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 ادللحقية الثقافية السعودية بًتكيا

 

ذات  واجلهات تعد ادللحقية الثقافية يف تركيا ادلمثل الرمسي لوزارة التعليم العايل بدولة تركيا الشقيقة، وىي ادلرجع ادلفوض للتواصل مع اجلامعات
 -أوكرنيا-روسيا-العبلقة ومع الطلبة ادلبتعثُت و الدارسُت على حساهبم اخلاص يف مجيع الدوؿ الواقعة ٖتت إشراؼ ادللحقية و تشمل )تركيا

 -مقدونيا -البوسنة واذلرسك -صربيا-قربص الًتكية-داغستاف-كازاخستاف  -تركمانستاف -قرقزستاف -أوزبكستاف -أذربيجاف -جورجيا
البانيا(، إضافة لذلك فأف ادللحقية تعٍت بالعبلقات الثقافية و العلمية على مجيع ادلستويات بُت ادلملكة العربية السعودية و الدوؿ  -بلغاريا

 ادلذكورة.

 الرسالة : 
ع الطلبة السعوديُت، بذؿ كافة الوسائل ادلتاحة و تطبيق اجلودة يف تقدَل اخلدمات و تفعيل البوابة االلكًتونية بإتقاف لئلشراؼ و التواصل م

 واإلبداع يف األنشطة الثقافية و العبلقات األكادميية اليت تربز الثقافة و النهضة العلمية والتقنية يف ادلملكة العربية السعودية. 

 الرؤية : 
 أف تكوف ادللحقية متميزة يف اإلشراؼ األكادميي و النشاط الثقايف. 

 األهداف : 
 يف أعماؿ ادللحقية و التعامبلت اإللكًتونية.  إتقاف العمل و تطبيق اجلودة -1
 معرض دائم للتاريخ و النهضة الثقافية و العلمية للمملكة العربية السعودية.هتيئة ادلكتبة و قاعة للعرض و  -2
 وضع برامج لؤلنشطة الثقافية و العبلقات العامة مع الدوؿ اليت تقع ٖتت إشراؼ ادللحقية.   -3
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 محتويات الدليل
 

 مقدمة
 

 ام التعليم التركينظ
 

 الجمهورية التركية
 

 نبذة عن الحياة االجتماعية والثقافية والمستوى المعيشي بتركيا
 

 نظام التعليم التركي
 

 التعليم الجامعي في الجمهورية التركية
 

 الدول الواقعة تحت إشراف الملحقية الثقافية السعودية بتركيا
 وأهم الجامعات في بعضها

 

 ية ومجال األبحاث في تركيااالهتمامات البحث
 

 قائمة بأهم المراكز البحثية و التعليمية في تركيا
 

 قائمة بأهم المكتبات في تركيا
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 مقدمة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

االصلازات اليت حققتها ادلملكة  والصبلة و السبلـ على سيدنا زلمد و على الو وصحبو امجعُت. تعترباحلمد هلل رب العادلُت 
تذى بو على كافة  اً ية السعودية بقيادة خادـ احلرمُت الشريفُت ادللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف التنمية البشرية منوذجالعرب ُيح

األصعدة و فخر الصلاز اإلنساف السعودي يف كافة اجملاالت. وتتصدر وزارة التعليم العايل خدمة الوطن يف بناء اإلنساف و 
زيادة عدد د بن زلمد العنقري برفع كفاءات و م العايل شلثلة بوزير التعليم العايل الدكتور/ خالادلعرفة. حيث قامت وزارة التعلي

اجلامعات يف ادلملكة العربية السعودية، إضافة اىل فتح آفاؽ التعاوف الدويل و اكتساب اخلربات اذلامة يف رلاؿ التعليم و 
مذكرات التفاىم مع نظائرىا من الوزارات يف العامل يف رلاؿ  البحث العلمي. حيث وقعت وزارة التعليم العايل الكثَت من

التعاوف العلمي واألكادميي وابتعاث الطلبة السعوديُت إىل أفضل اجلامعات يف العامل. وقامت الوزارة بتكليف مجيع ادللحقيات 
 تنمية االنساف و نقل العلـو و التقنية الثقافية باٗتاذ اإلجراءات البلزمة لتحقيق األىداؼ اليت رمستها وزارة التعليم العايل يف

العمل على ٖتقيق رؤية القيادة احلكيمة من خبلؿ يا بدورىا بالتواصل هبذا الشأف و الدولية. و تقـو ادللحقية الثقافية يف ترك
خرى. لذا قامت القياـ بواجباهتا ٕتاه الطلبة السعوديُت والباحثُت واجلامعات وادلراكز البحثية يف تركيا ودوؿ اإلشراؼ األ

تسهيل ادلسَتة الدراسية و التواصل العلمي يف تركيا للطلبة -بإذف اهلل–ادللحقية بإصدار ىذا الدليل اإلرشادي الذي من شانو 
و الباحثُت و ادلؤسسات العلمية يف ادلملكة العربية السعودية. حيث يستعرض ىذا الدليل نبذة تعريفية عن تركيا ونظاـ التعليم 

ٔتشيئة  –لعايل و اشهر اجلامعات، إضافة اىل نبذة عن اشهر ادلراكز واالىتمامات البحثية يف تركيا. حيث سيتمكن العاـ و ا
القارئ وادلطلع على ىذا الدليل من احلصوؿ على ادلعلومات الكافية والوافية عن اجلامعات وعناوين اإلتصاالت هبا  -اهلل 

 كيا. إضافة دلراكز األْتاث والبحث العلمي يف تر 
 التوفيق و السداد. -عز وجل–سائلين المولى 

 
 الملحقية الثقافية بأنقرة

 م2132-ه3311
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 الجمهورية التركية 

 
 

 :نبذة تاريخية 
 

واخػر القػػرف مانيػة الػػيت بػدأت يف اال يػار يف آـ وريثػة اإلمرباطوريػة العث29/10/1923تعتػرب اجلمهوريػة الًتكيػة الػيت تأسسػػت بتػاريخ 
ـ إىل غزو احللفاء األوربيُت الذين قػاموا بػاحتبلؿ جػزء مػن األراضػي الًتكيػة 1914دليبلدي وتعرضت يف احلرب العادلية األوىل سنة التاسع عشر ا

  ب ضػػد قػوات احللفػاء يف األراضػي الًتكيػة يطلػػق عليهػا ادلؤرخػوف األتػراؾ اسػػم و ادلسػمى باألناضػوؿ ومػن ا قػاـ اجلػػيي الًتكػي بتحريرىػا بعػدة حػر 
 قادىا مؤسس اجلمهورية الًتكية مصطفى كماؿ أتاتورؾ.( تحرير حرب ال) 

ة، ومسػػجد آيػػا صػػوفيا والسػػليمانية، والقبػػاب الضػػخم ،تركيػػا ىػػو مشػػهد ادلػػخمذف الشػػاسلة إىل الزائػػرينادلشػػهد الػػذي يتبػػادر إىل أذىػػاف 
 نيات وٖتف تنبئ عن حضارة باذخة.ادلتاحف ادلمتلئة ٔتقتطوط العربية والزخارؼ اإلسبلمية و ادلزينة باخلوالقصور ادلًتفة، 

السجاجيد ، الفسيفساءالفخارية، ادلزججات، األسواؽ العتيقة ادلسقوفة تعرض أطباؽ اخلزؼ وادلشغوالت يف الطرقات، ماء السبيل 
 العطور الشرقية النفاذة.، ادلنمنمة

، ادلاضػي سلتلفػاً عػنح يف اإلعػبلـ ، فيبػدو وكمػا يلم ػث أف تركيا دولة مسلمة عريقة ، أمػا احلاضػر الًتكػي التاريخ القريب والبعيد ُيد  
 ىذا ادلاضي ال تتيح للحاضر فرصة سهلة بإبعاده عن الساحة. قوةلكن 

العػػُت علػػى أوروبػػا  .بتػػداء منػػذ مػػا يقػػارب مئػػة عػػاـاً اوبػػُت سػػطوة ادلاضػػي وتوجهػػات احلاضػػر تعػػيي اذلويػػة الثقافيػػة الًتكيػػة ٕتاذبػػاً حػػاد
ضػػارة األوربيػػة إال  أنػػو مل بػػأف اجملتمػػع الًتكػػي علػػى الػػرغم مػػن تػػأ ره الكبػػَت باحلآسػػيا مشػػدودة للشػػرؽ لػػذا ميكننػػا القػػوؿ  واألقػػداـ يفتتطلػػع للغػػرب 

  عن عاداتو وتقاليده الشرقية اإلسبلمية. يتخل
 
 

 معلومات عامة عن الجمهورية التركية :
األسػود ، والبحػر األبػيمل ادلتوسػو ، وْتػر إوػة ، وْتػر مرمػرة  : تطل تركيػا علػى عػدة ْتػار مثػل البحػر ادلوقع اجلغرايف وادلساحة – 1

وتقػػع تركيػػا يف أسػػيا الصػػغرى ُيػػدىا مػػن الشػػرؽ كػػل مػػن إيػػراف وأرمينيػػا ، ومػػن الغػػرب بلغاريػػا واليونػػاف ، ومػػن الشػػماؿ جورجيػػا وشػػواطئ البحػػر 
) كلػػم مربػػع (  814ر578 )األراضػػي الًتكيػػة حػػوايلاألسػػود ، ومػػن اجلنػػوب العػػراؽ وسػػوريا وشػػواطئ البحػػر األبػػيمل ادلتوسػػو. وتبلػػ  مسػػاحة 

