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كلية الطب
كلية الفنون الجميلة
كلية ااتربية
كلية الهندسة
كلية المعمارية
كلية االتصال
كلية العلوم االسالمية
كلية األداب و الفنون

فرص اللغة
l

l

l

l

l

l

l

l

l

معاهد
l

معهد التومر
معهد اللغة االنجليزية

l

l

l

مكتب شؤون الطالب
Phone
Fax
E-mail

التكنولوجية كلية الزراعة
كلية العلوم االقتصادية اإلدارية
كلية علوم الرياضة
كلية بور للعلوم الصحية
كلية طب األسنان
معهد موسيقي الدولة للموسيقية التركية
المعهد الصحية
معهد العلوم االجتماعية
معهد العلوم الصحية
معهد العلوم التربوية
معهد العلوم الفنية
مكتبة العالقات الدولية

+90 388 225 27 00-02
+90 388 225 27 01
oidb@ohu.edu.tr

Phone
Fax
E-mail

www.ohu.edu.tr

+90 388 225 21 48
+90 388 225 23 85
international@ohu.edu.tr

ماجستير دكتوراه

معهد العلوم الصحية
علوم الحركة والتدريب

كلية الهندسة
هندسة مدنية
الهندسة الغذائية
هندسة الجيوماتكس
هندسة ميكانيكي
هندسة الميكاترونكس
الهندسة الكهربائية واإللكترونية

ماجستير دكتوراه

تعليم الموسيقى
إدارة التعليم
تعليم العلوم
تعليم الرياضيات
تعليم الدراسات االجتماعية
معلمي الصف
برامج التعليم والتدريس
اإلرشاد والصحة النفسية

مركز أبحاث الطاقة النظيفة
مركز أبحاث النانوتكنولوجي
مركز أبحاث المعادن الصناعية ومواد البناء

قيمنا

من

عند

بلدا5ن5

كلية العلوم واآلداب
مادة االحياء
علوم فيزيائية
كيمياء
الرياضيات
التكنولوجيا الحيوية
التاريخ
علم االجتماع
جغرافية
تاريخ الفن
اللغة التركية وآدابها
اللهجات واألدب التركي المعاصر
اللغة اإلنجليزية وآدابها

كلية الطب
طب
كلية الفنون الجميلة
الرسم
تصميم المنسوجات واألزياء
كلية علوم الرياضة
تعليم المدربين
اإلدارة الرياضية
التربية البدنية والرياضية

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
اقتصاديات
إدارة
المالية العامة
البنوك والتمويل
اإلدارة العامة
العلوم السياسية والعالقات الدولية
التجارة الدولية واإلدارة اللوجستية

مدرسة العلوم الصحية
تمريض
التوليد
إدارة الرعاية الصحية

الم
خ
ت
ب
المتطورات
ر

كلية العلوم الزراعية والتكنولوجيا
تقنيات اإلنتاج النباتي )اإلنجليزية(*
الهندسة الوراثية الزراعية )اإلنجليزية( *
اإلنتاج الحيواني والتكنولوجيا )اإلنجليزية( *
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مالحظات:
** يتم توفير برامج تعلم وتوجيه إنجليزية وتركية للطالب الدوليين
كلية الدراسات العليا للعلوم التربوية

مراكز البحوث المتقدمة

بين3ال70

ي

كليات

التاريخ
علم االجتماع
علم الموسيقى
الدراسات األوراسية
إدارة الرعاية الصحية
التربية البدنية والرياضة
اللغة التركية وآدابها
اللهجات واألدب التركي المعاصر
اقتصاديات
المالية العامة
البنوك والتمويل
اإلدارة العامة
المحاسبة والتمويل
اإلدارة والتنظيم
إدارة اإلنتاج والتسويق
العلوم السياسية والعالقات الدولية
التجارة الدولية وإدارة اللوجستيات

تمريض
مادة االحياء
علوم فيزيائية
كيمياء
الرياضيات
التكنولوجيا الحيوية
الصحة والسالمة المهنية
علوم وتقنيات الطاقة
هندسة مدنية
الهندسة الغذائية
هندسة التعدين
هندسة الخرائط
الهندسة الجيولوجية
هندسة ميكانيكي
هندسة بيئية
الهندسة الكهربائية وااللكترونيات
الهندسة الوراثية الزراعية )اإلنجليزية أو التركية(**
اإلنتاج النباتي والتقنيات )اإلنجليزية أو التركية(**
اإلنتاج الحيواني والتكنولوجيات )اإلنجليزية أو التركية(**

