّية على املستوَيْين املحلي والّدوِلي  ا حول 

ً
أبحاث وإجاد حلول عقالنّية ويجرون 

العلمّية  القّوة  إلى منفعٍة اجتماعّيٍة ولديهم معدات وطنّية وعاملّية وينتمون  تنتجها  التي  لون املعرفة  ويحّوِ
رون بحّرّية ويلتزمون بالقيم األخالقّية وينشطون منتجين واملصّممين 

ّ
والفكر ويحترمون حقوق الّناس ويقك

واملهندسين املعمارّيين  الذين لهم على ثقة عالية بالنفس ويعلقون أهمّية على الّناس واملجتمع بشعار ِمن 
بات العصر الحديث 

ّ
قافة والحضارة ويعرفون متطل

ّ
تاريخهم إلى آفاق العلم والفّن ويفهمون فيمنا مثل الث

ولهم حّرية الفكر واملنطق النقدي و صاحبوا شخصّية ريادّية.  

والّدولّية  املحلية  الّساحة  على  األمام  إلى  بخطوة  سباقة  تكون  أن  إلى  دائًما  لدينا  التدريس  هيئة  تهدف 
ستوفرها  التي  والفرص  التعليم  تدعم  التي  التطوير  البحث  وفرص  نّية 

ّ
الغ التعليمّية  برنامجها  خالل  ِمن 

لخريجهيها.

األقسام:

• هندسة الكمبيوتر	

• هندسة اإللكنرونّيات الكهربائّية	

• الهندسة املدنّية	

• الهندسة امليكانيكية	

• العمارة	

• هندسة املناظر الطبيعّية	

دس�ة والعمار�ة �ة اله�ف �يّ
ّ
 كل

2011.04.04
2012.06.23

2020.06.29
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أصبحْت   .6002.30.71 بتاريخ  أردوغان  طّيب  رجب  بجامعة  الصّحّية  العلوم  ّية 
ّ
كل تأّسسْت   

 للعلوم الصّحّية بالقرار املنشور في الجريدة الرسمّية بتاريخ 1202.20.50.
ً
ّية

ّ
كل

ّيتنا هو جلب أفراد الّرعاية الصّحّية املؤهلين وذوي املعرفة إلى قطاع الصّحة بما 
ّ
الهدف في كل  

يتما�سى مع التطّورات العلمّية والتكنولوجّية في إطار فهم التعليم الحديث.

تطوير  نطاق  في  املنهي  السياق  في  مين 
ّ
واملعل النشطّين  املهنة  أعضاء  تدريب  هو  ّيتنا 

ّ
كل هدف   

الفرد واألسرة واملجتمع  العلمّية وتطوير والحفاظ على صّحة  يتما�سى مع األساليب  الصّحة وبما  وحماية 
والتعليم واملمارسة والبحث واإلدارة وأدوار املشتريات.

تنفيذ  يتّم  الغرض  لهذا  استقصائّية.  بعقلّية  يتمّتعون  أفراًدا  طالُبنا  يكون  أن  ع 
ّ
املتوق ِمن   

تطبيقات جميع الدورات املهنّية بطريقة متكاملة مع الّدورات الّنظرّية. تّم إعداد منهج جاعمة رجب طّيب 
والطّب  اإلنساِنّية  العلوم  ِمن  املجمعة  والتقنّيات  املعرفة  اكتساب  ِمن  بنا 

ّ
طال مكن 

ُ
ت بطريقة  أردوغان 

اإلجتماعّي الفيزيائي والعلوم البيولوجّية بأفضل طريقة.

الخاّصة  واملستشفيات  والجامعّية  العاّمة  املستشفيات  في  العمل  بفرصة  خّريجونا  يتمّتع   
ومؤّسسات الّرعاية الصّحّية األّولّية وأماكن العمل واملدارس.

األقسام:

• التمريض.	
• الخدمات االجتماعّية.	

�ة �ة العلوم الصّح�يّ �يّ
ّ
كل

2006.03.17
2021.02.05
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تأّسسْت مدرسة جامعة رجب طّيب أردوغان العليا للتربية البدنّية والّرياضة في 2102.50.20.   
ّية علوم الّرياضة بنشر القرار بالجريدة الّرسمّية بتاريخ 1202.40.03.