يفصػػل ْتػػر مرمػػرة ومضػػيق البسػػفور حيػػث أوروبػػا قػػارة كلػػم تقػػع يف   24ر378كلػػم تقػػع يف آسػػيا وتسػػمى عػػادة األناضػػوؿ و   790ر200منهػػا
 اآلسيوية. والدردنيل بُت ادلناطق األوربية و 
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ق جغرافية ىي ) منطقة البحر األسود ، ومنطقة ْتػر مرمػرة ، منطقػة إوػة : تنقسم تركيا إىل سبع مناط ادلناطق اجلغرافية الًتكية – 2
، منطقة البحر األبيمل ادلتوسو ، منطقة وسو األناضوؿ ، منطقة شرؽ األناضوؿ ، منطقة جنوب شرؽ األناضوؿ ( وتلعب عدة عوامػل مثػل 

  ادلناخ وأنواع الزراعة والعوامل الطبيعية األخرى يف تقسيم ىذه ادلناطق. 
تتمتع تركيا ٔتناخ متنوع ، فتكثر األمطار على مدار السنة تقريباً ٔتنطقة البحر األسود كما يغلػب ادلنػاخ شػديد الػربودة  ادلناخ : – 3

شتاء وادلعتدؿ صيفاً على مناطق شرؽ ووسو وجنوب شرؽ األناضوؿ يف حُت تتمتع ادلناطق الساحلية مثل منطقة مرمػرة وإوػة والبحػر األبػيمل 
 ٔتناخ معتدؿ على مدار السنة. ادلتوسو

 
 معدل درجات الحرارة في المناطق الرئيسية :

  
أكتو  أيلوؿ أغسو يوليو يونيو مايو إبر مار فرب يرينا  

 بر
نوفم
 بر

ديسم
 بر

 2 8 13 18 23 23 20 16 11 5 1 0 أنقرة 1
 8 12 16 20 23 23 21 16 12 7 6 5 اسطنبوؿ 2
 19 15 18 23 27 28 25 20 16 11 10 9 إزمَت 3
 9 12 15 19 22 22 20 15 11 7 6 6 طرابزوف 4
 12 15 20 25 28 28 25 20 16 13 11 10 أنطاليا 5

 
 : اللغة الًتكية فقو. اللغة الرمسية – 4
 % من الديانات األخرى.1% منهم مسلمُت و99( مليوف نسمة تقريباً ،  70: )  عدد السكاف – 5
لػػة يف البيػػع والشػػراء بًتكيػػا ىػػي اللػػَتة الًتكيػػة إال  أنػػو يوجػػد يف مجيػػع البنػػوؾ الًتكيػػة عمػػبلت أجنبيػػة أ هػػا : العملػػة ادلتداو  العملػػة – 6

داخل احلدوديػة الدوالر األمريكي واليورو األورويب إضافة إىل مكاتب الصرافة ادلتوفرة يف كل مكاف تقريباً والسيما يف ادلدف الكبَتة وادلطػارات وادلػ
فقػػو وذلػػك للحصػػوؿ علػػى سػػعر نقػػداً أف ُيضػػر الزائػػر السػػعودي إىل تركيػػا الػػدوالر األمريكػػي واليػػورو األوريب  يستحسػػناجملػػاؿ  ويف ىػػذا .الًتكيػػة

 جيد أ ناء صرفهما بالعملة الًتكية.
ابات بنكيػة : عاشت البنوؾ الًتكية يف السنوات األخَتة تطوراً ملحوظاً يف إجراء ادلعامبلت البنكية مثل فػتح حسػ ادلعامبلت البنكية

ستقباؿ احلواالت البنكية مهما كربت مبالغها أو صغرت مع كثَت من دوؿ العػامل ومػن ضػمنها ادلملكػة انب ) غَت األتراؾ ( وسرعة بعث والؤلج
من ( الواسع اإلنتشار يف مجيع ادلدف الًتكية مع عدد  AK BANK –العربية السعودية ، حيث تتعامل بعمل البنوؾ الًتكية مثل ) أؾ بنك 

( بنظػاـ  KOC BANKالبنوؾ يف ادلملكة العربيػة السػعودية وال سػيما ) شػركة الراجحػي ادلصػرفية لئلسػتثمار ( كمػا يتعامػل بنػك كػوتي ) 
 (. MONEYGRAMاحلواالت الفورية اليت تسمى ٔتٍت جراـ ) 
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 :  اإلجازات األسبوعية والسنوية األعياد – 6
 يومي السبت واألحد. اإلجازات األسبوعية :  -أ             
 اإلجازات الرمسية :   -ب            
 ) يـو واحد (                     رأس السنة ادليبلدية  -*             
 أياـ ( 3)                      عيد الفطر ادلبارؾ -*           
 أياـ ( 4)                      عيد األضحى ادلبارؾ  -*           

 ) يـو واحد (                            ابريل ) عيد الطفل ( 23 -*           
 )يـو واحد(       مايو ) عيد الشباب والرياضة (          19  -*           
 ) يـو واحد (                   اغسطس ) عيد النصر ( 30-*           
 ) يـو واحد (       (              اكتوبر ) عيد اجلمهورية  29  -*           
    
ساعات الدواـ الرمسي : من التاسعة صباحاً وحىت اخلامسة مساًء يتخللها فًتة الغداء اليت تبدأ من الساعة الثانية عشرة وتنتهي   -ج     

ا يبػػدأ يف السػػاعة التاسػػعة صػػباحاً وينتهػػي يف يف السػػاعة الواحػػدة والنصػػف. ودواـ سػػفارة خػػادـ احلػػرمُت الشػػريفُت يف تركيػػا وادللحقيػػات التابعػػة ذلػػ
 الساعة الثالثة ظهراً بدوف فًتة غداء. 

كتػػوبر يطػػابق التوقيػػت ا لػػي قيػػت الصػػيفي لًتكيػػا الػػذي يبػػدأ مػػن آواخػػر شػػهر مػػارس وينتهػػي يف آواخػػر أفػػارؽ التوقيػػت : التو   -د             
 للمملكة. أما التوقيت الشتوي فيتأخر ساعة واحدة.

 
: يغلب الطابع الشرقي على ادلطبخ الًتكي الذي يشتهر بلذة مأكوالتو وكثرة أنواعهػا حيػث كػاف للثػراء الطبيعػي ادلطبخ الًتكي  – 7

العصػور فهنػاؾ الذي تنعم بو تركيا وخصوبة األراضي الًتكية ووفرة ادلياه واأل ار والبحار األ ر الكبَت على تطور  قافة ادلأكوالت الًتكية على مػر 
ب أنػػواع الفوكهػػو الكثػػَتة أنػػواع كثػػَتة جػػداً مػػن ادلػػاكوالت مػػن اللحػػـو واألمسػػاؾ واخلضػػروات والفطػػائر والشػػوربات وادلقػػببلت واحللويػػات إىل جانػػ

حيػػث تبػػدأ كػػل وجبػػة رئيسػػية بنػػوع مػػن الشػػوربات ) احلسػػاء ( الًتكيػػة يليهػػا أحػػد األطبػػاؽ الرئيسػػية مػػن اللحػػـو أو األمسػػاؾ ويصػػطحبها  الطازجػػة
يػر بلت األرز أو نوع من أنػواع الفطػائر وتنتهػي بأكػل احللػى والفاكهػة ادلومسيػة..علماً بػأف الشػعب الًتكػي ادلسػلم ال يسػتخدـ حلػم وزيػت اخلنز أك

 أبداً يف أي نوع من أنواع األكبلت الًتكية.
لًتكيػة مثػل مطػاعم الشػاورمة والفطػائر ومن اجلدير ذكرة بأنو يوجد أيضاً يف معظم ادلدف الًتكيػة الكػربى مطػاعم ادلػأكوالت السػريعة ا

ادلختلفة كما يوجد مطاعم ادلأكوالت السريعة على الطراز الغريب مثػل مطػاعم اذلػامبورجر بأنواعهػا إىل جانػب مطػاعم تقػدـ وجبػات مػن مطػابخ 
 أخرى مثل ادلطبخ الصيٍت واإليطايل وغَته.

عتػادوا عليػو يف ادلملكػة وإف كػاف كثػَتة عمػا ا  كبلت الًتكية فروقػاتلذلك فإف الطبلب وادلوفدين للعمل السعوديُت ال ودوف يف األ
مثػل البعمل منهم يفضل أف ولبوا معهم من ادلملكة بعمل ادلواد الغذائيػة الػيت يفضػلوف أف يأكلوىػا بالنكهػة السػعودية الػيت تعػودوا عليهػا وذلػك 

 األرز والشاي والتمر واذليل وما شابو ذلك.        
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 اة االجتماعية والثقافية والمستوى المعيشي بتركيانبذة عن الحي
 
 احلياة االجتماعية والثقافية :  -أ 

واصػر مسلم ويربطػو بػدوؿ الشػرؽ األوسػو آ ف الشعب الًتكي بأكملو شعبعية يف تركيا الطابع الشرقي حيث إيغلب على احلياة االجتما
ب وتقاليده بالعادات والتقاليػد ادلعروفػة يف الشػرؽ األوسػو يف سلتلػف نػواحي احليػاة تارخيية مشًتكة ال يزاؿ ُيتفظ هبا فتتقارب عادات ىذا الشع

بُت أفراده لذا فإف  قافة ىذا الشعب ٘تيل بدرجة كبَتة لثقافة شعوب منطقة الشػرؽ األوسػو اإلسػبلمية علػى الػرغم  الجتماعية والروابو العائليةا
 منذ تأسيسها. من أف سياسة الدولة الًتكية متجهة للعامل الغريب 

