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يف الثقافة واحلضارة اإلسالمية للجامعة دور 
بالعلم بل  ال يقتصر على كوهنا مؤسسة خمصصة 

يتعدى ذلك إىل إنتاج القيم  األخالقية اليت هي اجلزء 
املكمّل للعلم وإىل احلفاظ علي تلك القيم. فاجلامعات 

مركز احلياة وهي تصنع التاريخ. إّن تاريخ الشعب هو تاريخ 
العقول اليت نشأت يف جامعاته، وإّن إنتاج املعلومات اجلديدة موقوف على ظهور الفكر 

األصيل واالبتكار وتواجد النوابغ األحرار املفكرين يف تلك املؤسسات بعدد كاف.
فاجلامعات املتميزة هي اليت تستطيع االندماج بالبلد الذي هي فيه، وحتوّل اجملتمع 
الذي تعايشه، وتشارك أيضا يف تطوّر البلد اجتماعيًا وثقافيا واقتصاديًا. فاالندماج بني 

اجلامعة والبلد من الشؤون اليت هنتمّ هبا كثريًا.
وال بدّ من أن تكون للمؤسسات أهداف مثل ما تكون للناس حىت يتمّ التطور. 
جامعة رجب طيّب أردوغان مع كوهنا تتقدم بثقة وثبات حنو مكانة متميّزة بني اجلامعات 
األخرى، هتدف أن حتتّل مكانة عاملية وأن تكون بني اجلامعات األكثر شهرة يف العامل. إّن 
جامعتنا، بوعيها التامّ هبذه املهمّة، منذ تأسيسها أدّتْ حقّ مسؤولياهتا جبهدها ومبا أجنزته 

يف منطقتنا ووطننا بشكل ممتاز.
جامعة رجب طيب أردوغان بتوفر كوادرها األكفاء، وبقدراهتا البنيوية التحتية 
وخرباهتا هي إحدى جامعات وطننا األكثر واألسرع تقدما وتطورا. فجامعتنا بفرصها 
االجتماعية، مثل السكن واملواصالت واألنشطة الرياضية والثقافية، يف مرحلة متقدمة. إّن 
جامعتنا ببيئة طبيعية نادرة الوجود يف ملتقى البحر واخلضْرة كوحدة من وحدات هذا البلد 

تتمتع باهلدوء، وهذا جيعل أنشطتنا مثمرة وطالبنا سعداء فرحني.
فأنشطتنا األكادميية بنتائجها العلمية والقيمية سترفع مسعة جامعتنا على املستوى 
الوطين والدويل، وجهودنا حنو احتالل مكانة دولية بإنتاج اجلديد البإعادة املعلوم ستفيد 

طالبنا ومنطقتنا ووطننا واإلنسانية مجيعا باستمرار وتزايد.
أقدّم شكري أواًل لرئيس اجلمهورية رجب طيب أردوغان لفضله يف تطور جامعتنا، 
وثانيًا للمسؤولني السياسيني، واملتربعني، وألعضاء وقف اجلامعة ولطاّلبنا، وألعضاء اهليئة 

األكادميية واإلدارية.
مع حمبيت واحترامي وحتيايت

كلمة رئيس الجامعة

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN

رئيس اجلامعة



جامعة رجب طيب أردوغان
جامعة رجب طيب أردوغان، جامعة عامّة أنشئت يف 17 آذار 2006 باسم جامعة 

ريزه، مث مت تسميتها من جديد يف 11 أبريل 2012 باسم جامعة رجب طيب أردوغان.
جامعة رجب طيب أردوغان هبيئتها جامعة مدنية تقع وحداهتا األكادميية واإلدارية يف 
14 منطقة فرعية للجامعة. لكن معظم الوحدات األكادميية واإلدارية تقع يف احلرم اجلامعي 
املدينة.  مركز  يبعد عن  املركز جلامعتنا وال  هو  الذي  درين«  املسمى بـ«زهين  املركزي 
إضافة إىل ذلك هناك أحرام فرعية تابعة جلامعتنا يف حي إسالم باشا حيث تقع كليّة الطب 

واملعهد الصحيّ واملدرسة العليا الصحية ومستشفى التربية واألحباث.
البحرية،  السياحة بأردشان، كلية  تتشكل جامعتنا من وحدات أكادميية هي: كلية 
والتصميم  اجلميلة  الفنون  كلية  واآلداب،  العلوم  كلية  التربية،  كلية  األسنان،  طب  كلية 
اهلندسة،  اإلهليات، كلية  اإلدارية، كلية  والعلوم  االقتصاد  احلقوق، كلية  واملعمارية، كلية 
للتربية  العليا  املدرسة  الطبيعية،  والعلوم  الزراعة  كلية  الطب،  كلية  املائية،  املنتجات  كلية 
للعالج  العليا  غنيسو  مدرسة  بفندقلي،  التطبيقية  للعلوم  العليا  املدرسة  والرياضية،  البدنية 
الفيزيائي وإعادة التأهيل، املدرسة العليا الصحية، مدرسة اللغات األجنبية، املدرسة املهنية 
العليا للعدالة، املدرسة العليا املهنية بأردشان، املدرسة العليا املهنية بفندقلي، املدرسة العليا 
املهنية ببازار، املدرسة العليا املهنية الصحية، املدرس العليا املهنية للعلوم االجتماعية، املدرسة 

العليا املهنية للعلوم التقنية، معهد العلوم، معهد العلوم الصحية، معهد العلوم االجتماعية.
تقوم اليوم يف رحاب جامعتنا 48 وحدة أكادميية وهي؛ 3 معاهد، 13 كلية، 5 
مدارس عليا، 7 مدارس مهنية عليا، 14 مركزا للبحوث والتطبيق و6 أقسام تابعة لرئاسة 
اجلامعة. وهبيكلها احلايل تغلب على جامعة رجب طيب أردوغان وحدات العلوم والصحة.
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U N I V E R S I T Y



ــاع  ــل خرجــني للقط ــداد وتأهي ــا إلع مت تأســيس كليتن
ــين.  ــاد الوط ــرية يف االقتص ــة كب ــه حص ــذي ل ــاحي ال الس
تتواجــد يف كليتنــا األجهــزة الالزمــة لتطبيــق املعلومــات النظرية 

ــد. ــدأ باســتقبال طالهبــا بع ــا مل تب ــي. فكليتن بشــكل عمل
ــالب  ــز ط ــني وجتهي ــياحة إىل متك ــة الس ــدف كلي هت
مؤهلــني يرفعــون مســتوى الوطــن يف ســاحة التنافــس الــدويل 
ــون  ــهم ويتابع ــددون أنفس ــق وجي ــروح الفري ــون ب ويعمل
املســتجدات اجملاليــة مــن جانــب، ومــن جانــب أخــر ختريــج 
ــى  ــن عل ــي، قادري ــياحي واألكادمي ــاع الس ــوادر، يف القط ك
إجنــاز أعمــال علميــة وتطبيقيــة. وهبــذا تســعى كليتنــا لتكــون 