ّ
ثم تَحّولْت هذا املدرسة إلى كل

وتقنّيات  علوم  مجال  في  العاملية  الجامعات  تنافُس   
ً
راِئدة  

ً
مؤّسسة تكون  أن  إلى  ّيتنا 

ّ
كل تهدف   

    .
ً
 معاصرة

ً
 رياضّية

ً
 وتدريسّية

ً
نّفذ برنامَج تعليمّية

ُ
الّرياضة. لذلك الغرض ت

الرياضة واملدربين،  البدنية والرياضية ومديري  التربية  إلى أن تعد ُمدر�سي  أيًضا   تهدف 
ّ
ية

ّ
الكل  

 إلى رؤية بلدنا 
ً
الذين لديهم قيم عاملية ويستطيعون أن ينقلوا مهاراتهم وعلمهم إلى الواقع العملي، مستندة

لخلق أفراد لديهم صحة وقابليتهم للحياة عالية.

بلدنا وفي بالد  في  إلى تنشئة األفراد الذين يؤدون الخدمة الرياضية  إلى ذلك، تهدف  باإلضافة   
أخرى، وحسن استغالل وقت الفراغ، وكذلك تعميم الثقافة الرياضية.

هدفنا أن تكون مدرستنا مدرسة ممتازة نموذجية في مجال التربية البدنية والرياضية، وترفع ذكاء الطالب 
جّهزهم بالعلوم واملهارات املعاصرة وتخلق الجو الذي يتيح لهم الفرص لكي 

ُ
ومهاراتهم إلى املستوى األعلى وت

يظهروا إمكانياتهم.

األقسام:

• تعليم التربية البدنّية والّرياضية.	
• اإلدارة الّرياضّية.	

�ة   ا�ف �ة �لوم الّر�ي �يّ
ّ
كل

2012.02.05
2021.04.30
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في  الطالب  أّول مجموعة من  في 2991/70/30 استقبلت  التي تأسست  املائية  املنتجات  كلية   
العام الدرا�سي 3991-4991 وخرّجت أّول دفعة في العام الدرا�سي 8991-7991.

باملعلومات  املائية  املنتجات  قطاع  تزود  العالي  للمعهد  تابعة  مؤسسة  املائية  املنتجات  كلية   
الجديدة والتكنولوجيا من خالل مهندسيها الذين تجهزهم وتخّرجهم. فالخريجون يعملون في وزارة الزراعة 
بحثية  مجاالت  في  كباحثين  الجامعات  إلى  إضافة  املائية  املنتجات  هندسة  مجال  في  القروّية  والشؤون 
وتربية  البحرية  واألسماك  األريوان  أسماك  بتربية  تهتم  التي  الخاصة  الشركات  في  يعملون  كما  أساسية. 
إمكانيات  تخطيط  في  عمل  فرص  ويجدون  وخارجه،  الوطن  داخل  األحواض  وفي  الشواطئ  على  السمك 
التربية وتحديد أمراض السمك ومعالجتها واصطياد املنتجات املائية بشكل محترف أو غير محترف ومصانع 
إدارة املنتجات املائية، ومصانع الطعوم ومصانع الشباك ومدارس الغطس تحت املاء. وطالب كليتنا يجدون 

أيضا فرص التلمذة والعمل التطبيقي في مجاالتهم.

املختبرات املوجودة في كليتنا: مختبر املجاهر، ومختبر أدوات الصيد وتقنيات االصطياد، ومختبر   
الحواسيب، ومختبر أمراض السمك، ومختبر كيمياء املاء، ومختبر تكنولوجيا اإلدارة، ومختبر البيولوجيا 
الجزيئية، ومختبر الِجيِنات، ومختبر علم األنسجة وتحديد السن، ومختبر أحياء تربية األسماك، ومختبران 

ألحواض األسماك، ومتحف السمك، ومختبر علم السموم املائية، ومختبر البحوث تحت املائية.

األقسام

• هندسة املنتجات املائية.	

�ة �ي ا�ة الما�أ حج
�ة �ة الم�ف كل�ي

1992.07.03

1998-1997 1994-1993
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كلية الطب تأسست في 6002/30/10 وبدأت الدراسة فيها العام الدرا�سي 9002/8002.

طّورت كلية الطب التابعة لجامعة رجب طيب أردوغان برنامجها الدرا�سي في إطار املستجدات   
الطبية في تركيا والعالم وأكملت منهجها بثالثية »التعليم« و«البحث« و«الخدمة«.

تطمح الكلية أن ترتقي إلى مستوى تسهم من خالله في علم الطب بمواصفات عاملية، وتخريج   
البحث  رغبة  ولديهم  املنشودين،  واملهارة  بالعلم  ومتزودين  الوطنية  الصحية  باإلشكاليات  ملّمين  أطّباء؛ 
والتطور، متقدمين مهنًيا واجتماعًيا، يحترمون آداب مهنة الطب وحقوق اإلنسان،ويطمحون إلى األفضل 

جودة ونوعية.