 
 ادلستوى ادلعيشي للشعب الًتكي : –ب 

 Turgut]   عهػػد الػػزعيم الراحػػل ترغػػوت أوزاؿبػػدأ ادلسػػتوى ادلعيشػػي للشػػعب الًتكػػي يف التحسػػن منػػذ أوائػػل الثمانينػػات ادليبلديػػة يف
Özal ] وفػتح أبػواب تركيػا علػى مصػرعيها أمػاـ  الذي عمل على زيادة دخل الفرد بزيادة رواتب ادلوظفُت بنسب عالية يف بداية كل سػنة ماليػة

ل ادلستثمرين األجانب وتطبيق سياسة السوؽ احلرة ودعم الشركات الًتكية لتسويق بضائعها إىل دوؿ الشرؽ األوسو والعامل الغريب ووصػل الػدخ
تصػادية شػاملة يف عهػد حكومػات كمػا شػهدت تركيػا  ضػة إق  ( دوالر أمريكػي.4000القومي للفرد الواحد يف أوائل التسعينات إىل مايقارب )

إىل أكثػػر مػػن يف السػػنوات األخػػَتة ليصػل الػػدخل القػػومي للفػػرد الواحػػد  [ Recep Tayyip Erdoğanالػزعيم رجػػب طيػػب أردوغػػاف ] 
 العػاـ ستوىادلعلى  ( دوالر أمريكي18000) يفوؽ الػػػ الكربى والصناعية ؤتعدؿيف بعمل ا افظات الًتكية أمريكي ( الف دوالر 30.000)
 .ًتكيال

 
 تواجد اجلاليات العربية : –ج 
سػطنبوؿ كمػا يوجػد يف العاصػمة الًتكيػة ) أنقػرة ( جاليػات عربيػة مػن سلتلػػف  أكػرب ادلػدف الًتكيػة مثػل مدينػة إتتواجػد اجلاليػات العربيػة يف  

 اجلنسيات.
 
 اللغة الًتكية :  –د 

ة يف األسػػواؽ واألمػػاكن العامػة مػػا عػدا الفنػػادؽ فئػػة أربعػة وعسػػة صلػـو لػػذا يعػػاٍل ينػدر أف وػػد الزائػر مػػن يتحػػدث اللغػة العربيػػة أو اإلصلليزيػ
التخاطػػب مػػع مػػن يتعامػػل معهػػم عنػػد  ادلوفػػد السػػعودي للعمػػل أو الدراسػػة يف تركيػػا مػػن صػػعوبة حقيقيػػة يف األشػػهر األوىل مػػن إقامتػػو يف تركيػػا يف

سػتعانة ٔتػن ك ففػي ىػذه احلالػة البػد مػن االاذلػاتف وادلػاء والكهربػاء ومػا شػابو ذلػستئجار سػكنو وتأ يثػو وإيصػاؿ اخلػدمات البلزمػة للمنػزؿ مثػل ا
رة يػػتكلم اللغػػة الًتكيػػة مػػن الػػزمبلء القػػدامى مػػن الدارسػػُت والعػػاملُت السػػعوديُت يف تركيػػا. وسػػوؼ وػػد نفسػػو بعػػد مضػػي أشػػهر قليلػػة منػػدرلاً بصػػو 

 يف تعلمها بالنسبة للعرب حيث تتضمن كلمات عربية كثَتة.  عبةاستيعاب لغتو اليت تعترب غَت صسريعة مع اجملتمع الًتكي و 
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تكػػاليف السػػكن يف تركيػػا : تتقػػارب تكػػاليف السػػكن يف مػػدينيت إسػػطنبوؿ وأنقػػرة وميكػػن تقػػدير ىػػذه التكلفػػة الشػػهرية للعػػاـ احلػػايل  -ىػػػ 
 ـ لكل من الفيبل والشقة يف ىاتُت ادلدينتُت على النحو التايل :2011
 

 و أكثرأربعة غرؼ أ 
 )بالدوالر األمريكي (

  بل ة غرؼ
 ) بالدوالر األمريكي (

 غرفتُت
 ) بالدوالر األمريكي (

 -- 5000 – 3000 6000 – 4000 الفيبل
 700 - 500 1200 – 700 1800 – 1000 الشقة العادية

 -- 1500 - 1200 2000 – 1500 الشقة الدوبلكس
 

 :  أسماء المطارات الرئيسية
كػػربى ادلػػدف الًتكيػػة مثػػل أنقػػرة، إسػػطنبوؿ ، إزمػػَت ، داخليػػة يف مجيػػع الواليػػات الًتكيػػة تقريبػػاً كمػػا توجػػد مطػػارات دوليػػة يف  وجػػد مطػػارات ت

 ىم ىذه ادلطارات ىي :أنطاليا. وأ
 مطارأتاتورؾ الدويل باسطنبوؿ ) أكرب ادلطارات الًتكية (. – 1
 مطار أساف بوغا الدويل بأنقرة. – 2
 اريس الدويل ٔتدينة إزمَت.مطار عدناف مند – 3
 

 أىم خطوط الطَتاف بُت ادلملكة العربية السعودية وتركيا :     
 –عتػػػادت اخلطػػػوط اجلويػػػة العربيػػػة السػػػعودية علػػػى تس ػػػَت  ػػػبلث رحػػػبلت أسػػػبوعياً علػػػى خػػػو سػػػَت جػػػدة : ا اخلطػػػوط السػػػعودية -

 وسم الصيف واحلج وشهر رمضاف ادلبارؾ.إسطنبوؿ و يزيد عدد ىذه الرحبلت يف م-إسطنبوؿ و رحلتُت مباشرة الرياض
 –الريػاض و إسػطنبوؿ  –عتادت اخلطوط الًتكية على تسيَت رحبلت يومية أسبوعياً على خو سَت اسطنبوؿ : ا اخلطوط الًتكية -

 جدة.  
 أهم المدن التركية :   

 
دلػخمذف أكػػرب وأعػرؽ ادلػدف الًتكيػػة فكانػت عاصػػمة : تعتػػرب ىػذه ادلدينػة الػػيت مساىػا ادلؤرخػػوف ٔتدينػة ا [ İstanbulمدينػة إسػطنبوؿ ]  – 1

( عاماً تذخر بكثَت من ادلتاحف واألماكن األ رية اليت ال يتسػع اجملػاؿ لػذكرىا مجيعػاً ولكػن رٔتػا ُيػرص  400الدولة العثمانية طواؿ ما يقارب ) 
ثمانيػػػػة ، ومسػػػػجد السػػػػلطاف أ ػػػػد                  [ أقػػػػدـ األسػػػػواؽ الع  Kapalı Çarşıمنهػػػػا مثػػػػل ) السػػػػوؽ ادلسػػػػقوؼ ] الزائػػػػر علػػػػى زيػػػػارة بعػػػػمل  

[Sultan Ahmet Camii  [ وىػو أعػرؽ ادلسػاجد العثمانيػة ، ومتحػف أيػا صػوفيا ]Aya Sofya Müzesi   أوؿ كنػيس رومػاٍل ]
الػدودلا  [ مقػر حكػم الدولػة العثمانيػة ، ومتحػف  Topkapı Sarayıٖتػوؿ دلسػجد يف عهػد الدولػة العثمانيػة، ومتحػف تػوب كػايب صػاري]

[ مقػػر إقامػػة السػػبلطُت العثمػػانيُت وغَتىػػا ...( إضػػافة للتجػػوؿ علػػى مضػػيق البسػػفور الػػذي   Dolmabahçe Sarayıباىتشػػة صػػاري ]
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( مليػوف نسػمة مػوزعُت علػى قسػمي إسػطنبوؿ األوريب واآلسػيوي كمػا  15يتمتع ٔتناظر طبيعية خبلبة ويبل  عػدد سػكاف إسػطنبوؿ أكثػر مػن ) 
 ة العاصمة التجارية والسياحية للجمهورية الًتكية.تعترب ىذه ادلدين

 
 
( عامػاً تقػع  80: ىي عاصمة اجلمهورية الًتكية مت إعمارىا عند إعبلف الدولة الًتكية قبل ما يقػارب )  [ Ankaraمدينة أنقرة ]  – 2

فرة يف دا تها وتطورىػا وباخلػدمات ادلعيشػية ادلتػو ( مبليػُت نسػمة وتتميػز ىػذه ادلدينػة ْتػ 5يف منطقة وسو األناضوؿ ويبل  عدد سكا ا حػوايل ) 
لتقػػاء الثقافػػات للمنػػاطق الًتكيػػة ادلختلفػػة حيػػث يكثػػر هبػػا عػػدد مػػوظفي الػػدوائر احلكوميػػة القػػادمُت مػػن شػػرؽ وغػػرب مجيػػع أضلائهػػا كمػػا تتميػػز با

 األتػراؾ واألجانػب القػادمُت للدراسػة ُتب اجلػامعياألراضي الًتكية للعمل يف الوزارت والسفارات األجنبية ادلختلفػة إىل جانػب اآلالؼ مػن الطػبل
( جامعػػات هبػذه ادلدينػة وتشػػتهر أيضػاً ٔتراكزىػا الشػػرائية الضػخمة واحلديثػة وادلنتزىػػات وادلبلىػي الػيت تشػػابو ْتجمهػا وحػػدا تها  8يف أكثػر مػن ) 

 ألخَتة.مثيبلهتا بالقارة األوربية اليت عمدت رئاسة بلدية أنقرة على إنشائها يف السنوات ا
 
سم بورصة اخلضراء بسبب أشجار البلػوط والكسػتناء وينػابيع ؤرخوف األتراؾ على ىذه ادلدينة ا: أطلق ادل [ Bursaمدينة بورصة ]  – 3

ا القدميػػة دىادليػاه ا يطػة بادلدينػػة فهػي العاصػػمة األوىل ومهػد الدولػػة العثمانيػة والػػيت ُيػرص كػػل مػن جػػاء إىل تركيػا لزيارهتػػا وزيػارة أسػػواقها ومسػاج
أي اجلبػل العظػيم والػذي يعتػرب مػن أىػم مراكػز التػزًف شػتاًء وأىػم مراكػز  [ Uludağ] منتزىاهتػا اخلضػراء وجبلهػا الػذي يسػمى ّتبػل األولػوداغ 

دينػػػة ّتػػػودة اإلسػػػتجماـ صػػػيفاً إضػػػافة لطبيعػػػة بورصػػػة اجلميلػػػة وإشػػػتهارىا ٔتياىهػػػا اجلوفيػػػة و اماهتػػػا احلراريػػػة الًتكيػػػة القدميػػػة كمػػػا تشػػػتهر ىػػػذه ادل
 منسوجاهتا احلريرية ادلختلفة.