ــي. ــم اجلامع ــات األوىل يف التعلي ــن املؤسس م
األقسام: 

إدارة السياحة  •

كلية السياحة بأردشان

ardesen.erdogan.edu.tr



أسســت مدرســة تورغــوت كــريان البحريــة العليــا يف 16 
ــة يف 2016. ــارس 2009 وصــارت كلي م

كليتنــا الــيت تقــوم بفاعلياهتــا حتــت مظلــة اجلامعــة، هــي 
مؤسســة تعليميــة جديــدة يفضلهــا الراغبــون يف البحــر والبحريــة. 
ــني  ــني والعصراني ــراد املبدع ــج األف ــدف إىل ختري ــة هت إدارة الكلي
الذيــن لديهــم اإلمكانــات املؤهلــة  يف كافــة أرجــاء الدنيــا كمــا 
ــل  ــارات التواص ــم مه ــن لديه ــري والذي ــاع البح ــي القط يقتض
ــل  ــى العم ــدرة عل ــم الق ــر ولديه ــر احل ــة الفك ــة وإمكاني العالي
ــارات  ــة ومه ــة الدائم ــة الذاتي ــة التنمي ــم معرف ــي ولديه اجلماع

ــة. البحــث املتقدم
ــى  ــرعة عل ــات بس ــة الفعالي ــاع البحري ــب  قط يكتس
ــدم االقتصــادي الوطــين  ــدويل؛ مرتبطــا بالتق ــي وال املســتوى احملل
واإلقليمــي، ومــن أجــل هــذا يتيــح قطــاع البحريــة للخرجــني، 
ــرص  ــاالت، ف ــددة اجمل ــارات متع ــى مه ــيحصلون عل ــن س الذي
عمــل. وحيظــى خرجيــو هــذه الكليــة بفــرص العمــل يف قطــاع 
ــى  ــوا عل ــم أن يعمل ــك ميكنه ــة إىل ذل ــا باإلضاف ــر بتركي البح

ــي. ــتوى العامل املس
 املختــربات الــيت توجــد يف كليتنا:خمتربصناعــة الســفن، خمتــرب 
ــرب  ــوب، خمت ــرب احلاس ــة، خمت ــاد اجلوي ــي واألرص ــوث النفط التل
املالحــة واخلرائــط والرســم اهلندســي، خمتــرب الفيزيــاء والكيميــاء.

األقسام:
النقل البحري واإلدارة اهلندسية  •

denizcilik.erdogan.edu.tr

كلية طرقوت قران البحرية



dis.erdogan.edu.tr

كلية طب األسنان

ــرة  ــا للم ــت طالهب ــة يف 15/11/2010 وقبل ــئت الكلي أنش
ــول  ــح إىل الوص ــي 2014-2013. تطم ــام الدراس األوىل يف الع
ــة  ــات التعليمي ــور يف اخلدم ــى التط ــز عل ــز يرتك ــتوى متمي ملس
ــة  ــة لصح ــة الوطني ــر اخلط ــاهم يف تطوي ــث تس ــات حي والدراس
ــم  ــوّة فتهت ــداف املرج ــق األه ــبيل حتقي ــنان. يف س ــم واألس الف
ــة.  ــة عالي ــات جامعي ــن بدراس ــني وجمهّزي ــاء حمنّك ــج أطب خبري
ــة وترفــع مســتوى اخلدمــات  وبدراســات حتقــق إســهامات علمي

ــة.  االجتماعي

اختــذت كليــة طــب األســنان لنفســها هدفــا هــو إنشــاء 
جيــل يهتــم برضــاء املريــض والطالــب، يتابــع التطــورات املهنيــة 
ــث،  ــين بالبح ــا، يعت ــا بأنواعه ــتخدم التكنولوجي ــة، يس والتعليمي
ــاس،  ــة الن ــتوى رفاهي ــع مس ــم ويرف ــاهم يف العل ــاءل، يس يتس

ــامل. ــه الوطــن والع ــل يشــهد ل جي
مدة الدراسة يف الكلية مخس سنوات. 

األقسام :
• طب األسنان



egitim.erdogan.edu.tr

كلية التربية

مت إنشــاء كليــة التربيــة يف 3 أيلــول 1997، حيــث هتتــم خبريــج معّلمني 
وأكادمييــني يتبنــون القيــم الوطنيــة واملعنويــة ويواصلــون التعلــم طــوال احليــاة، 
يســتطيعون الوفــاء باألغــراض التعليميــة والثقافيــة وكل ذلــك يف ضــوء معطيــات 

العلــم والتكنولوجيــا.
ــات  ــم تطبيق ــث تت ــزة حي ــى صفــوف جمهّ ــة عل ــة التربي ــوى كلي حتت

ــيب. ــوم واحلواس ــات والعل ــربات للرياضي ــا خمت ــا أيض ــج. ولديه الربام
إن الكليــة كمــا تــدرّس طالهبــا نظريــا تزوّدهــم تطبيقيــا أيضا حبســب 
اجملــال. وهنــاك برامــج اجتماعيــة تطبيقيــة يف مؤسســات خمتلفــة أيضــا حيــث 
ــب  ــع. ويف الســنة األخــرية يقضــي كل طال ــب يف اجملتم ــاج الطال ــق اندم يتحق

ــا مــن وقتــه يف املــدارس متهيــدا واســتعدادا للتدريــس. حين
ــل  ــاتذة مث ــة واألس ــادل الطلب ــة لتب ــة ودولي ــات وطني ــا اتفاقي ولدين
ارامســوس )ERASMUS( وموالنــا )MEVLÂNA( مــع جامعــات خــارج 

ــة. ــارايب  )FARABİ( مــع جامعــات وطني ــل ف ــات مث ــا واتفاقي تركي
ــة  ــوم الطبيعي ــرب العل ــاء، خمت ــرب الكيمي ــاء، وخمت ــرب الفيزي ــا خمت يف كليتن

ــيب. ــربان للحواس وخمت

األقسام:
• تعليم احلاسوب وتكنولوجيا التعليم

• تعليم العلوم 
• تعليم الرياضيات باملرحلة االبتدائية

• اإلرشاد النفسي

• التربية والتعليم
• تعليم العلوم اإلجتماعية

• تعليم اللغة التركية



fef.erdogan.edu.tr

كلية العلوم واآلداب

مت إنشــاء الكليــة بتاريــخ 03 أيلــول 1997 وخترجــت أول دفعــة فيهــا عــام 
.2002

ــتخدام يف  ــة لالس ــة قابل ــل املعرف ــة جتع ــدة أكادميي ــوم واآلداب وح ــة العل كلي
جمــاالت جديــدة، وال يقتصــر دورهــا علــى نقــل املعرفــة، بــل تعطــي الطلبــة القيــم 
ــة العقــول  ــري بتربي ــة اهتمــام كب ــة ومتكنهــم مــن التفكــري واملناظــرة. ويف الكلي العاملي
تتميــز بوعــي عاملــي وتواصــل تــام مــع الكليــات األخــرى لتأهيــل أعضــاء هيئتهــا 