احتلت كليتنا مكانة راقية بين كليات الطب األخرى بسرعة هائلة منذ أن تأسست. اكتمل بناء   
كليتنا سريعا بأعضاء الهيئة التدريسية واإلمكانات الفيزيائية والتكنولوجيا التحتية. ولقلة طالبنا يستطيع 

الطالب التواصل مع األساتذة فيجد فرصة االستفادة منهم نظريا وتطبيقيا بأعلى الدرجات.

األقسام:

• الطّب 	

�ة الط�ج  �يّ
ّ
كل

2006.01.032009/2008
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تورغوت  ّية 
ّ
كل في 61 مارس 9002. وأصبحْت  العليا  البحرية  تأسست مدرسة تورغوت كيران   

كيران للبحرّية عام 6102.

ّية التي تقوم بفاعلياتها تحت مظلة الجامعة، هي مؤسسة تعليمية جديدة يفضلها الراغبون 
ّ
الكل  

في البحر والبحرية.

ّية ُيهدف إلى الناس املبدعين والعصرانيين الذين لديهم اإلمكانات املؤهلة  في كافة 
ّ
في هذه الكل  

الحر  الفكر  وإمكانية  العالية  التواصل  مهارات  لديهم  والذين  البحري  القطاع  يقت�سي  كما  الدنيا  أرجاء 
ولديهم القدرة على العمل الجماعي ولديهم معرفة التنمية الذاتية الدائمة ومهارات البحث املتقدمة.

بالتقدم  مرتبطا  والدولي؛  املحلي  املستوى  على  بسرعة  الفاعليات  البحرية  قطاع  يكتسب    
االقتصادي الوطني واإلقليمي، ومن أجل هذا يتيح قطاع البحرية للخرجين الذين سيحصلون على مهارات 
متعددة املجاالت، فرص العمل. ويحظى خريجو هذه املدرسة العليا بفرص العمل في قطاع البحر بتركيا 

باإلضافة إلى ذلك يمكنهم أن يعملوا على املستوى العالمي.

املختبرات التي توجد في مدرستنا العليا:مختبرصناعة السفن، مختبر التلوث النفطي واألرصاد    
الجوية، مختبر الحاسوب، مختبر املالحة والخرائط والرسم الهند�سي، مختبر الفيزياء والكيمياء.

األقسام:

• النقل البحري واإلدارة الهندسية	

ا ل�ي �ة العُ حر�ي ران ال�ج و�ة ك�ي
ور�ف

�ة �ة �يّ
ّ
كل

2009 16
2016
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-3101 الدرا�سي  العام  في  مّرة  ألول  طالبها  واستقبلت   2102/40/61 بتاريخ  كليتنا  تأسست   
4102 وبدأت الدراسة.

كلية الزراعة والعلوم الطبيعة تطمح إلى إنتاج املعرفة وتحويلها إلى فوائد اجتماعية، واملحافظة   
على البيئة والخيرات بحيث تحتل كليتنا مكانة رفيعة في الوطن والعالم  كما تهدف إلى املشاركة في تطور 

الوطن اقتصادًيا واجتماعًيا وثقافًيا.

وتستطيع  التكنولوجية،  املستجدات  مع  التما�سي  حققت  الطبيعية  والعلوم  الزراعة  كلية   
تقديم الحلول للمسائل الزراعية في املنطقة والوطن وتساهم في التطّور في إصالح وتربية وتقييم الحدائق 

والحقول عن طريق إنتاج املعرفة.

السياسة  في تطوير  إلى املشاركة  املتميزة تجري بحوثا علمية تهدف  وبفضل هيئتها األكاديمية   
تجعلهم  ومهارات  بمعارف  الخريجين  تأهيل  أيضا  أهدافنا  ومن  واإلقليم.  الوطن  مستوى  على  الزراعية 

منتجين فاعلين يقدمون خدمات ذات جودة للمجتمع.

األقسام

• النباتات الحدائقية	
• النباتات الحقلية	

را��ة   �ة الرف كل�ي

2012/04/16-2013
2014
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مدرستنا العليا تم تأسيسها في 2102/60/32 واستقبلت طلبتها ألول مّرة في عام 3102 بقسمها   
التمويل واملصارف وبدأت الدراسة.

فهدفنا األسا�سي الراهن تغطية حاجة القطاع الصناعي بكوادر تتميز باملواصفات التي يتطلبها   
من خالل القوة العاملة واملتميزة في مجالها وتربية أعضاء مؤهلة وتجهيزها بميزات تمكن وطننا من الرقي إلى 

املستوى املعاصر.