  
رؼ ىػذه ادلدينػة باللغػة الًتكيػػة : تعتػرب ىػذه ادلدينػة مػن أكػرب وأعػرؽ ادلػدف الًتكيػة ادلطلػة علػى ْتػر إوػة وتعػ [ İzmirمدينػة إزمػَت ]  – 4

ت فهػي صػاحبة ادلينػاء الثػاٍل يف تركيػا بعػد سم ) إزمَت اجلميلة ( وىي مدينة ساحلية تقع على قمة خليج طويل وضيق يزدحم بالسػفن واليخػو با
نػػاخ مينػػاء إسػػطنبوؿ وٖتتضػػن معػػامل احلضػػارة الرومانيػػة إىل جانػػب معػػامل احلضػػارة الًتكيػػة يبلػػ  عػػدد سػػكا ا حػػوايل  بل ػػة مبليػػُت نسػػمة وتتمتػػع ٔت

[ أي ٔتعػٌت جزيػرة الطػَت ومنتجػع  Kuşadasıمعتدؿ دافئ على مدار السنة شلا جعلهػا تشػتهر ٔتنتجعاهتػا احلديثػة مثػل منتجػع كػوش أداسػي ] 
أي ٔتعػػػٌت ينػػػابيع ادلػػػاء وتشػػػتهر إزمػػػَت ٔتعػػػرض مهرجػػػاف الفنػػػوف الػػػدويل الػػػذي يقػػػاـ منػػػذ سػػػنوات طويلػػػة يف شػػػهري  [ Çeşmeتششػػػمة    ] 

 أغسطس وسبتمرب من كل عاـ.
 
ادلتوسػػو وىػػي أشػػهر ادلػػدف الًتكيػػة السػػياحية  : تطػػل ىػػذه ادلدينػػة األ ريػػة القدميػػة علػػى البحػػر األبػػيمل[  Antalyaمدينػػة أنطاليػػا ]  – 5

زوار مػن حيث شهدت يف العشرين سنة األخَتة تطوراً كبَتاً يف مجيع اجملػاالت جعلهػا تضػاىي أشػهر ادلػدف السػياحية األوروبيػة والعادليػة يرتادىػا الػ
ئهػػا التػػارخيي إىل جانػػب شػػواطئها الرائعػػة وشػػبلالهتا مجيػػع دوؿ العػػامل حيػػث تتمتػػع ٔتنػػاخ دافػػئ شػػتاًء وحػػار صػػيفاً وتشػػتهر بكنوزىػػا الطبيعيػػة و را

 [.  Düden Şelalesiاخلبلبة مثل شبلالت دوداف ] 
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تعتػػرب ىػػذه ادلدينػػة عاصػػمة ريفيػػة يف شػػرؽ البحػػر األسػػود يعتقػػد أ ػػا تأسسػػت قبػػل أربعػػة آالؼ  :[  Trabzonمدينػػة طرابػػزوف ]  – 6
جلماؿ الطبيعة والثراء الثقايف حيث تشتهر ىذه ادلدينة ببحَتاهتا ادلتعددة وأ ارىا وحػدائقها سنة حافظت على مر التاريخ بأ يتها كمدينة ومركز 

[  Uzun Gölاخلضػراء وأشػجار الرمػاف والبنػدؽ ومػزارع الشػاي األخضػر وُيػرص زائروىػا علػى زيػارة أمجػل البحػَتات الطبيعيػة الػيت تسػمى ] 
 ذة طعمها.يو هبا أحواض األمساؾ اجلبلية الشهَتة بلواليت ٖت
          

األبػيمل أمساء أىم الفنادؽ بأكرب ادلدف الًتكية : تتوفر الفنػادؽ احلديثػة يف أكػرب ادلػدف الًتكيػة ويف مجيػع ادلػدف السػياحية ادلطلػة علػى البحػر 
 ادلتوسو وْتر إوة والبحر األسود ومن أىم ىذه الفنادؽ :

 
 الدرجة رقمو اذلاتفي موقعو اسم الفندؽ 
1 
- 

-4685454 مدينة أنقرة َتاتوففندؽ ش
0312 
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2 
- 

-4682888 ،، فندؽ ىيلتوف
0312 

،، 

3 
- 

-4176200 ،، فندؽ داداماف
0312 
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4 
- 

فندؽ بارؾ 
 أبارت

،، 4415600-
0312 

،، 

5 
- 

مدينة  فندؽ تشَتاغاف
 سطنبوؿإ

2583377-
0212 

 [ صلـو5]

6 
- 

فندؽ سويس 
 أوتل

،، 2590101-
0212 

،، 

7 
- 

فندؽ ىوليدي 
 إف

،، 5608100-
0212 

،، 

8 
- 

فندؽ ىوليدي 
 إف

،، 5604110-
0212 

 [ صلـو4]

 
 معلومات ومالحظات عامة  :

تأشػػػَتة لزيػػػارة تركيػػػا ولكػػػن يتوجػػػب علػػػى الطػػػبلب الػػػراغبُت يف الدراسػػػة بًتكيػػػا سػػػعودي ال ال ُيتػػػاج ادلػػػواطن:  احلصػػػوؿ علػػػى التأشػػػَتة – 1
 السفارة الًتكية بالرياض أو القنصلية الًتكية ّتدة.  من احلصوؿ على التأشَتة البلزمةبلوماسية واجلوازات اخلاصة ادلوفدين حاملي اجلوازات الد
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: مػن الضػروري أف ُيضػر ادلوفػد إىل جانػب جػواز سػفره صػورة مػن  األوراؽ الثبوتيػة البلزمػة للموفػد السػعودي للعمػل الرمسػي يف تركيػا – 2
الشخصػػػية ودفػػًت العائلػػة وآخػػر شػػػهادات دراسػػية حصػػل عليهػػا أبنػػاؤه ليػػػتمكن مػػن إكمػػاؿ إجػػراءات اإلقامػػػة  حفيظػػة النفػػوس وبطاقػػة األحػػواؿ

 وتسجيل أبنائو ٔتراحل التعليم ادلختلفة.
: ال تفرض القوانُت الًتكية إجبارية التأمُت الصػحي علػى الدبلوماسػيُت السػعوديُت أو الطػبلب السػعوديُت  إجراءات التأمُت الصحي – 3

 جانب الدارسُت يف اجلامعات الًتكية.  واأل
: تعترب اجلمهورية الًتكية بصفة عامة ببلد آمنة ال تستدعي اخلوؼ أو القلق يف مجيع األماكن واألوقػات فعلػى الصػعيد  نصائح أمنية – 4

شػػعب الًتكػػي ادلسػػلم كجميػػع الشػػعوب الرمسػػي تتمتػػع العبلقػػات السػػعودية الًتكيػػة بطػػابع الثقػػة واإلحػػًتاـ ادلتبػػادؿ وعلػػى الصػػعيد الشػػع  يكػػن ال
حتياطػات األمنيػة ف يأخذ ادلوفػد أو الطالػب مجيػع االاإلسبلمية األخرى كل اإلحًتاـ والتقدير لببلد احلرمُت الشريفُت وأىلها ولكن ىذا ال مينع أ
 الضرورية أ ناء التسوؽ أو التجوؿ يف األماكن العامة كما ىو احلاؿ يف مجيع بلداف العامل.