ــة عميقــة وشــاملة. وطلبتهــا برؤي
متكــن الكليــة طالهبــا مــن إدراك مبــادئ و أســس العلــم وتؤهّلهــم بقــدرات 
حتليليــة وتركيبيــة للوقائــع حبيــث يصبحــون قادريــن علــى حــل املشــكالت يف العلــوم 
الطبيعيــة واالجتماعيــة، ويف حياهتــم اليوميــة ويربطــون بــني املعــارف النظريــة واملهــارات 

الفعليــة متفتحــني علــى اجملتمــع، مليئــني بالنشــاط.
ــازة  ــة تدريســية جــدد مبؤهــالت وخــربات ممت ــة أعضــاء هيئ وتوظــف الكلي

ــن راحهــم. ــات وتامّ ــة للكلي ــق االحتياجــات املتوقع وف
ــة  ــة مالئم ــم بيئ ــدم هل ــا تق ــة كم ــة للطلب ــات أكادميي ــة خدم ــدم الكلي تق
للتعلــم والتطــور النفســي واالجتماعــي. ويف كليتنــا 4 خمتــرات للفيزيــاء، و 3 خمتــربات 
لألحيــاء، و3 خمتــربات للكيميــاء، وخمتــربان للبحــث العضــوي، وخمتــربان للحواســيب، 
ــة  ــاء احليوي ــرب الكيمي ــة، وخمت ــاء الفيزيائي ــرب الكيمي ــة، وخمت ــاء التحليلي ــرب الكيم وخمت
للبحــث، وخمتــرب الكيميــاء الالعضويــة، وخمتــرب علــم األحيــاء اجلزيئــي، وخمتــرب عِلــم 
النبــات، وخمتــرب علــم احليــوان، وخمتــرب فيزيــاء النبــات، وخمتــرب ميكروبيولوجيــا، وخمتــرب 
الفيزيــاء للحالــة الصلبــة، وخمتــرب اللــوازم، وخمتــرب الفيزيــاء الذريــة واجلزيئيــة، وخمتــرب 

ــة. ــاء احليوي ــرب الكيمي ــاء، وخمت الكهرب

األقسام:
• علم األحياء

• الكيمياء
• الرياضيات

• التاريخ

• اللغة التركية وآداهبا
• اللغة اجلورجية وآداهبا
• اللغة اإلجنليزية وآداهبا



gsf.erdogan.edu.tr

كلية الفنون اجلميلة والتصميم واملعمارية

ــة يف  ــت الطلب ــران 2012 وقبل ــة يف 23 حزي مت تأســيس الكلي
العــام الدراســي 2014-2015 للمــرّة األوىل يف قســم هندســة تصميم 

احلدائــق.
شــعار أعضــاء هيئــة التدريــس يف هــذه الكليــة »مــن أعمــاق 
التاريــخ إىل آفــاق العلــم والفــن«، هتــدف الكليــة إىل ختريــج طــالب 
ــون  ــا، ويعرف ــم حضارتن ــدّرون قي ــة ويق ــع والثقاف ــون باجملتم يهتم
متطلبــات العصــر احلديــث، يتميــزون بتفكــري حــر ناقــد، ويكــون 
ــون بأنفســهم ومهندســون  ــون واثق ــال واملصمم ــم رجــال أعم منه

معماريــون متميــزون.
ــني  ــالل الفنان ــن خ ــع م ــف اجملتم ــدف إىل تثقي ــا هت كم
ــد  ــى الصعي ــن عل ــدة يف الف ــة رائ ــون كلي ــعى لتك ــباب وتس الش
الــدويل، كمــا تســعى لتكــون مؤسســة تعليميــة وأن تصبــح مركــزا 

ــة. ــة والفني ــاالت الثقافي يف اجمل
ومــن األهــداف األساســية للكليــة االلتــزام بالقيــم األخالقيــة 

واألكادمييــة واالبتــكار والتطــور والشــفافية.

األقسام:
• هندسة تصميم احلدائق



hukuk.erdogan.edu.tr

كّلية احلقوق

اهليئة  من  املطلوب  العدد  توفر  لعدم  الطالب  بعد  تستقبل  مل  كليتنا 
التدريسية.

التابعة جلامعة رجب طيب أردوغان، لديها رؤية منفتحة  كلية احلقوق 
اليت  التقليدية  واالجتاهات  الكالسيكية  التصورات  عن  بعيدا  واسعة  ومبتكرة 
ترى العلم قالبا منقوال من جيل إىل آخر، وهتدف إىل تأهيل حقوقيني لديهم 

قدرة التصور اخلالقة اليت جتعلهم قادرين على  إنشاء اللوائح القانونية.
تقدم الكلية اخلدمات التعليمة للطلبة باعتبارهم األساس الذي ترتكز إليه، 
وحتض األفراد على اختاذ رؤية تعاونية متسائلة باحثة حمللة بنّاءة تتميز بالنمط 
التفكريي العاملي. وباعتبارنا مركزا للبحوث احلقوقية والتربية ذا اعتبار دويل 

جعلنا ألنفسنا خدمة الوطن واملنطقة من أولوية أهدافنا.
ومن حيث املبدأ األساسي؛ فنحن نرى أّن رجل القانون هو الذي ينظم 
االلتزامات  تنفيذ  وينظم  واألفراد  واملؤسسات  والدولة  املواطن  بني  العالقات 

بشكل فعال مبنهج معاصر يف إطار احلقوق واملسؤوليات.



iibf.erdogan.edu.tr

كلية االقتصادية وعلوم اإلدارية 

الدراسي  العام  يف  طالهبا  واستقبلت   28/11/2007 يف  كليتنا  إنشاء  مت 
2010-2009 يف قسم إدارة اإلعمال.

التفكري  يف  ماهر  متسائل،  خبري،  طالب  ختريج  ايل  الكلية  إدارة  تطمح 
والتحليل، منفتح على األفكار املختلفة ولديه قدرة على التفكري النقدي، متفاعل 

مع اآلخرين.
اجلامعي  احلرم  يف  تقع  اليت  اإلدارية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  أهداف  ومن 
»زيهين درين« إنتاج حبوث ومنشورات معاصرة، قادرة على تلبية االحتياجات 
البلدان واملناطق باستخدام املنهج العلمي والتكنولوجيا، ومن ناحية أخرى حتاول 

تطوير مشاريع تلبّي الطلبات اإلقليمية من خالل البحوث العلمية واملنشورات.
لدى كليتنا بنية مرنة يف إدارة األعمال واالقتصاد والعلوم السياسية واإلدارات 

احمللية متّكن من تشكيل الربامج املطابقة ملصاحل اخلرجيني.

األقسام:
• االقتصاد )النهاري(

• االقتصاد )الليلي(
• إدارة األعمال )النهاري(

• إدارة األعمال )الليلي(
• العلوم السياسة واإلدارة احمللية

• اخلدمة االجتماعلية



ilahiyat.erdogan.edu.tr

كلية اإلهليات )الشريعة(

مت  بينما  الدراسي1993-1994   العام  يف  التعليم  اإلهليات  كلية  بدأت 
إنشاؤها يف 03/07/1992.