تقدم مدرستنا العليا خدمات تعليمية في برامج التمويل واملصارف، والرياضيات، واإلحصاء،   
وتحليل  والتمويل،  املصرفية،  والقروض  واملحاسبة،  الحاسوب،  املصرفية،  الحقوق  األساسية،  الحقوق 
البيانات التمويلية، والتحليالت النقدية بالحاسوب ، واستثمار وتقييم املشروع، والتمويل الدولي، وإدارة 
املخاطر، واألدوات املالية والشركات. وتهدف إلى إيجاد فرص التلمذة والتطبيق العملي املوّجه إلى اإلجراءات 

املوجودة في السوق.

إن طالب مدرستنا يطور نفسه ويتصف بمؤهالت حيث يستطيع إدارة املجتمع ويكون لديه حساسية 
نحو البيئة واملجتمع.

أقسام:

•  املصارف والتمويل	
• التجارة العاملّية 	

ل�ي 
د�ة �ف �ف �ة �ج �ي

�ة �ي ط�ج ا للعلوم ال�ة  العل�ي
المدرس�ة

2012/06/23 2013
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تأسست مدرسة غنيسو العليا للطب الطبيعي وإعادة التأهيل في 9002/21/70.  

عند األخذ بعين اإلعتبار أن 92.21% من سكان البالد معاقون حسب معطيات نشرت من قبل   
معهد الدولة لإلحصاءات بعد إحصاء السكان الذي أجري في سنة 0002، تظهر أهمية خريجي هذه املدرسة 

الذين سيغلقون الفجوة في هذا املجال.

الالزمة إلعادة الشخص  املناهج  الذين يطّبقون  الطب  في مجال  العاملين  نن�سئ  أن  إلى  نهدف   
املعاق إلى املجتمع، سواء أكانت اإلعاقة أثناء الوالدة أوبعدها. 

باإلضافة إلى ذلك نهدف إلى أن نربي أخصائيين للعالج الطبيعي الذين يحترمون حقوق اإلنسان   
ولديهم مهارة وعلم حسب اشتراطات صحة املجتمع ولهم قابلية للتقدم والتطورات بكل أنواعها التي تؤثر في 

صحة اإلنسان والذين يؤدون الوظائف كعضو نشيط لفريق الصحة في نفس الوقت.

ُيقّدم أخصائيو العالج الطبيعي خدمات املجتمع، وقد اكتسبوا الخبرة بعد دراسة استغرقت   
أربع سنوات. مدرسة غنيسو العليا للعالج الطبيعي وإعادة التأهيل بدأت قبول الطالب سنة 6102-5102.

ا للعل��ج  سو العل�ي �ي �ف
مدرس�ة �ف

ل ه�ي
أ
ا  ال�ة

�اد�ة ع�ي واإ �ي الط�ج

2009/07/12

%12.29
2000

2015 ـ2016
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يتم إعداد دروس اللغة األجنبية التي يدرسها الطالب إجباريا في مدرسة اللغات األجنبية الُعليا وفقا   

لقانون رقم 7452 مادة 5/أ وكذلك إعداد امتحانات اللغة األجنبية للقبول بالجامعة وتدريسها في الصفوف 

التحضيرية باستثناء كلية اإللهيات، وأيًضا تنظيم دروس اللغة األجنبية االختيارية و دورات اللغة. 

مدرستنا تشجع الطالب على تطوير مهارات الكتابة و القراءة واملحادثة األكاديمية؛ ليكونوا قادرين   

على استعمال املهارات في حياتهم املهنية.وفي نفس الوقت تهدف إلى إكسابهم هذه املهارات بواسطة املناهج 

التعليمية املتمركزة على الطالب واإلبداعية والنقدية بدال من استخدام املناهج التعليمية التقليدية. رؤيتنا أن 

نتبع التقدم التكنولوجي والعلمي، الذي يعّد ضروريا لدراسة اللغة األجنبية الحديثة على املستوى العالمي.

في مدرستنا نهدف إلى أن نمهد لهم طريق التواصل مع اآلخرين واثقين بأنفسهم وبكونهم أشخاصا   

معتمدين على أنفسهم وذوي مسؤولية.  وفي هذا السياق إن أهداف برنامج تدريس اللغة أن تكسب الطالب 

مهارات لغوية و أن تربيهم أشخاصا منتجين لهم قدرة تنافسية على املستوى الوطني والعالمي.