 
 رس العربية في تركيا :المدا

 
: تقدـ ادلدارس السعودية بأنقرة مجيػع ادلراحػل الدراسػية  ) االبتدائيػة واإلعداديػة والثانويػة ( بنػُت السعودية بأنقرة و اسطنبوؿ رساادلد – 1

مراحلهػا كمػا يوجػد مدرسػة سػعودية  السػعودية يف مجيػع الًتبيػة والتعلػيموبنات ،وتقػـو بتطبيػق ادلنػاىج الدراسػية السػعودية ادلعتمػدة مػن قبػل وزارة 
 بادلملكة. الًتبية والتعليمأخرى مشاهبة ذلا يف مدينة اسطنبوؿ علماً بأف إجراءات قبوؿ الطبلب هبما شلا لة لئلجراءات ادلتبعة ٔتدارس وزارة 

طبيػػػق ادلنػػػاىج الدراسػػػية الليبيػػػة يف مجيػػػع : تضػػػم مجيػػػع ادلراحػػػل الدراسػػػية ) االبتدائيػػػة واإلعداديػػػة والثانويػػػة ( وتقػػػـو بت ادلدرسػػػة الليبيػػػة – 2
 مراحلها ومقرىا مدينة أنقرة العاصمة.
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 نظام التعليم التركي
 

ينص الدستور الًتكي على أف التعليم كما ىو احلاؿ يف الصحة واألمن مػن أىػم اخلػدمات الػيت وػب أف تكػوف ٖتػت سػيطرة ومراقبػة 
 .الدولة واليت وب توفَتىا لكل مواطن

 مت إعداد نظاـ التعليم الًتكي بالشكل الذي يل  احتياجات ادلواطن واجملتمع بشكل كامل ويتكوف من قسمُت أساسيُت  ا :
 أوالً التعليم العام :

 التعليم العاـ :  - 1
رسػية واجلامعيػػة حيػػث يبػػدأ ىػو التعلػػيم النظػػامي الػذي يطبػػق يف ادلػػدراس وفػق الػػربامج وادلنػػاىج التعليميػػة ادلقػررة. ويتضػػمن ادلرحلػػة ادلد

 التعليم العاـ بادلرحلة التمهيدية ا االبتدائية وادلتوسطة ) الثانوية ( ويليها التعليم اجلامعي. 
 تعليم ادلرحلة التمهيدية :  - 2

يم ( سػػػنوات وىػػػم األطفػػػاؿ الػػػذين مل تبلػػػ  أعمػػػارىم سػػػن التعلػػػ 5-3تشػػػمل ىػػػذه ادلرحلػػػة األطفػػػاؿ الػػػذين تػػػًتاوح أعمػػػارىم بػػػُت ) 
ـ 2010عػاـ االبتدائي اإلجباري. وميكن جلميع ادلدارس احلكومية واخلاصة العادية وادلهنية أف تفتح فصواًل للمرحلة التمهيدية. علماً بأنو مت يف 

 ( سنوات.8( سنوات بداًل من )9جعل دراسة سنة دراسية ٘تهيدية لكل طفل شكل إجباري ليصبح بذلك التعليم اإلجباري مدتو )
 يم ادلرحلة االبتدائية :تعل - 3

( سػػنة. وىػػي مرحلػػة تعلػػيم إجباريػػة للبنػػُت والبنػػات يف شػػىت  14-6تشػػمل ىػػذه ادلرحلػػة الطػػبلب الػػذين تػػًتاوح أعمػػارىم مػػا بػػُت ) 
ي ، وتتكػوف ىػذه أرجاء الببلد مع العلم بأف التعليم يف مجيع ادلدارس احلكومية رلاٍل. ودرس الًتبية الدينػة يف ىػذه ادلرحلػة التعليميػة درس إجبػار 

 ( سنوات دراسية متواصلة يتم منح الطبلب الذين ادلتخرجُت من ىذه ادلرحلة شهادة إ٘تاـ ادلرحلة االبتدائية. 8ادلرحلة من ) 
 تعليم ادلرحلة ادلتوسطة ) الثانوية ( : - 4

 ية و ا: ( سنوات دراس 4ينقسم التعليم يف ىذه ادلرحلة إىل قسمُت يتكوف كل قسم منهما من       ) 
 أ  ( قسم التعليم ادلتوسو ) الثانوي ( العاـ. 

 ب( وقسم التعليم ادلتوسو ) الثانوي ( ادلهٍت والتقٍت.
تتكوف ىذه ادلرحلة التعليمية من مدارس  انوية تطبق بػرامج ومنػاىج تعليميػة سلتلفػة يقػـو الطػبلب باختيػار الػربامج ادلناسػبة لقػدراهتم 

 لتطوير قدراهتم العلمية. وهتدؼ ىذه ادلرحلة إلعداد الطبلب دلراحل التعليم العايل. وميوذلم ليجدوا بذلك الفرصة
وقسػػم التعلػػيم ادلتوسػػو ) الثػػانوي ( العػػاـ يشػػمل : الثانويػػات العامػػة ، و انويػػات األناضػػوؿ ، و انويػػات العلػػـو ، و انويػػات العلػػـو 

اضػػية ، و انويػػات األناضػػوؿ للفنػػوف اجلميلػػة ، والثانويػػات متعػػددة الػػربامج. ومػػن االجتماعيػػة ، و انويػػات األناضػػوؿ للمدرسػػُت ، والثانويػػات الري
 .SBSاجلدير ذكره بأف قبوؿ الطبلب يف ىذه الثانويات يكوف وفقا لنتائجهم يف اختبار القياس ادلسمى بػ 

 وقسم التعليم ادلتوسو ) الثانوي ( ادلهٍت والتقٍت :     
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انوي ( ادلهٍت والتقٍت إىل إعداد جيل مهٍت مدرب يساعد يف تطػوير القػوى العاملػة ويشػمل ىػذا هتدؼ مدارس التعليم ادلتوسو ) الث
. ويػػتم مػػنح القسػػم :  انويػػات التعلػػيم التقػػٍت للبنػػُت ، و انويػػات التعلػػيم التقػػٍت للبنػػات ، و انويػػات تعلػػيم التجػػارة والسػػياحة ، والثانويػػات الدينيػػة

   .ات شهادة التخرج من الثانويةالطبلب الذين يتخرجوف من ىذه الثانوي
 

 التعليم الخاص :
التعليم اخلاص ىو عبارة عن مجيع مؤسسات التعليم اخلاص من ادلدارس والثانويػات بشػىت أنواعهػا ودورات التقويػة اخلاصػة للطػبلب 

لتعلػيم اخلػاص تعمػل ٖتػت سػيطرة وزارة ودورات التدريب ادلهٍت والتقٍت ودورات تعلػيم قيػادة السػيارات. ومػن اجلػدير ذكػره بػأف مجيػع مؤسسػات ا
 الًتبية الوطنية وٗتضع دلراقبتها الكاملة. والتعليم يف ىذه ادلؤسسات غَت رلاٍل.

 التعليم العايل :  - 5
مرحلػػة التعلػػيم العػػايل تبػػدأ بعػػد النجػػاح يف ادلرحلػػة ادلتوسػػطة ) الثانويػػة ( وىػػي ادلرحلػػة األعلػػى إلعػػداد القػػوى اإلنسػػانية وإعػػداد جيػػل 

سػنتُت ( ىػي أقػل شػهادة ٘تػنح يف مرحلػة  -2-قادر على اجراء األْتاث العلمية وتطويرىا خلدمة اإلنسانية وتعترب شهادة الدبلـو ) مدة التعلػيم 
 التعليم العايل. 

 اث.يتكوف التعليم العايل من اجلامعات والكليات وادلعاىد العليا ومعاىد ادلوسيقى وادلعاىد التقنية العليا ومراكز األْت
( مػػا عػػدا كليػػات  4( جامعػػة خاصػػة ومػػدة الدراسػػة يف مجيػػع الكليػػات )  65( جامعػػة حكوميػػة و)  104ويوجػػد يف تركيػػا اآلف ) 

الطب وطب األسناف حيث ُيصل الطالب علػى شػهادة البكػالوريوس بعػد إ٘تػاـ السػنوات الدراسػية األربػع بنجػاح. أمػا ادلعاىػد العليػا الػيت تكػوف 
. مدة الدراسة فيها س  نتُت فتمنح شهادات دبلـو

ـ يػػتم تطبيػػق نظػػاـ اختبػػار دخػػوؿ اجلامعػػات الًتكيػػة علػػى مػػرحلتُت أي يقػػـو الطالػػب باجتيػػاز اختبػػارين للقيػػاس 2010ومنػػذ العػػاـ 
( ويعقد يف شهر نيساف من كل عاـ يهدؼ إىل ٖتديد الطبلب الذين سيدخلوف االختبار الثػاٍل والػذي يعقػد يف شػهر  YGSاألوؿ يسمى ) 

 حزيراف من السنة ادليبلدية وذلك ْتصوؿ الطالب على الدرجة ادلطلوبة يف ىذا االختبار.
( حيػػػػث يػػػػتم قبػػػػوؿ الطالػػػػب يف القسػػػػم  LYSوادلرحلػػػة الثانيػػػػة مػػػػن نظػػػػاـ اختبػػػػار دخػػػػوؿ اجلامعػػػػات الًتكيػػػػة ىػػػو اختبػػػػار يسػػػػمى ) 

  معاً.والتخصص وفقاً دلتوسو معدؿ درجاتو يف ىذا االختبار ودرجاتو يف الثانوية 
 

 التعليم العالي لمرحلة الماجستير : 
يشػػًتط علػػى الطالػػب الراغػػب يف إكمػػاؿ دراسػػتو دلرحلػػة ادلاجسػػتَت يف تركيػػا أف وتػػاز اختبػػار القيػػاس للدراسػػات العليػػا الػػذي يسػػمى 

( كمػا  ALESة اختبػار ) (. حيث يقـو الطالب بالتقدَل على الكلية والقسػم الػذي يرغػب يف الدراسػة بػو بعػد إبػراز نتيجػ ALESاختبار ) 
) أو نتيجػػػة إختبػػػار اللغػػػة األجنبيػػػة للوظػػػائف احلكوميػػػة (  ÜDSوػػػب يف بعػػػمل األحيػػػاف إبػػػراز نتيجػػػة اختبػػػار اللغػػػة األجنبيػػػة للجامعػػػات ) 