تطمح كلية اإلهليات إىل ختريج أجيال جمهّزة مبنهج يشمل املعارف املعاصرة 
والثقافة احلديثة بشكل أكادميي حيترم القيم الدينية والعاملية، حيث تنتج املعارف 
وفق حاجات اجملتمع معتمدة أسسا علمية تقوم بتحليل تلك املعارف يف إطار القيم 
اإلسالمية. إضافة إىل مواكبة معلومات العصر وتطوراته، وهتدف كليتنا إىل منح 
طلبتها روح البحث والتساؤل ومتابعة املستجدات وتلبية حاجات األمة بتميزات 

مهنية وثقة عالية بالنفس.
العلوم اإلسالمية األساسية، وعلوم  أقسام هي  الكلية ثالثة  تقوم يف رحاب 
األديان، والفلسفة وتاريخ اإلسالم وفنونه. ويف عام 1998، خترّجت أوّل دفعة 
فيها. ويعمل خرجيو الكلية يف رئاسة الشؤون الدينية أئمة ووعّاظا ومفتني إضافة 
إىل فرص العمل يف الثانويات واملؤسسات اليت تعادهلا كمعّلمني ملادة الثقافة الدينية 
واملوادّ املهنية املعنية بالعلوم الدينية إذا على شهادة علم أصول التدريس. وهناك 

أيضا فرص الترقي يف الدراسة إىل درجيت املاجستري والدكتوراه.
مدة الدراسة يف كليتنا 5 سنوات بإضافة السنة التحضريية للغة العربية.

األقسام:
• اإلهليات )النهاري(

• اإلهليات )الليلي(



muhendislik.erdogan.edu.tr

كلية اهلندسة

يف  األول  الدراسي  العام  وبدأ  2011ـ04ـ04،  يف  اهلندسة  كلية  تأسست 
واهلندسة  اهلندسية  الطاقة  نُظم  أقسام  يف  للتعليم  الطالب  مستقبلة   2012-2013

اجليولوجية.
على  األعمال  مؤدية   ، اجلامعة  وظيفة  مع  متاشيًا  التعليم  تقدم  اهلندسة،  كلية 
عاتقها بنجاٍح، وميسرة للصعوبات مستخدمًة للتكنولوجيا، وممتلكة املواصفات العاملية 
لتدعيم العلم عن طريق التدريب؛ للمساعدة يف التطوير التكنولوجي يف البالد واملسامهة 

يف رفعة العلم.
كليتنا، تلبية الحتياجات اجملتمع، حساسة إىل الطبيعة والبيئة، راصدة للتطورات 
حلول  وإجياد  املشاكل،  ومعرفة  األساسية،  العلوم  استوعبت  وقد   ، التكنولوجية 
عقالنية، واملستويات األساسية تعمل يف جمال البحوث على املستويات احمللية والدولية 
هذه  إنتاج  حتويل  ميكن  اليت  العملية  واهلندسة  والتطبيقية  األساسية  املوضوعات  يف 
واحترام حقوق  العلم  بقوة  ومتسلحة  والعاملية  والوطنية  العامة  املنفعة  إىل  املعلومات 
خلق  يف  وأهدافها  واإلبداعية  األخالقية  بالقيم  ملتزمة   احلر،  والتفكري  اإلنسان، 

مهندسني مبتكرين.
كليتنا غنية بالربامج التعليمية، وتقدمي ُفرص التدريب ودعم البحوث التطويرية 
للخرجيني، دائمًا هدفنا أن نكون سباقني  خبطوة لألمام. اللغة اإلجنليزية يف الصفوف 

التحضريية إجبارية لطالبنا.
األقسام:

• هندسة الكهرباء والكهربية.
• هندسة النظم الطاقية

• اهلندسة املدنية.
• اهلندسة امليكانيكية.



suf.erdogan.edu.tr

كلية املنتجات املائية

جمموعة  أوّل  استقبلت   03/07/1992 يف  تأسست  اليت  املائية  املنتجات  كلية 
من الطالب يف العام الدراسي 1994-1993 وخرجّت أوّل دفعة يف العام الدراسي 

.1997-1998
املائية  املنتجات  قطاع  تزود  العايل  للمعهد  تابعة  مؤسسة  املائية  املنتجات  كلية 
باملعلومات اجلديدة والتكنولوجيا من خالل مهندسيها الذين جتهزهم وخترّجهم. فاخلرجيون 
إىل  إضافة  املائية  املنتجات  هندسة  جمال  يف  القرويّة  والشؤون  الزراعة  وزارة  يف  يعملون 
اجلامعات كباحثني يف جماالت حبثية أساسية. كما يعملون يف الشركات اخلاصة اليت هتتم 
بتربية أمساك األريوان واألمساك البحرية وتربية السمك على الشواطئ ويف األحواض داخل 
السمك  أمراض  التربية وحتديد  إمكانيات  الوطن وخارجه،وجيدون فرص عمل يف ختطيط 
ومعاجلتها واصطياد املنتجات املائية بشك حمترف أو وغري حمترف ومصانع إدارة املنتجات 
املائية، ومصانع الطعوم ومصانع الشباك ومدارس الغطس حتت املاء. وطالب كليتنا جيدون 

أيضا فرص التلمذة والعمل التطبيقي يف جماالهتم.
املختربات املوجودة يف كليتنا: خمترب اجملاهر، وخمترب أدوات الصيد وتقنيات االصطياد، 
املاء، وخمترب تكنولوجيا اإلدارة،  السمك، وخمترب كيمياء  أمراض  وخمترب احلواسيب، وخمترب 
وخمترب البيولوجيا اجلزيئية، وخمترب اجلِيِنات، وخمترب علم األنسجة وحتديد السن، وخمترب أحياء 
املائية،  السموم  علم  وخمترب  السمك،  ومتحف  األمساك،  وخمتربان ألحواض  األمساك،  تربية 

وخمترب البحوث حتت املائية.

األقسام:
• هندسة املنتجات املائية



tip.erdogan.edu.tr

كلية الطب

الدراسي  العام  فيها  الدراسة  وبدأت   01/03/2006 يف  تأسست  الطب  كلية 
.2008/2009

إطار  يف  الدراسي  برناجمها  أردوغان  طيب  رجب  جلامعة  التابعة  الطب  كلية  طوّرت 
املستجدات الطبية يف تركيا والعامل وأكملت منهجها بثالثية »التعليم« و«البحث« و«اخلدمة«.

تطمح الكلية أن ترتقي إىل مستوى تسهم من خالله يف علم الطب مبواصفات عاملية، 
املنشودين،  واملهارة  بالعلم  ومتزودين  الوطنية  الصحية  باإلشكاليات  ملمّني  أطبّاء؛  وختريج 
ولديهم رغبة البحث والتطور، متقدمني مهنيًا واجتماعيًا، حيترمون آداب مهنة الطب وحقوق 

اإلنسان،ويطمحون إىل األفضل جودة ونوعية.
احتلت كليتنا مكانة راقية بني كليات الطب األخرى بسرعة هائلة منذ أن تأسست.