ا  العل�ي
�ة �ي �ج �ف �ج

ا�ة ال�أ مدرس�ة اللعف

5 2547



erdogan.edu.tr/myo/adalet

تأسست املدرسة املهنية العليا للعدالة في سنة 2102، إال أنها بدأت التدريس بقبول 13 طالبا   
في العام الدرا�سي 4012-3102.

تربي  أن  إلى  تهدف  التي  املدرسة  هي  أردوغان،  طيب  رجب  بجامعة  للعدالة  العليا  املهنية  املدرسة 
العامليناملؤهلين والذين لديهم معرفة بالحقوق األساسية وخبرة العمل في مؤسسات الحقوق. 

النظام  يعرفون  الذين  الطالب  تنشئة  إلى  تهدف  العليا  ملدرستنا  الدراسية  البرامج  بفضل   
األدنى  الحّد  مستوى  في  األقل  على  الحقوق  لنصوص  والتحقيق  التعليق  قابلية  ولديهم  التركي  القضائي 
والدولة  والعلمانية  الديمقراطية  مثل  الدستورية  املبادئ  ويتبنون  التحليلي  التفكير  قابلية  ويكتسبون 
املعتقدات  أساليب  ويحترمون  العاملية  للثقافة  منفتحين  يكونون  والذين  القانون  وسيادة  االجتماعية 
والحياة واألفكار املختلفة ولديهم قابلية استجواب املعرفة في نطاق الفكر العلمي، والذين يطورون أنفسهم 
ويكتسبون  الحياة  طوال  التعلم  أهمية  متبنين  املعاصرة  واملوضوعات  والتكنولوجيا  العلوم  متابعة  عبر 

املعارف األساسية تلبية لالحتيجات في مجال الخدمات القضائية.

القضائية  باملماراسات  املعرفة  اللغة األجنبية ولديهم  يتقنون  الذين  الطالب  نن�سئ  أن  هدفنا   
املحلية والدولية، ويقدمون األداء املتميز ولديهم قابلية التكيف بسهولة والذين يصبحون عاملين محترفين 

في مكاتب الحقوق املتميزة والقطاع الخاص والدوائر القضائية الحكومية.

األقسام:

• العدالة	
• الّسجون والخدمات األمنّية	

ا للعدال�ة  العل�ي
�ة �ي  المه�ف

المدرس�ة

31 2012

2014-2013
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العليا تكسب  املهنية  أردشان  في 3002/10/42 مدرسة  تأسست  التي  العليا  املهنية  مدرستنا   
الطالب املهارات التخصصية النظرية والعملية مستفيدة من التقنيات الدراسية والتربوية الجارية لغرض 

سّدِ حاجات املؤسسات واملنظمات املختلفة بالعمالة املؤهلة.

هدفنا أن نعد الطالب الذين يدرسون في الصفوف واملختبرات املجهزة باملعدات التكنولوجية،   
للحياة املهنية بكامل املواصفات في نهاية درساتهم. 

وهدفنا أيًضا أن نكون مدرسة رائدة تربي العاملين املهنيين املجهزين بكمال املواصفات، كما   
ر بيئة العمل املناسبة بمصادرها وبنيتها التحتيةألعضاء هيئة التدريس.

ّ
توف

مدرستنا املهنية العليا تلعب دورا في ازدياد تطوير العمالة املاهرة باإلضافة إلى تنشئة الطالب املؤهلين حتى 
يصلوا إلى املكانة التي يستحقونها في عالم األعمال.

أقسامنا: 

• املصرفّية والتأمين.	
• برمجة الحاسوب .	
• إدارة الّسياحة والفنادق.	
• خدمات الّسياحة والفنادق.	

ان ردسش
أ
ا  �ج

�ة �ي ا المه�ف  العل�ي
المدرس�ة

2003/01/24
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العليا تكسب  املهنية  أردشان  في 3002/10/42 مدرسة  تأسست  التي  العليا  املهنية  مدرستنا   
الطالب املهارات التخصصية النظرية والعملية مستفيدة من التقنيات الدراسية والتربوية الجارية لغرض 

سّدِ حاجات املؤسسات واملنظمات املختلفة بالعمالة املؤهلة.

هدفنا أن نعد الطالب الذين يدرسون في الصفوف واملختبرات املجهزة باملعدات التكنولوجية،   
للحياة املهنية بكامل املواصفات في نهاية درساتهم. 

وهدفنا أيًضا أن نكون مدرسة رائدة تربي العاملين املهنيين املجهزين بكمال املواصفات، كما   
ر بيئة العمل املناسبة بمصادرها وبنيتها التحتيةألعضاء هيئة التدريس.