KPDS )  ( وذلػػك وفقػػاً للتخصػػص والقسػػم ادلطلػػوب ْتيػػث يػػتم أخػػذ متوسػػو معػػدؿ درجػػات الطالػػب يف البكػػالوريوس واختبػػارALES  )
 تبار اإلضايف الذي قد يطلبو القسم ادلطلوب.واالخ
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ومن اجلدير ذكره بأف بعمل األقساـ تقـو بإجراء مقاببلت شخصية مع ادلتقدمُت للدراسات العليا إلنتقػاء األكثػر كفػاءة مػنهم بعػد 
. وىنػػاؾ بعػػمل األقسػػاـ يف تركيػػا تضػػم االطػبلع علػػى النتػػائج ادلشػػار إليهػػا بعاليػػو. مػػع العلػػم بػػأف مػػدة الدراسػػة ٔترحلػػة ادلاجسػػتَت سػػنتاف دراسػػيتاف

 برامج ماجستَت ال يشًتط فيها كتابة رسالة.
 التعليم العايل دلرحلة الدكتوراه :  -* 

يشػػػًتط علػػػى الطالػػػب الػػػذي اجتػػػاز بنجػػػاح مرحلػػػة ادلاجسػػػتَت ويرغػػػب يف إكمػػػاؿ دراسػػػتو دلرحلػػػة الػػػدكتوراه أف وتػػػاز اختبػػػار القيػػػاس 
(. حيػث يقػـو الطالػػب بالتقػدَل علػى الكليػػة والقسػم الػذي يرغػب يف الدراسػػة بػو بعػد إبػػراز  ALESار ) للدراسػات العليػا الػذي يسػػمى باختبػ

أو نتيجػػػة اختبػػػار اللغػػػة (  ÜDS( كمػػػا وػػػب يف بعػػػمل األحيػػػاف إبػػػراز نتيجػػة اختبػػػار اللغػػػة األجنبيػػػة للجامعػػػات )  ALESنتيجػػة اختبػػػار ) 
تخصػػػص والقسػػػم ادلطلػػػوب ْتيػػػث يػػػتم أخػػػذ متوسػػػو معػػػدؿ درجػػػات الطالػػػب يف وذلػػػك وفقػػػاً لل ( KPDS) األجنبيػػػة للوظػػػائف احلكوميػػػة 

 ( واالختبار اإلضايف الذي قد يطلبو القسم ادلطلوب. ALESادلاجستَت  واختبار ) 
 وباإلضافة لذلك فإف بعمل األقساـ والكليات تقـو بإجراء اختبارات خطية وشفوية للمتقدمُت. 

الدراسػية دلرحلػة الػدكتوراه يف تركيػا ىػي سػنة دراسػية واحػدة. ُيػق للطالػب الػذي وتػاز مجيػع  ومن اجلدير ذكره بأف مػدة دراسػة ادلػواد
 ىػػذه ادلػػواد الدراسػػية أف يػػدخل اختبػػار الكفػػاءة للػػدكتوراه الػػذي يركػػز علػػى التخصصػػات ادلختلفػػة لتقػػـو اللجنػػة ادلختصػػة بتحديػػد كفػػاءة الطالػػب

ل من وتاز اختبار الكفاءة للدكتوراه أف يبدأ بكتابة الرسالة. وقػد مت ٖتديػد مػدة كتابػة الرسػالة لبداية كتابة رسالة الدكتوراه من عدمها. وُيق لك
( شػهور للدراسػة والبحػث قبػل بدايػة فػًتة كتابػة الرسػالة مػع  6( سػنوات كحػد أقصػى. باإلضػافة لتػوفر )  3( شػهور كحػد أدٌل إىل )  6من ) 

 ( سنوات. 5 - 3وح بُت ) العلم بأف مدة دراسة الدكتوراه يف تركيا تًتا
 
 

 ثانياً التعليم المفتوح :
ىو نظاـ التعليم الذي مت إقراره ليستفيد منو كل مواطن مل يتمكن بشكل أو بخمخر من االلتحاؽ ٔتراحل التعليم العاـ أو الذي سبق 

 لو االلتحاؽ واضطر لًتؾ الدراسة ا رغب إكماؿ دراستو الحقاً.
مػػػن قسػػػمُت  ػػػا : التعلػػػيم العػػػاـ ادلفتػػػوح والتعلػػػيم ادلهػػػٍت ادلفتػػػوح. حيػػػث يضػػػم ىػػػذا النظػػػاـ التعليمػػػي ويتكػػػوف ىػػػذا النظػػػاـ التعليمػػػي 

مػدارس الفنػوف  ادلؤسسات التعليمية التالية : مراكز الًتبية الشعبية ، مراكز الًتبية للمتدربُت ، مدارس الفنوف التطبيقية للبنات ، معاىد التطػور ،
ًتبيػة ادلهنيػة ، مػدارس الًتبيػة والتطبيػق ، ادلػدارس ادلهنيػة ، مراكػز التػدريب ادلهػٍت ، ادلػدارس ادلفتوحػة للتعلػيم األوىل ، التطبيقية للصناعة ، مركػز ال

 الثانويات ادلفتوحة.
لػػػذا فػػػإف التعلػػػيم ادلفتػػػوح ىػػػو نظػػػاـ خػػػارج عػػػن النظػػػاـ التعليمػػػي يف ادلػػػدراس ويهػػػدؼ إىل تعلػػػيم القػػػراءة والكتابػػػة للكبػػػار وإعطػػػائهم 

لومػػػات العلميػػػة األساسػػػية وميػػػنحهم فرصػػػة إكمػػػاؿ دراسػػػتهم الػػػيت انقطعػػػوا عنهػػػا يف صػػػغرىم كمػػػا يهػػػدؼ إىل زيػػػادة مهػػػاراهتم الشخصػػػية ذلػػػم ادلع
 ليستغلوا ذلك يف ٖتسُت مستوايات معيشتهم. ومينح الطالب الذي ينهي أي مرحلة من مراحػل التعلػيم ادلفتػوح الشػهادة الدراسػية اخلاصػة بتلػك

 ادلرحلة.
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 تعليم المفتوح الجامعي :   ال
( سػنوات  4(سنتُت ميػنح شػهادة دبلػـو واآلخػر مدتػو الدراسػية )  2يضم التعليم ادلفتوح اجلامعي برنارلُت دراسيُت أحد ا ميتد لػ ) 

ضػعو االجتمػاعي أف مينح شهادة بكالوريوس. ويعطي ىذا النظاـ التعليمي فرصة التعليم عن بعد حيث إنو بإمكاف كل مواطن أيػاً كػاف عمػره وو 
 يلتحق هبذا النظاـ التعليمي ويكمل دراستو وفقا لظروفو اخلاصة.

( سػنتُت ، كمػا ميػنح ) شػهادة  2لذا فإنو مينح ) شهادة دبلـو تعليم مفتػوح ( للطػبلب الػذين ينتهػوف مػن الربنػامج الدراسػي دلػدة ) 
 ( سنوات. 4سي دلدة ) بكالوريوس تعليم مفتوح ( للطبلب الذين ينتهوف من الربنامج الدرا

 
 شروط التحاؽ الطبلب األجانب باجلامعات الًتكية : -* 
 ادلرحلة اجلامعية : -

ُيق للطبلب األجانب الذين ٗترجوا من  انويات معادلة للثانويات الًتكية والذين تتوفر فيهم الشروط ادلطلوبة الدراسة يف اجلامعات 
 الًتكية.

 ب يكوف الطالب األجن  قد حصل على نتيجة ألي من االختبارات التالية :وللتقدـ على اجلامعات الًتكية و
ـ حيػػث مت 2010( وىػػو اختبػػار دخػػوؿ اجلامعػػات الًتكيػػة للطػػبلب األجانػػب كػػاف سػػارياً العمػػل بػػو حػػىت عػػاـ  Yösاختبػػار )  -

 .باعداد االمتحاف اخلاص هباامعة ـو كل جحيث تقوبدأت اجلامعات الًتكية يف تطبيق إمتحانات قبوؿ خاص هبا  إلغاؤه وإيقاؼ العمل بو
 (. Satاختبار )  -
 (. Gceإختبار )  -

وٗتتلػف الػػدرجات ادلطلػوب احلصػػوؿ عليهػا يف ىػػذه االختبػارات مػػن جامعػػة ألخػرى ومػػن ٗتصػص آلخػػر. وبالنسػبة للجامعػػات الػػيت 
(  Toeflختبارات ادلقبولة عادليػا يف اللغػة اإلصلليزيػة مثػل ) تعتمد اللغة اإلصلليزية كلغة دراسة فيتوجب على الطالب أيضاً أف دخوؿ أي من اال

( علمػػاً بػػأف الػػدرجات ادلطلوبػػة ٗتتلػػف أيضػػاً مػػن جامعػػة ألخػػرى ومػػن ٗتصػػص آلخػػر. أمػػا اجلامعػػات الػػيت تعتمػػد اللغػػة الًتكيػػة كلغػػة Ieltsو )
 .Tömerللدراسة فيتوجب على الطالب احلصوؿ على شهادة اللغة الًتكية من معهد 

اجلدير ذكره بػأف اختبػار القػدرات الػذي يعقػد يف ادلملكػة العربيػة السػعودية يلقػى قبػوؿ اجلامعػات الًتكيػة مػع العلػم بػأف الدرجػة  ومن
 ادلطلوبة يف ىذا االختبار ٗتتلف من جامعة ألخرى ومن ٗتصص آلخر.