والتكنولوجيا  الفيزيائية  واإلمكانات  التدريسية  اهليئة  بأعضاء  سريعا  كليتنا  بناء  اكتمل 
التحتية. ولقلة طالبنا يستطيع الطالب التواصل مع األساتذة فيجد فرصة االستفادة منهم نظريا 

وتطبيقيا بأعلى الدرجة.

األقسام:
• الطب العام



ziraat.erdogan.edu.tr

كلية الزراعة والعلوم الطبيعة

مرّة يف  ألول  طالهبا  واستقبلت   16/04/2012 بتاريخ  كليتنا  تأسست 
العام الدراسي 2014-2013 وبدأت الدراسة.

فوائد  إىل  وحتويلها  املعرفة  إنتاج  إىل  تطمح  الطبيعة  والعلوم  الزراعة  كلية 
اجتماعية، واحملافظة على البيئة واخلريات حبيث حتتل كليتنا مكانة رفيعة يف الوطن 

والعامل  كما هتدف إىل املشاركة يف تطور الوطن اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
كلية الزراعة والعلوم الطبيعية حققت التماشي مع املستجدات التكنولوجية، 
وتستطيع تقدمي احللول للمسائل الزراعية يف املنطقة والوطن وتساهم يف التطوّر يف 

إصالح وتربية وتقييم احلدائق واحلقول عن طريق إنتاج املعرفة.
وبفضل هيئتها األكادميية املتميزة جتري حبوثا علمية هتدف إىل املشاركة يف 
تطوير السياسة الزراعية على مستوى الوطن واإلقليم. ومن أهدافنا أيضا تأهيل 
اخلرجني مبعارف ومهارات جتعلهم منتجني فاعلني يقدمون خدمات ذات جودة 

للمجتمع.

األقسام:
• النباتات احلدائقية

• النباتات احلقلية



erdogan.edu.tr/yuksekokul/besyo

املدرسة العليا للتربية البدنية والرياضة

املدرسة العليا للتربية البدنية والرياضة جبامعة رجب طيب أردوغان، تطبق 
تنافس  رائدة  مدرسة  تكون  أن  إىل  هتدف  املعاصرة.  الرياضية  التدريب  برامج 

جامعات أخرى يف جمال العلوم والتكنولوجيا الرياضية.
املدرسة العليا هتدف إىل أن تنشئ مُدرسي التربية البدنية والرياضية ومديري 
الرياضة واملدربني، الذين لديهم قيم عاملية ويستطيعون أن ينقلوا مهاراهتم وعلمهم 
إىل الواقع العملي، مستندًة إىل رؤية بلدنا خللق أفراد لديهم صحة وقابليتهم للحياة 

عالية.
باإلضافة إىل ذلك، هتدف إىل تنشئة األفراد الذين يؤدون اخلدمة الرياضية 
يف بلدنا ويف بالد أخرى، وحسن استغالل وقت الفراغ، وكذلك تعميم الثقافة 

الرياضية.
البدنية  التربية  جمال  يف  منوذجية  ممتازة  مدرسة  مدرستنا  تكون  أن  هدفنا 
والرياضية، وترفع ذكاء الطالب ومهاراهتم إىل املستوى األعلى وتُجهّزهم بالعلوم 

واملهارات املعاصرة وختلق اجلو الذي يتيح هلم الفرص لكي يظهروا إمكانياهتم.

األقسام:
• اإلدارة الرياضية
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املدرسة العليا للعلوم التطبيقية بفندقلي

مدرستنا العليا مت تأسيسها يف23/06/2012  واستقبلت طلبتها ألول مرّة يف 
عام 2013 بقسمها التمويل واملصارف وبدأت الدراسة.

فهدفنا األساسي الراهن تغطية حاجة القطاع الصناعي بكوادر تتميز باملواصفات 
العاملة واملتميزة يف جماهلا وتربية أعضاء مؤهلة وجتهيزها  القوة  يتطلبها من خالل  اليت 

مبيزات متكمن وطننا من الرقي إىل املستوى املعاصر.
تقدم مدرستنا العليا خدمات تعليمية يف برامج التمويل واملصارف، والرياضيات، 
واإلحصاء، احلقوق األساسية، احلقوق املصرفية، احلاسوب، واحملاسبة، والقروض املصرفية، 
والتمويل، وحتليل البيانات التمويلية، والتحليالت النقدية باحلاسوب ، واستثمار وتقييم 
املشروع، والتمويل الدويل، وإدارة املخاطر، واألدوات املالية والشركات. وهتدف إىل 

إجياد فرص التلمذة والتطبيق العملي املوجّه إىل اإلجراءات املوجودة يف السوق.
اجملتمع  إدارة  يستطيع  حيث  مبؤهالت  ويتصف  نفسه  يطور  مدرستنا  طالب  إن 

ويكون لديه حساسية حنو البيئة واجملتمع.

األقسام:
• التمويل واملصارف

• التجارة الدولية والتسويق



erdogan.edu.tr/yuksekokul/ftryo

مدرسة غنيسو العليا للعالج الفيزيائي 
وإعادة التأهيل

تأسست مدرسة غنيسو العليا للطب الطبيعي وإعادة التأهيل يف 07/12/2009.
عند األخذ بعني اإلعتبار أن %12.29 من سكان البالد معاقني حسب معطيات نشرت 
من قبل معهد الدولة لإلحصاءات بعد إحصاء السكان الذي أجري يف سنة 2000، تظهر أمهية 

خرجيي هذه املدرسة الذين سيغلقون الفجوة يف هذا اجملال.
هندف إىل أن ننشئ العاملني يف جمال الطب الذين يطبّقون املناهج الالزمة إلعادة الشخص 

املعاق إىل اجملتمع، سواء أكانت اإلعاقة أثناء الوالدة أوبعدها. 
باإلضافة إىل ذلك هندف إىل أن نريب أخصائيني للعالج الطبيعي الذين حيترمون حقوق 
اإلنسان ولديهم مهارة وعلم حسب اشتراطات صحة اجملتمع وهلم قابلية للتقدم والتطورات 
بكل أنواعها اليت تؤثر يف صحة اإلنسان والذين يؤدون الوظائف كعضو نشيط لفريق الصحة 

يف نفس الوقت.
دراسة  بعد  اخلربة  اكتسبوا  وقد  للمجتمع،  اخلدمة  الطبيعي  العالج  أخصائيو  يُقدّم 

استغرقت أربع سنوات.
املدرسة العليا بدأت تعاجل املرضى وتستقبل طالهبا يف العام الدراسي 2016-2015.