شكلوا استقبالكم ببرامج بكالوريوس

تقدم تخصصاتكم األكاديمية بالمقرراتنا الماجسترية

المعاهد

كلية الدراسات العليا للعلوم االجتماعية

ماجستير دكتوراه

كلية الدراسات العليا للعلوم الطبيعية والتطبيقية

ماجستير دكتوراه

كلية التربية
كلية التربية الموسيقى
كلية التربية للحضانة
قسم الفن و الحرف
كلية العلوم الطبيعية
تعليم الرياضيات لالبتدائية
قسم الدراسات االجتماعي
تدريس الفصول لالبتدائية
كلية التربية قسم اللغة التركية
التوجيه واإلرشاد النفسي

تنبيه *
من يسجل في برامج بكالوريوس تلك ،سوف يمنح من قبل جمعية أيهان شاهنك
.ستمائة ليرة شهريا ،تسعة أشهر سنويا شريطة النجاح

كلية اإلعالم
العالقات العام و فن الدعاية

صحافة
مذياع تلفزيون وسينما

كلية العلوم االسالمية
العلوم اإلسالمية
كلية الهندسة المعمارية
هندسة معمارية

معمارية المناظر الطبيعية

المشتركة والمشاركة

ثقافة من أجل االلتحاق بالتعددية

التعاون

الحرية األكاديمية

النزاهة والمساءلة

حياة صحية وصديقة للبيئة وسلمية

مسؤولية اجتماعية

لحياة القاتلة

كيفية التطبيق

)كم  (appx. 4الحرم الجامعي الرئيسي بالقرب من وسط المدينة
حرم جامعي آمن وسالم ومالئم للطالب بجو مريح
المساعدة األكاديمية والشخصية والمشورة
المكتبة الرئيسية التي تقدم مختلف قواعد البيانات والموارد
اتصال واي فاي مجاني وغير محدود في الحرم الجامعي
خدمة نقل مكوكية مجانية داخل الحرم الجامعي الرئيسي
مرافق رياضية داخلية وفي الهواء الطلق بما في ذلك مسبح أولمبي
السوق والمتاجر تقدم مجموعة متنوعة من الهدايا والمالبس واللوازم المكتبية
باإلضافة إلى الطعام والمشروبات
مركز الثقافة والكونغرس بما في ذلك غرف حديثة متعددة األغراض
قاعة طعام واحدة والعديد من الكافيتريات تقدم الوجبات بأسعار معقولة

التطبيق مجاني
ال حاجة إلرسال أي مستندات مطبوعة
تطبيق أكثر من قسم واحد في وقت واحد
للتقدم بطلب عبر اإلنترنت  ،يرجى زيارة:
www.ohu.edu.tr/studentaffair/page/international-application

رسوم دراسية
نفقات المعيشة

إلقامة

فرص برنامج ايراسموس  +للجامعات في أوروبا
انظر أكثر في
www.ohu.edu.tr/internationalrelationsoffice
فرص برنامج موالنا للجامعات في القارات األخرى
انظر أكثر في
www.ohu.edu.tr/mevlanaexchange
االتفاقيات الثنائية لتنقل الطالب

الرسوم الدراسية السنوية لجميع الطالب الدوليين حوالي  600 - 350دوالر
بأسعار معقولة أكثر من معظم المدن األخرى
متوسط تكلفة المعيشة بين  350 - 250دوالر لكل

في  /خارج مهاجع الحرم الجامعي
منازل وشقق خاصة خارج الحرم الجامعي
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع

فرص التبادل

www.ohu.edu.tr/healthculture/page/accommodation

الموقع & كيف تحصل

ساع
واحدة

في  Niğde Cappadociaالتي تدعى بوابة كابادوكيا تقع
وسط األناضول

اسطنبول

ووادي  (Aladağlarالمنتزهات الطبيعية  Niğdeتُحيط بـ
و  (Demirkazıkومراكز التسلق والتزلج )Ihlara
 Tyanaو  (Gümüşlerوالمواقع التاريخية دير )Erciyes
) Alaaddin Mosqueو  Roman Poolو Aquaducts
كما أنها قريبة من البحر األبيض المتوسط

أنقرة
قيصري
1.5

ساعة
1.5

ساعة

من المدن  Niğdeهناك العديد من فرص النقل للوصول إلى
الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة وأضنة وقيصري

/ NOHUniversitesi
/ NOHUniversitesi
/ NOHUniversitesi

www.ohu.edu.tr
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ساعات
ساع
واحدة

نيغدة