ّ
توف

مدرستنا املهنية العليا تلعب دورا في ازدياد تطوير العمالة املاهرة باإلضافة إلى تنشئة الطالب املؤهلين حتى 
يصلوا إلى املكانة التي يستحقونها في عالم األعمال.

أقسامنا: 

• املصرفّية والتأمين.	
• برمجة الحاسوب .	
• إدارة الّسياحة والفنادق.	
• خدمات الّسياحة والفنادق.	

ان ردسش
أ
ا  �ج

�ة �ي ا المه�ف  العل�ي
المدرس�ة

2003/01/24
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للخدمات  الُعليا  املدرسة   .7002/70/11 في  الصحية  للخدمات  العليا  املدرسة  تأسست   
ومعرفة  مهارة  يكتسبون  الذين  الصحة  فنيي  تن�سئ  أن  إلى  تهدف  أردوغان  طيب  رجب  بجامعة  الصحية 
املجتمع  إزاء  واملسؤلية  بالوظيفة  الوعي  ولديهم  الشاملة  الجودة  إدارة  مبادئ  ويتبنون  الصحة  مجال  في 
ويقدمون الخدمة الصحية على املستوى املحلي والدولي ويكونون عصرانيين وعقالنيين وذوي معرفة ومهارة.

ولديهم القدرة على العمل الجماعي.

هدفنا أن نعّد الفنيين املؤهلين للصحة للحياة االجتماعية على مستوى املؤهل فوق املتوسط في   
نطاق الخدمات الصحية األساسية، وعالوة على ذلك نهدف إلى أن تصبح مدرستنا مؤسسة ترفع مستواها 
التعليمي إلى األعلى متابعة التطّورات والتغيرات املهنّية باستمرار وتعّد املوارد البشرية بموجب احتياجات 

القطاع وتكون في املرتبة األولى في نظر الطالب على املستوى املحلي والدولي.

  األقسام:

• التخدير	
• بيعي	

ّ
العالج الط

• االسعفات األولية والعاجلة	
• فني املختبر الطبي	
• رعاية املسنين	

�ة �ة الصح�ي �ي ا المه�ف  العل�ي
المدرس�ة

2007/07/11
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العليا  املهنية  ريزه  مدرسة  بانقسام   1102 سنة  االجتماعية  للعلوم  املهنية  املدرسة  تأسست   
نهدف  املدرسة  هذه  في  االجتماعية.  للعلوم  املهنية  واملدرسة  التقنية  للعلوم  املهنية  املدرسة  قسمين:  إلى 
والعقالنيين  بأنفسهم  والواثقين  االجتماعية  املهارات  ومتطوري  والباحثين  املحققين  الطالب  تنشئة  إلى 

واملحتِرمين قيم املجتمع.

املدرسة املهنية للعلوم االجتماعية تعهدت كواجب بتنشئة األفراد املنتجين والباحثين والواثقين   
بأنفسهم واملحترمين  القيم االجتماعية واملساهمين في الحياة االجتماعية والثقافية، واملاهرين واملتكيفين 
 املشروعات الجديدة بالتعاون مع أصحاب 

ً
بشروط متغيرة باستمرار، وأيًضا بإسراع عمليات التنمية منتجة

القطاع بواسطة املصادر كلها لغرض تزويد املؤسسات واملنظمات بالعاملين املؤهلين.

فيما م�سى تكونتاملدرسة العليا من أقسام عديدة، أما اآلن فبقي منها أربع برامج دراسية بعد   
تعديالت أجريت بين املدارس العليا.

األقسام:

• اإلدارة املكتبية واملساعدة التنفيذية.	
• التجارة الخارجية .	
• العالقة العاّمة والترويج.	
• إدارة األعمال.	
• الخدمات اللوجستّية.	
• املحاسبة وتطبيق الضرائب .	
• إدارة النِقل الجّوي املدِني.	

�ة ما��ي
�ة �ة للعلوم ال��ج �ي ا المه�ف  العل�ي

المدرس�ة

2011
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العليا 10مارس  املهنية  ريزة  باسم مدرسة  تأسست  التقنية قد  للعلوم  العليا  املهنية  املدرسة   
6791 تابعة لوزارة التعليم  في نفس السنة بدأت الدراسة بها. تم شراء األرض في حي »آت ميداني« )ميدان 

الخيل( سنة 6891 وافتتحت للخدمة بعد إتمام مبانيها سنة 2991.