األقسام:
• العالج الفيزيائي وإعادة التأهيل



erdogan.edu.tr/yuksekokul/syo

املدرسة العليا الصحية

إن مدرستنا العليا الصحية تأسست يف 17/03/2006، وهتدف بدراستها 
اجلامعية إىل ختريج الطلبة مبيزات عالية مبنهج تعليمي معاصر ومبواكبة املستجدات 

القطاعية والتكنولوجية.
وتعليمية  مهنية  أعضاء  تربية  الصحية  العليا  مدرستنا  أهداف  ضمن  ومن 
متمركزة على الفرد ومحاية الصحة العائلية والتطوير واالستمرار والبحث واإلدارة 

والقيادة من خالل املقاربات العلمية يف إطار تطوير الصحة واحملافظة عليها.
نتوقع من طلبتنا أن يكونوا باحثني ودارسني وعلى هذا يعتمد إجراء مجيع 
الدراسات النظرية والتطبيقية املوحّدة. إّن برنامج املدرسة العليا الصحية مت إعداده 
على أساس أن يأخذ الطالب املعرفة والتقنيات يف جماالت العلوم اإلنسانية والعلوم 

الفيزيائية واالجتماعية والطبية واألحيائية.
إّن خرجيي املدرسة العليا يتوظفون يف املستشفيات اجلامعية العامة واخلاصة 

والشركات الصحية ويف املواقع العملية.

األقسام:
• التمريض



erdogan.edu.tr/yuksekokul/ydyo

مدرسة اللغات األجنبية العليا

مدرسة  يف  إجباريا  الطالب  يدرسها  اليت  األجنبية  اللغة  دروس  إعداد  يتم 
اللغات األجنبية العُليا وفقا لقانون رقم 2547 مادة 5/أ وكذلك إعداد امتحانات 
باستثناء كلية  التحضريية  الصفوف  باجلامعة وتدريسها يف  للقبول  األجنبية  اللغة 
اإلهليات، وأيضًا تنظيم دروس اللغة األجنبية االختيارية و دورات اللغة. وجترى 

فاعليات هذه املدرسة العليا يف مبىن حممود حانتال التعليمي يف بلدة »إِييدَرا«.
واحملادثة  القراءة  و  الكتابة  مهارات  تطوير  على  الطالب  تشجع  مدرستنا 
نفس  املهنية.ويف  املهارات يف حياهتم  استعمال  على  قادرين  ليكونوا  األكادميية؛ 
الوقت هتدف إىل إكساهبم هذه املهارات بواسطة املناهج التعليمية املتمركزة على 
التقليدية. رؤيتنا  التعليمية  الطالب واإلبداعية والنقدية بدال من استخدام املناهج 
أن نتبع التقدم التكنولوجي والعلمي، الذي يعدّ ضروريا لدراسة اللغة األجنبية 

احلديثة على املستوى العاملي.
واثقني  اآلخرين  مع  التواصل  طريق  هلم  منهد  أن  إىل  هندف  مدرستنا  يف 
هذا  ويف  مسؤولية.  وذوي  أنفسهم  على  معتمدين  أشخاصا  وبكوهنم  بأنفسهم 
السياق أن أهداف برنامج تدريس اللغة أن تكسب الطالب مهارات لغوية و أن 

تربيهم أشخاصا منتجني هلم قدرة تنافسية على املستوى الوطين والعاملي.



erdogan.edu.tr/myo/adalet

املدرسة املهنية العليا للعدالة

التدريس  بدأت  أهنا  إال   ،2012 سنة  للعدالة يف  العليا  املهنية  املدرسة  تأسست 
بقبول 31 طالبا يف العام الدراسي 2013-2104.

املدرسة املهنية العليا للعدالة جبامعة رجب طيب أردوغان، هي املدرسة اليت هتدف 
العمل يف  األساسية وخربة  باحلقوق  معرفة  لديهم  والذين  العامليناملؤهلني  تريب  أن  إىل 

مؤسسات احلقوق. لغة الدراسة هبا هي اللغة التركية.
يعرفون  الذين  الطالب  تنشئة  إىل  العليا هتدف  ملدرستنا  الدراسية  الربامج  بفضل 
األقل  على  احلقوق  لنصوص  والتحقيق  التعليق  قابلية  ولديهم  التركي  القضائي  النظام 
يف مستوى احلدّ األدىن ويكتسبون قابلية التفكري التحليلي ويتبنون املبادئ الدستورية 
مثل الدميقراطية والعلمانية والدولة االجتماعية وسيادة القانون والذين يكونون منفتحني 
قابلية  ولديهم  املختلفة  واألفكار  واحلياة  املعتقدات  أساليب  وحيترمون  العاملية  للثقافة 
استجواب املعرفة يف نطاق الفكر العلمي، والذين يطورون أنفسهم عرب متابعة العلوم 
والتكنولوجيا واملوضوعات املعاصرة متبنني أمهية التعلم طوال احلياة ويكتسبون املعارف 

األساسية تلبية لالحتيجات يف جمال اخلدمات القضائية.
هدفنا أن ننشئ الطالب الذين يتقنون اللغة األجنبية ولديهم املعرفة باملماراسات 
القضائية احمللية والدولية، ويقدمون األداء املتميز ولديهم قابلية التكيف بسهولة والذين 
يصبحون عاملني حمترفني يف مكاتب احلقوق املتميزة والقطاع اخلاص والدوائر القضائية 

احلكومية.

األقسام:
• العدالة )النهاري(

• العدالة )الليلي(
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املدرسة العليا املهنية بأردشان

مدرستنا املهنية العليا اليت تأسست يف 24/01/2003 تتكون من ثالثة أقسام 
حاليا.

مدرسة أردشان املهنية العلياجبامعة رجب طيب أردوغان تكسب الطالباملهارات 
التخصصية النظرية والعملية مستفيدة من التقنيات الدراسية والتربوية اجلارية لغرض سدِّ 

حاجات املؤسسات واملنظمات املختلفة بالعمالة املؤهلة.
باملعدات  الصفوف واملختربات اجملهزة  الذين يدرسون يف  الطالب  نعد  أن  هدفنا 

التكنولوجية، للحياة املهنية بكامل املواصفات يف هناية درساهتم. 
يف املدرسة املهنية العليا حاليا يوجد 21 عضو هيئة التدريس ويدرس 502 طالب. 
وهدفنا أن نكون مدرسة رائدة تريب العاملني املهنيني اجملهزين بكمال املواصفات، كما 

توّفر بيئة العمل املناسبة مبصادرها وبنيتها التحتيةألعضاء هيئة التدريس.
مدرستنا املهنية العليا تلعب دورا يف ازدياد تطوير العمالة املاهرة باإلضافة إىل تنشئة 

الطالب املؤهلني حىت يصلوا إىل املكانة اليت يستحقوهنا يف عامل األعمال.

األقسام:
• العمل املصريف وأعمال التأمني

• هندسة الربجميات )النهارية(
• هندسة البمجيات )الليلية(

• إدارة السياحة والفنادق
• اخلدمات السياحية والسفرية
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املدرسة العليا املهنية ببازار

األقسام:
• الزراعة العضوية 

• النباتات الطبية والعطرية

للطالب منذ  أبواهبا  31/03/2008، فتحت  اليت تأسست يف  العليا  مدرستنا 
العام الدراسي 2009-2010.