 
 مرحلة الماجستير والدكتوراه :

ة مرحلػػة الػػدكتوراه يف تركيػػا ولكػػن ٗتتلػػف ىػػذه الشػػروط وفقػػاً للتخصصػػات ىنػػاؾ شػػروط وػػب توافرىػػا يف الطػػبلب الػػراغبُت يف دراسػػ
واجلامعات لذا فإنو من األفضل مراجعة اجلامعة والتخصص ادلطلوب والتعرؼ على ىذه الشروط. ولكن بصفة عامة وػب علػى الطػبلب الػذين 

( أمػا  Greلػذين ال يعرفػوف اللغػة الًتكيػة فعلػيهم اجتيػاز اختبػار ) ( للدراسات العليػا أمػا الطػبلب ا Alesيتقنوف اللغة الًتكية اجتياز اختبار ) 
 ( فقو. Greبرامج الدكتوراه اليت لغة دراستها اللغة اإلصلليزية فانو يطلب من الطالب اختبار الػػػػػػػ ) 
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(  Toeflقػد اختبػارات غػَت ) نظراً لضرورة اتقاف اللغة االجنبية يف دراسة مرحلة ادلاجستَت والدكتوراه فإف بعمل اجلامعػات تقػـو بع
( واختبػػار Gre( ووػب علػػى الطالػب اجتيػػاز االختبػػار الػيت تعػػده اجلامعػػة. أي علػى الطالػػب األجنػػ  أف وتػاز كػػل مػػن اختبػار الػػػػػػػػػػػػ )Ieltsو )

 اللغة لكي يتمكن من دراسة الدكتوراه يف اجلامعات الًتكية.
 

 دراسة الطب في تركيا : 
( سػػنوات. وميكػػن للطبيػػب ادلتخػػرج مػػن ىػػذه الكليػػات أف يػػدخل اختبػػار الدراسػػات  6ات الطػػب بًتكيػػا ىػػي ) مػػدة الدراسػػة يف كليػػ

( ويف حالػػة صلاحػػو يف ىػػذا االختبػػار ميكنػػو أف يتخصػػص يف اجملػػاؿ الطػػ  الػػذي يرغػػب فيػػو وبعػػد االنتهػػاء مػػن فػػًتة  TUSالعليػػا يف الطػػب ) 
طػػبلب الدراسػػُت يف كليػػات الطػػب بًتكيػػا القيػػاـ بتػػدريبات عمليػػة يف ادلستشػػفيات وفقػػا التخصػػص يكػػوف طبيبػػا أخصػػائيا. يشػػًتط علػػى مجيػػع ال

 للربنامج الذي ٖتدده الكلية.
 ومن اجلدير ذكره بأف الكليات ادلوضحة أدناه ىي الكليات الطبية يف تركيا اليت تعتمد اللغة اإلصلليزية يف برارلها الدراسية وىي :

 رة.كلية الطب ّتامعة حجتبة بأنق  -
 كلية الطب ّتامعة مرمرة بإسطنبوؿ.  -
 كلية طب اجلراح باشا ّتامعة إسطنبوؿ بإسطنبوؿ.  -
 كلية الطب ّتامعة غازي بأنقرة.  -
 كلية الطب ّتامعة يادي تابا األىلية بإسطنبوؿ.  -
 كلية الطب ّتامعة كوتي األىلية بإسطنبوؿ.  -

 ( يف العامل. 12علماً بأف ترتيب كليات الطب يف تركيا ىي ادلرتبة ) 
 
 دراسة طب األسناف يف تركيا : -* 

( سػػػنوات. علمػػػاً بػػػأف الػػػدروس العمليػػػة تبػػػدأ اعتبػػػاراً مػػػن السػػػنة الرابعػػػة.  5مػػػدة الدراسػػػة يف كليػػػات طػػػب األسػػػناف يف تركيػػػا ىػػػي ) 
 فيتوجب على اجملموعات الطبلبية الكشف وفحص أعداد معينة من ادلرضى.

سػناف بًتكيػا أف يقػـو الطالػب باجتيػاز دروس الطػب الشػرعي ، والباطنيػة ، واجللديػة ، واجلراحػة ويشًتط للتخرج من كليات طب األ
 العامة ، واألنف واألذف واحلنجرة.

ـ سيصبح من الضػرورة أف وتػاز طبيػب األسػناف الراغػب يف إكمػاؿ دراسػتو العليػا والتخصػص 2012وللمرة األوىل يف شهر نيساف 
( حيػػث كػػاف قبػػل ذلػػك يتوجػػب أف وتػػاز الطالػػب اختبػػار التخصػػص الػػذي تعقػػده الكليػػة  DUSاألسػػناف ) إختبػػار الدراسػػات العليػػا لطػػب 

 ليتمكن من القبوؿ يف برنامج الدراسات العليا لطب األسناف.
 
 : 4+  4+  4نظاـ التعليم  -* 
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( سػػنوات  4راحػػل كػػل مرحلػػة ) ىػػو نظػػاـ تعليمػػي يهػػدؼ جلعػػل نظػػاـ التعلػػيم العػػاـ ينقسػػم إىل  بل ػػة م 4+  4+  4نظػػاـ التعلػػيم 
للتعلػيم العػاـ بًتكيػا أي  3+  5ـ قبػوؿ نظػاـ 1997( سنة مػن التعلػيم اإلجبػاري علمػاً بأنػو سػبق أف مت يف العػاـ  12دراسية ليكوف اجملموع ) 

 ( سنوات دراسية. 8نظاـ تعليم عاـ إجباري يتكوف من ) 
تعليمية العامة وادلهنية وفقاً لقػدراهتم ومهػاراهتم ومػواىبهم بعػد اإلنتهػاء مػن كما يهدؼ ىذا النظاـ إىل توزيع الطبلب على الربامج ال

( سنوات. سػيتوىل التػدريس  4األربع سنوات األوىل. وهبذا أصبح التعليم األويل األساسي ) اإلبتدائي ( يتكوف من مرحلتُت كل مرحلة مدهتا ) 
ذا ادلػدرس سلػتص يف تػدريس مجيػع ادلػػواد الدراسػية للمرحلػة األوىل مػن التعلػػيم يف األربػع سػنوات األوىل مػدرس واحػد لكػػل فصػل طػبليب يكػوف ىػػ

إعػػداد  االبتػػدائي. ومػػع بدايػػة ادلرحلػػة الثانيػػة مػػن التعلػػيم االبتػػدائي سػػيتوىل تػػدريس ادلػػواد الدراسػػية مجيػػع ادلدرسػػُت كػػل يف رلػػاؿ ٗتصصػػو. وقػػد مت
 ادلناىج الدراسية وفقاً لذلك.

الذي ٕتاوز اخلامسة من عمره ببدأ شهر سبتمرب ميكنو التسجيل يف ادلرحلة االبتدائية األساسية لينتهػي  وبناء على ذلك فإف الطالب
 منها عند ٕتاوزه الثالثة عشرة ودخولو يف الرابعة عشرة من عمره.

جديػػػدة مػػػن شػػػأ ا  مػػػن التعلػػػيم فقػػػد مت إضػػػافة مػػػواد دراسػػػية-( سػػػنوات  4والػػػيت مػػػدهتا )  -أمػػػا يف ادلرحلػػػة ادلتوسػػػطة ) الثانويػػػة ( 
 ادلساعدة يف ادلساعدة على تطوير مهارات الطبلب وتقوية مواىبهم ادلختلفة. 

ـ مػع العلػم أف جمللػس الػوزراء احلػق يف تأجيػل 2013 - 2012تطبيق ىذا النظاـ مع بدايػة العػاـ الدراسػي  -ٔتشيئة اهلل  -وسيتم 
 ذلك.   تطبيق ىذا النظاـ لعاـ دراسي آخر إذا رأى اجمللس ضرورة ل
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 في الجمهورية التركية التعليم الجامعي
 

 القبوؿ يف معاىد اللغة الرمسية :  –أ 
األتػراؾ واللغػة الًتكيػة للطػبلب األجانػب علمػاً بػأف ىنػاؾ  ألجنبيػة للطػبلبتقػـو بتعلػيم اللغػات ا( ألسن ) يوجد يف تركيا معاىد ومدارس 

وؿ يف الًتكيػػة لغػػَت النػػاطقُت هبػػا ميكػػن للطػػبلب األجانػػب االلتحػػاؽ هبمػػا لػػتعلم اللغػػة الًتكيػػة قبػػل احلصػػوؿ علػػى  قبػػ معهػػداف رمسيػػاف لتعلػػيم اللغػػة
 اجلامعات الًتكية و ا : 

 معهد تعليم اللغة الًتكية ) تومر ( التابع جلامعة أنقرة : -
يوجد أية شػروط أو إجػراءات معينػة لبللتحػاؽ هبػذا ـ وال1984لعاـ جلامعة أنقرة يف امت إنشاء ىذا ادلعهد كمعهد تعليم اللغة الًتكية يتبع 

 سطنبوؿ ، بورصة ، إزمَت ، قونيا ، أنطاليا ، صامصوف ، قيصري ..أخل. الواليات الًتكية مثل أنقرة ، إادلعهد علماً بأف لو عدة فروع يف أكرب
 
 معهد تعليم اللغة الًتكية ) تومر ( التابع جلامعة غازي بأنقرة : –

لتحػاؽ وال يوجػد أيػة شػروط أو إجػراءات لبلـ 1996مت إنشاء ىذا ادلعهد كمعهػد لتعلػيم اللغػة الًتكيػة يتبػع جلامعػة غػازي بػأنقرة يف العػاـ 
 هبذا ادلعهد وال يوجد لو أية فروع سوى مركزه الرئيسي ّتامعة غازي بأنقرة.