التي  واالقتصادية  االجتماعية  الشروط  وفق   املتالئمين  واألخصائيين  املدراء  نن�سئ  أن  هدفنا   
ِزين باملعدات الالزمة. َجهَّ

ُ
تتغير باستمرا  بتأثير العوملة، واملدركين ضرورات الوقت املتعلقة بالقطاع و امل

بأنفسهم واملحترمين  املنتجين والباحثين والواثقين  تنشئة األفراد  العليا  من وظائف مدرستنا   
متغيرة  شروط  واملتالئمينوفق  واملاهرين  والثقافية،  االجتماعية  الحياة  في  واملساهمين  االجتماعية  القيم 
القطاع  أصحاب  مع  بالتعاون  الجديدة  املشروعات   

ً
منتجة التنمية،  عمليات  بإسراع  وأيًضا  باستمرار 

بواسطة املصادر كلها.

فيما م�سى تكونت املدرسة العليا من أقسام عديدة، أما اآلن فبقي منها فيها ثالثة عشر برنامجا   
دراسيا بعد تعديالت أجريت  بين املدارس العليا.

مختبر  البناء،  مختبر  أعداد(،   6( مختبرالحاسوب  العليا:  املدرسة  في  توجد  التي  املختبرات   
تكييف الهواء والتبريد.

األقسام: 

• م فيها.	
ّ

حماية البيئة والتحك
• تكنولوجيا الغاز والسباكة.	
• الكهرباء .	
• تكنولوجيا اإلليكترونيات.	
• الحرف اليدوية التقليدية.	
• تكييف الهواء وتكنولوجيا التبريد.	
• تكنولوجيا البناء .	
• التكنولوجيا الكيمياِئّية.	

�ة �ي �ف
�ة �ة للعلوم ال�ة �ي ا المه�ف  العل�ي

المدرس�ة

• املاكينة .	
• املاكينة والرسم ورسم شكل هند�سي.	
• امليكاترونيك.	
• األثاث والديكور.	
• تكنولوجيا السيارات.	
• تكنولوجيا تحت املاء.	
• تكنولوجيا النسيج.	
• مراقبة البناء.	

1976
1992 1986

1
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الطبيعّية  العلوم  معاهد  من  جامعتنا  في  العليا  الّدراسات  معهد  يتكّون  كان   
والعلوم االصّحّية والعلوم اإلجتماعّية من قبل. قد تأّسسْت هذه املعاهد الثالثة بالقانون 
غلقْت 

ُ
شر برقم 7645 في الجريدة الريّسمّية برقم 11162 وتاريخ 6002.30.71. ثّم أ

ُ
الذي ن

هذه املعاهد بقرار رئاسة الجوهورّية برقم 9153 وتاريخ 1202.20.50. وتأّسس هذا املعهد 
العالية أنشطته منذ 1202.20.50  الّدراسات  الجمهورّية. وبدأ معهد  بنفس قرار رئاسة 

لتنطيم التعليم العالي واإلشراف عليه.

يتكّون  املعهد.  إدارة  ومجلس  املعهد  ومجلس  املعهد  مدير  املعهد:  أعضاء   
مجلس إدارة املعهد من مدير املعهد وُمساعدي املدير ومجلس املعهد و من ثالثة أشخاص 
تِخبونهم هؤالء األعضاء. ويتكّون مجلس املعهد برئاسة مدير املعهد من مساعدي مدير 

ْ
َين

املعهد ورؤساء األقسام العلمّية. وبصفتها الهيئة األكاديمّية العالية فإنها تفي بالواجبات 
لة لقانون التعليم العالي ومجالس أعضاءهيئة التدريس من حيث املعهد.

ّ
املوك

ا. وتهت هذه األقسام 43 برنامًجا للماجستير  في معهدنا 53 قسًما علمًيا أساسيًّ  
املجموع  وعلى  للدكتوراه  برنامج  و91  أطروحة  بدون  للماجستير  برامج  و9  أطروحة  مع 
مع  الدكتوراه  أو  املاجستير  برامج  بأحد  يلتحقون  الذين  ُب 

ّ
الطال يحصل  برنامًجا.   26

أطروحة في معهدنا على دورة تخضيرّية للغة اإلنكليزّية ملّدة فصلين دراسّيْين وفًقا لرغباتهم 
ومستوياتهم. 

ا معهد الدراسا�ة العل�ي

261112006/03/17

35192021/02/05
5467
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• مركز البحث والتطبيق ملشاكل العائلة واملرأة.	

• مركز البحث والتطبيق للنباتات والتربة.	

• مركز البحث والتطبيق للشاي ومنتّجات الشاي.	

• مركز البحث والتطبيق لحيوانات االختبار.	

• مركز البحث والتطبيق للكهرومغناطي�سي.	

• اإلنهيارات 	 لدراسات  والتطبيق  البحث  مركز 
األرضّية.