بدراسة  اهتمامًا  تويل  باألحرى  والفالحة  الزراعة  يف  ختصصت  العليا  مدرستا 
الزراعة العضوية والنباتات الطبية والعطرية.

هدفنا أن نُجري التطبيقات املعاصرة يف جمال الزراعة العضوية اليت أصبحت قطاعا 
هامّا يف بلدنا ويف بالد أخرى وأن نرفع مستوى وعي الشعب يف جمال النباتات الطبيبة 
والعطرية اليت أصبحت أكثر أمهية يف السنوات األخرية وباإلضافة إىل ذلك نستهدف 
إىل أن نصبح مدرسة رائدة ومنوذجية تُطلب على املستوى احمللي والعاملي و لديها ميزة 

حامسة يف جماهلا وتقدم دعمًا يف التطورات االجتماعية واالقتصادية ملنطقتنا وحمافظتنا.



erdogan.edu.tr/myo/shmyo

املدرسة العليا املهنية الصحية

األقسام:
• التخدير

• االسعفات األولية والعاجلة
• تقنيات املخترب الطيب

• رعاية املسنني
• العالج الفيزيائي

تأسست املدرسة العليا للخدمات الصحية يف 11/07/2007. املدرسة العُليا 
للخدمات الصحية جبامعة رجب طيب أردوغان هتدف إىل أن تنشئ فنيي الصحة الذين 
يكتسبون مهارة ومعرفة يف جمال الصحة ويتبنون مبادئ إدارة اجلودة الشاملة ولديهم 
احمللي  املستوى  على  الصحية  اخلدمة  ويقدمون  اجملتمع  إزاء  واملسؤلية  بالوظيفة  الوعي 
والدويل ويكونون عصرانيني وعقالنيني وذوي معرفة ومهارة.ولديهم القدرة على العمل 

اجلماعي.
هدفنا أن نعدّ الفنيني املؤهلني للصحة للحياة االجتماعيةعلى مستوى املؤهل فوق 
املتوسط يف نطاق اخلدمات الصحية األساسية، وعالوة على ذلك هندف إىل أن تصبح 
مدرستنا مؤسسة ترفع مستواها التعليمي إىل األعلى متابعة التطورات والتغريات املهنية 
باستمرار وتعد املوارد البشرية مبوجب احتياجات القطاع وتكون يف املرتبة األوىل يف 

نظر الطالب على املستوى احمللي والدويل.
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املدرسة العليا املهنية للعلوم االجتماعية

تأسست املدرسة املهنية للعلوم االجتماعية سنة 2011 بانقسام مدرسة ريزه املهنية 
العليا إىل قسمني: املدرسة املهنية للعلوم التقنية واملدرسة املهنية للعلوم االجتماعية. يف 
هذه املدرسة هندف إىل تنشئة الطالب احملققني والباحثني ومتطوري املهارات االجتماعية 

والواثقني بأنفسهم والعقالنيني واحملتِرمني قيم اجملتمع.
املدرسة املهنية للعلوم االجتماعية تعهدت كواجب بتنشئة األفراد املنتجني والباحثني 
والواثقني بأنفسهم واحملترمني  القيم االجتماعية واملسامهني يف احلياة االجتماعية والثقافية، 
التنمية منتجًة  واملاهرين واملتكيفني بشروط متغرية باستمرار، وأيضًا بإسراع عمليات 
املشروعات اجلديدة بالتعاون مع أصحاب القطاع بواسطة املصادر كلها لغرض تزويد 

املؤسسات واملنظمات بالعاملني املؤهلني.
فيما مضى تكونتاملدرسة العليا من أقسام عديدة، أما اآلن فبقي منها أربع برامج 

دراسية بعد تعديالت أجريت بني املدارس العليا.
األقسام:

• اإلدارة املكتبية واملساعدة التنفيذية )النهارية(
• اإلدارة املكتبية واملساعدة التنفيذية )الليلية(

• التجارة اخلارجية )النهارية(
• التجارة اخلارجية )الليلية(

• العالقات مع الشعب واإلعالم
• إدارة األعمال )النهارية(
• إدارة األعمال )الليلية(

• احملاسبة وتطبيق الضرائب )النهارية(
• احملاسبة وتطبيق الضرائب )الليلية(

• التسويق



erdogan.edu.tr/myo/tbmyo

املدرسة العليا املهنية للعلوم التقنية

املدرسة املهنية العليا للعلوم التقنية قد تأسست باسم مدرسة ريزة املهنية العليا 01مارس 
1976 تابعة لوزارة التعليم  يف نفس السنة بدأت الدراسة هبا. مت شراء األرض يف حي »آت 

ميداين« )ميدان اخليل( سنة 1986 وافتتحت للخدمة بعد إمتام مبانيها سنة 1992.
هدفنا أن ننشئ املدراء واألخصائييناملتالئمني وفق  الشروط االجتماعية واالقتصادية اليت 
تتغري باستمرا  بتأثري العوملة، واملدركني ضرورات الوقت املتعلقة بالقطاع و امُلجَهَِّزين باملعدات 

الالزمة.
من وظائف مدرستنا العليا تنشئة األفراد املنتجني والباحثني والواثقني بأنفسهم واحملترمني 
شروط  واملتالئمينوفق  واملاهرين  والثقافية،  االجتماعية  احلياة  يف  واملسامهني  االجتماعية  القيم 
مع  بالتعاون  اجلديدة  املشروعات  منتجًة  التنمية،  عمليات  بإسراع  وأيضًا  باستمرار  متغرية 

أصحاب القطاع بواسطة املصادر كلها.
فيما مضى تكونت املدرسة العليا من أقسام عديدة، أما اآلن فبقي منها فيها ثالثة عشر 

برناجما دراسيا بعد تعديالت أجريت  بني املدارس العليا.
خمترب  البناء،  خمترب  أعداد(،   6( خمترباحلاسوب  العليا:  املدرسة  يف  توجد  اليت  املختربات 

تكييف اهلواء والتربيد.

األقسام:
• زراعة الشاي وتكنولوجيااملعاجلة

• الكهرباء )النهارية(
• الكهرباء )الليلية(

• تكنولوجيا اإلليكترونيات
• تكنولوجيا الغاز وتأسيساته

• احلرف اليدوية التقليدية
• تكييف اهلواء وتكنولوجيا التربيد

• تكنولوجيا البناء )النهاري(
• تكنولوجيا البناء )الليلي(

• تكنولوجيا الكيمياء
• املاكينة )النهارية(
• املاكينة )الليلية(

• املاكينة والرسم ورسم شكل هندسي
• امليكاترونيك

• األثاث والديكور
• تكنولوجيا السيارات

• تكنولوجيا النسيج
• مراقبة البناء



erdogan.edu.tr/enstitu/fbe

معهد العلوم

العلماء  تنشئة  أردوغان  طيب  رجب  جبامعة  العلوم  معهد  تأسس  هدف 
واخلرباء الذين يقومون بالعمل العلمي مبنح الدراسة العليا لغرض مسامهة التطورات 

املعاصرة والعاملية يف جمال العلوم واهلندسة.
معهدنا يداوم على حل شكالت القطاع  احلكومي واخلاص واملسامهة يف 
العلوم برساالت يف الدرسات العليا، ويوفر العاملني املؤهلني جلامعتنا واجلامعات 
يف  دورا  يلعب  و  األمام،  إىل  الصناعة  سينقلون  الذين  العلماء  وينشئ  األخرى 

املشروع البحثي وحل مشكالت البلد واملنطقة.
الدكتوراه  مستوى  على  منها  أربعة  التعليمية  النشاطات  تدوم  املعهد  يف 

واثناعشر منها على مستوى املاجستري.
التخصصات:

برامج املاجستري
• قسم البيولوجيا

• قسم هندسة نظم الطاقة
• قسم تعليم العلوم

• قسم الفيزياء
• قسم هندسة البناء

• قسم اهلندسة اجليولوجية
• قسم الكيمياء

• قسم اهلندسة امليكانيكية
• قسم املنتجات املائية

• قسم الرياضيات
برامج الدكتوراه

• قسم البيولوجيا
• قسم الفيزياء

• قسم الكيمياء
• قسم املنتجات املائية

• قسم العلوم
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معهد العلوم الصحية

من  األول  يف  أردوغان  طيب  رجب  جبامعة  الصحية  العلوم  معهد  تأسس 
مارس 6002.

معهدنا يقوم بالدراسات العليا يف جمال الطب والعلوم الصحية. هدف املعهد 
واختاذ  بعمق  العلمية  وحتليالحلوادث  املستقل  البحث  قابلية  الطالب  يكسب  أن 

اخلطوة الضرورية للوصول إىل التركيب.
يف معهدنا تتم دراسة املاجستري يف برناجمني حاليا.

املؤهلني  الطالب  الدكتوراه وسرييب  دراسة  معهدنا  أسرع وقت سيبدأ  يف 
الذين يقدمون اخلدمة يف جمال الطب لسكان املنطقة والبلد وبذلك يسد احتياجات 

شعبنا اهلامة.

التخصصات:
برامج املاجستري

الكيمياء احليوية الطبية
علم األحياء اجملهري

علم األحياء الطيب
التربية البدنية والرياضية

برامج دكتوراه:
علم األحياء اجملهري

علم األنسجة واألجنة )مشتركة مع جامعة آتاتورك(
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معهد العلوم االجتماعية

مت إنشاء معهد العلوم االجتماعية، جبامعة رجب طيب أردوغان، على أن يُجري التعليم 
العايل ويشرف على تنظيمه ومراقبته.

باملوادّ والدراسات واملشاريع، وتقدمي  النظرية  التحتية  البنية  تقوية  ويستهدف معهدنا 
حلول للمشاكل احملتملة يف احلياة االجتماعية من خالل إسهاماته التطبيقية، وختريج أكادمييني 
مؤهّلني فاعلني يف جماالهتم. ويف هذا السبيل يطمح معهدنا بتخريج أجيال ناقدة، حمّللة، باحثة، 
اجتماعية، جريئة، لديها براعة إنتاج احللول اإلبداعية، وتستطيع إدارة الصعوبات مهما كانت، 

وحتافظ على القيم األخالقية والتربوية.
ومن أهداف معهد العلوم االجتماعية، تطوير األنشطة العلمية الرامية إلنتاج القيم على 
تعليمية،  إليها بوصفه مؤسسة  العاملي، وجتهيز الطالب مبعارف ومهارات حيتاجون  املستوى 
ومتكينهم من استخدام املعرفة العلمية احلديثة بشكل إبداعي، حبيث يتشكل جمتمع يشارك هذا 
التعليمية  تنفيذ اخلدمات  بعزم وثبات  يواصل  الفكر واالجتاه. ويف سبيل حتقيق هذا اهلدف، 
والتربوية حبيث ال يقتصر على التعليم فحسب بل يكون لديه منهج منفتح على التطور والتقدم.

التخصصات:
برامج الماجستير باألطروحة

• اإلدارة التعليمية، اإلشراف، والتخطيط واإلقتصاد
• الفلسفة والعلوم الدينية

• االقتصاد
• تاريخ اإلسالم وفنونه

• اإلدارة
• املعلم االبتدائي

• العلوم اإلسالمية األساسية
• اللغة التركية وآداهبا

• تدريس العلوم االجتماعية
برامج الماجستير بدون األطروحة

• اإلدارة )القسم الليلي(
• االقتصاد )القسم الليلي(

• اإلدارات احمللية والالمركزية

برامج الدكتوراه
• الفلسفة والعلوم الدينية

• العلوم اإلسالمية األساسية
• اللغة التركية وآداهبا

• إدارة األعمال



مراكز البحوث
• مركز البحوث والتطبيق للنبات والتراب

• مركز البحوث والتطبيق للحوانات االختبارية
• مركز البحوث والتطبيق للبحر األسود االستراتيجي

• مركز البحوث والتطبيق للتقدم المهنية
• مركز البحوث والتطبيق للعنب البري

• مركز البحوث والتطبيق للمختبر المركزي الدراسي
• مركز البحوث والتطبيق للتقدير والتقييم

• مركز البحوث والتطبيق لإلرشاد والتشاور النفسي
• مركز البحوث والتطبيق للدراسات المستمرة

• مركز البحوث والتطبيق للمنتجات المائية
• مركز البحوث والتطبيق لتعليم اللغة التركية

• مركز البحوث والتطبيق للدراسة عن بعد
• مركز البحوث والتطبيق للكهرومغناطيسي



الوطنية والدولية يف إطار  الطالب بني اجلامعات  تبادل  برامج  تطبّق 
وبناء على   .) فارايب...  إيرامسوس،  األورويب، سقراط،  )االحتاد  اتفاقيّات 
اليت  الدروس  من  بدال  أخرى  موادّ  املبعوث  الطالب  يدرس  االتفاقيات 
يأخذها يف قسمه. وحتوّل الدرجات اليت حصل عليها الطالب يف جامعة 
أخرى إىل نظام الدرجات، يتم تسجيلها يف دراسته األكادميية وفق أحكام 
وبعده جلامعة  الليسانس  قبل  ما  اجلامعية  والدراسات  االمتحانات  »الئحة 
- يف  أخرى  جامعة  من  القادم  للطالب  ويعطى  أردوغان«.  طيب  رجب 
إطار اتفاقيات التبادل أيضا - سجال دراسيا للموادّ الىت درسها وفق أحكام 

الالئحة نفسها.
وحتافظ  الدويل،  املتسوى  على  حديثة  تعليمية  خدمة  جامعتنا  تقدّم 
إيرامسوس  برناجمي  تطبيق  يف  الدراسي  العام  طوال  املستوى  هذا  على 

)ERASMUS( وفارايب )FARABI( التبادليني. 

تبادل الطالب بني اجلامعات الوطنية والدولية
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