• مركز البحث والتطبيق لالستراتيجي للبحر األسود.	

• مركز البحث والتطبيق للتطوير الوظيفي.	

• مركز البحث والتطبيق لتوت بري.	

• مركز البحث والتطبيق ملعمل البحث املركزي.	

• مركز البحث والتطبيق للتقديم والتقدير.	

• مركز البحث والتطبيق للتوجيه واإلرشاد النف�سي.	

• مركز البحث والتطبيق للّصّحة.	

• مركز البحث والتطبيق للتعليم بانتظام.	

• مركز البحث والتطبيق للمنتّجات املائّية.	

• مركز البحث والتطبيق لتعليم اللغة التركّية.	

• مركز البحث والتطبيق للتعليم عن بعد.	

�يق ط�ج ح�ش وال�ة مراكرف ال�ج





الوطنية  الجامعات  بين  الطالب  تبادل  برامج  تطّبق   

والدولية في إطار اتفاقّيات )االتحاد األوروبي، سقراط، إيراسموس، 

ا أخرى  فارابي... (، وبناء على االتفاقيات يدرس الطالب املبعوث موادًّ

بدال من الدروس التي يأخذها في قسمه. وتحّول الدرجات التي حصل 

تسجيلها  يتم  الدرجات،  نظام  إلى  أخرى  جامعة  في  الطالب  عليها 

والدراسات  االمتحانات  »الئحة  أحكام  وفق  األكاديمية  دراسته  في 

الجامعية ما قبل الليسانس وبعده لجامعة رجب طيب أردوغان«.  

ويعطى للطالب القادم من جامعة أخرى - في إطار اتفاقيات التبادل 

أيضا - سجال دراسيا للمواّد التى درسها وفق أحكام الالئحة نفسها.

تقّدم جامعتنا خدمة تعليمية حديثة على املستوى الدولي،   

برنامجي  تطبيق  في  الدرا�سي  العام  طوال  املستوى  هذا  على  وتحافظ 

إيراسموس )ERASMUS( وفارابي )FARABI( التبادليين. 

�ين  ادل الطل��ج �ج �ج �ة�ة  والدول�ي
�ة �ي امعا�ة الوط�ف الحج
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بنا الذّين ُيفّضلوننا من خالل مؤسسة التنمية لجامعة رجب طّيب 
ّ
ستقّدم املنح الّدراسّية لطال

أردوغان.

• املنحة الفائقة: 0003 ليرة تركية شهرًيا:	

ب من بين أفضل 0001 طالٍب في تركيا والذين يلتحقون بأحد برامج البكالوريوس في 
ّ
ّقدم للطال

ُ
ت

جامعتنا دون الذين يلتحقون بنجاح التعين بنقاط إضافّية.

• ا:	 منحة النجاح: 0002 ـ 0001 ليرة تركية شْهريًّ

ِب الذين حصلوا على أي تصنيفات النجاح الواردة في الجدول 
ّ
مَنح هذه املنحة للطال

ُ
ت  

أدناه في تصنيف النجاح العام في تركيا، دون الذين يلتحقون بنجاح التعين بنقاط إضافّية.

• ا:	 منحة التفضيل: 0001 ليرة تركّية شهريًّ

ّية الطّب أو الهندسة أو املعمارية أو 
ّ
ِب الثالثة األوائل الذين يلتحقون بكل

ّ
تمنح هذه املنح للطال

الحقوق أو اإللهّيات كخيار أّول.

• القواعد العاّمة:	

دفع املنح الّدراسّية خالل فترة التعليم العادّية للبرنامج بما في ذلك الفصل التحضيرية 
ُ
ت  

اإلجباري وألّول تسعة أشهر من كّل عام درا�سّي.

تنتهي املنحة الّدراسّية للطالب الذي يقّل معّدله العام عن 5،2 من 4 أو الذي يرسب في أكثر من 
مقّرر اعتباًرا من الفصل التالي. وينتهي منحة الطالب املوقوف أو املعوق عليه بدرجة أعلى والذي 

لم ُيسّجل في الدورة أو ال سيتمّر أو يجمد التسجيل قبل نهاية الفصل الّدرا�سي.

• ال تمنح منحة دراسية في التعليم الثاني )الليلي( وفي اإللتحاق بنقاط إضافّية.	

• يمنح للطالب الحاصل على أكثر منحٍة، املنحة األعلى التي حصل عليها.	

• يمكن زيارتكم موقعنا على اإلنترنت للحصول على معلومات مفصلة:	

�ة � الّدراس�يّ
ر��ة الم�ف

�ف

1000

3000

1000 ـ 2000

1000

2,54
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