 
 -أسس ) إجراءات ( وشروط القبوؿ يف اجلامعات الًتكية :  –ب 
ف نػػوع الشػػهادة ال يعػػد أخل ( إذ إ….ٕتػػاري -أديب  -علمػػي  احلصػػوؿ علػػى شػػهادة الثانويػػة العامػػة بغػػمل النظػػر عػػن التخصػػص ) - 1

 عائقاً أماـ الطالب يف اختياره للتخصص الذي يرغب يف الدراسة فيو.
وتقـو اجلامعػات بػاإلعبلف  لقيوؿ الطالبختبار تشًتط بعمل اجلامعات إجتيازه وىو ا جلامعات الًتكيةلبعمل القبوؿ ا اختباراجتياز  - 2

 . عن موعده عرب صفحاهتا على اإلنًتنت
%( و 70ر القػػدرات )بنسػػبة ومت اعتمػػاد اختبػػابالتواصػػل مػػع رللػػس التعلػػيم العػػايل و اجلامعػػات الًتكيػػة  ةادللحقيػػ باإلضػػافة لػػذلك قامػػتو 

ف ارة التعلػيم العػايل السػعودي. كمػا أ اجلامعػات ادلوصػى هبػا مػن قبػل وز %( كشرط لقبوؿ الطلبة السعوديُت يف90شهادة الثانوية العامة )بنسبة 
 بعمل اجلامعات ادلوصى هبا التشًتط اختبار القدرات.
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 الرسـو الدراسية      : - ج
زيػادات  طػػب بشػػري ..أخل ( ويطػرأ علػى ىػذه الرسػـو –علميػة  –) أدبية   ٗتتلف الرسـو الدراسية للجامعات الًتكية باختبلؼ الكليات

 سنوية ٖتددىا احلكومة الًتكية قبل بداية كل عاـ دراسي.
)  أكثػػر مػػن( دوالر أمريكػػي تقريبػػاً للجامعػػات احلكوميػػة وتصػػل إىل  2000 – 500وتػػًتاوح ىػػذه الرسػػـو الدراسػػية السػػنوية مػػا بػػُت  ) 

 ( دوالر أمريكي للجامعات األىلية. 12ر000
 
 لغة الدراسة يف اجلامعات الًتكية : -د

لغة الدراسة يف بعمل اجلامعات الًتكية ىي اللغة الًتكية فقػو  ، ويف بعػمل اجلامعػات ىػي اللغػة اإلصلليزيػة فقػو ، وىنػاؾ جامعػات تػدر س 
 % باللغة الًتكية.70% من مناىجها الدراسية باللغة اإلصلليزية و30حوايل 

 
 

 ة معادلة الشهادات اجلامعية بوزارة التعليم العايل بادلملكة جلنعًتاؼ الدويل وادلوصى هبا من قبل ًتكية ذات االأىم اجلامعات ال
 
  جامعة الشرؽ األوسو التقنية بأنقرة  - 1

Middle East Technical University   : 
 

ـ حيػػػث تعتػػػرب مػػػن أعػػػرؽ اجلامعػػػات الًتكيػػػة وأشػػػهرىا وأكثرىػػػا كفػػػاءة 15/11/1956يف مت تأسػػػيس ىػػػذه  اجلامعػػػة التقنيػػػة ٔتدينػػػة أنقػػػرة 
% ( مػن رلمػوع الطػبلب ،  5٘تثػل نسػبة الطػبلب األجانػب مػنهم حػوايل )  ( طالػب وطالبػة 20000دميية ويدرس هبذه اجلامعػة حػوايل ) أكا

معاىػد للدراسػات العليػا ٘تػنح شػهادة ادلاجسػتَت والػدكتوراه يف  ( 3) ( قسماً أكادميياً و 37كليات رئيسية ٖتتضن )   ( 5) وتضم ىذه اجلامعة 
  .علماً بأف لغة الدراسة هبذه اجلامعة ىي اللغة اإلصلليزية فقو اً أكادميياً ٗتصص(  67)       حوايل 

 ىي :أىم الكليات باجلامعة 
*- Faculty of  Architecture. 
*- Faculty of  Arts and Science. 
*- Faculty of  Economic and Administrative Sciences. 
*- Faculty of  Education. 
*- Faculty of  Engineering. 

 
 أىم ادلعاىد العليا ىي : 

*- Institute of  Applied Mathematics. 
*- Institute of  Informatics. 
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*- Institute of  Marine Science. 
*- Institute of  Natural and Applied Science. 
*- Institute of  Social Sciences. 

 
 نًتنت :موقع اجلامعة على شبكة اإل

*- www.metu.edu.tr 
 
   جامعة بوغازتشي بإسطنبوؿ  - 2

Bogazici University  : 
 

ـ بإسػػطنبوؿ ىػػي النػػواة األساسػػية ذلػػذه اجلامعػػة 1963األمريكيػػة الػػيت تأسسػػت يف عػػاـ (  Robert College) تعتػػرب روبػػرت كػػوًف 
ي الًتكػػػي والعػػػادلي ميدالػػػيت تعػػػرؼ يف الوسػػػو األكػػػا جامعػػػة بوغازتشػػػيـ وٖتويػػػل إمسهػػػا إىل 1971عػػػاـ  هػػػاحيػػػث قامػػػت احلكومػػػة الًتكيػػػة بتأميم

يػًتاوح عػدد الطػبلب األجانػب هبػا حوالػب ) ( طالب وطالبة من صفوة الطبلب األتراؾ  11000)  يدرس هبا حوايلو ادلميزة بكفاءهتا العلمية 
لغػة الدراسػػة هبػذه اجلامعػة ىػػي و  ىػد للدراسػػات العليػامعا ( 4) يػػات رئيسػية و( كل 4) ىػذه اجلامعػة  ، وتضػػم ( طالػب وطالبػة 900 – 600

 .اللغة اإلصلليزية فقو
 أىم الكليات باجلامعة ىي : 

*- Faculty of  Arts and Sciences. 
*- Faculty of  Economic and Administrative Sciences. 
*- Faculty of  Education. 
*- Faculty of  Engineering. 

 
 يا ىي :أىم ادلعاىد العل 

*- The Atatürk Institute for Modern Turkish History. 
*- The Institute of  Bio-Medical Engineering. 
*- The Institute of  Environmental Sciences. 
*- The Institute of  Science and Engineering. 

 
 موقع اجلامعة على شبكة اإلنًتنت :

*- www.boun.edu.tr 
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  جامعة حجتبة بأنقرة  - 3
 Hacettepe University  : 
 

تعتػرب ـ و 1967ـ بأنقرة ىو النواة األساسية جلامعػة حجتبػة الػيت تأسسػت عػاـ 1963يعترب ادلعهد العايل للعلـو الطبية الذي تأسس عاـ 
 25000ويػدرس هبػذه اجلامعػة حػوايل ) اإلصلليزيػة عتمدت تػدريس الطػب باللغػة وائل اجلامعات الًتكية اليت اومن أالعريقة من اجلامعات الًتكية 

(  14و) كليات رئيسية   ( 9) % ( من رلموع الطبلب ، وتضم ىذه اجلامعة  7( طالب وطالبة ٘تثل نسبة الطبلب األجانب منهم حوايل ) 
أحد ا باللغػة اإلصلليزيػة فقػو  نارلاف دراسيافعلماً بأنو يوجد بر للدراسات العليا ٘تنح شهادة ادلاجستَت والدكتوراه  اً هد( مع 12  )و معهد عايل

 . واآلخر باللغة الًتكية فقو يف معظم الكليات مثل كلية الطب وكلية اإلقتصاد وبعمل كليات اذلندسة
 أىم الكليات باجلامعة ىي :

*- Faculty of  Dentistry. 
*- Faculty of  Economic and Administrative Sciences. 
*- Faculty of  Education. 
*- Faculty of  Engineering. 
*- Faculty of  Fine Arts. 
*- Faculty of  Letters. 
*- Faculty of  Medicine. 
*- Faculty of  Pharmacy. 
*- Faculty of  Science. 

 
 أىم ادلعاىد العليا ىي :

*- Institute of  Child Health. 
*- Institute of  Population Studies. 
*- Institute of  Pure and Applied Sciences. 
*- Institute of  Social Sciences. 

 
 موقع اجلامعة على شبكة اإلنًتنت :

*- www.hun.edu.tr 
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 جامعة أنقرة  بأنقرة  - 4
  Ankara University  : 
 
ة حيػػث تلػػت كليػػة احلقػػػوؽ كليػػة اللغػػة والتػػػاريخ أنقػػػر النػػواة األساسػػية جلامعػػة  ـ بػػأنقرة ىػػػي1925عػػاـ  تتأسسػػ كليػػة احلقػػوؽ الػػػيتعتػػرب  ت

أكػػرب وأعػػرؽ ـ وتعتػػرب مػػن 1946عػػاـ  وأعلنػػت جامعػػة أنقػػرة ـ1945ـ ا كليػػة الطػػب عػػاـ 1943ـ وكليػػة العلػػـو عػػاـ 1935واجلغرافيػػا عػػاـ 
 ليػػاىػػد عا( مع 5يسػػية و) رئ ( كليػػة 15، وتضػػم ىػػذه اجلامعػػة )  ( طالػػب وطالبػػة 35000)  ويػػدرس هبػػذه اجلامعػػة حػػوايلاجلامعػػات الًتكيػػة 

  علماً بأف لغة الدراسة يف معظم كليات ىذه اجلامعة ىي اللغة الًتكية.
 أىم الكليات باجلامعة ىي :

*- Faculty of  Agriculture. 
*- Faculty of  Communication. 
*- Faculty of  Dental Medicine. 
*- Faculty of  Divinity. 
*- Faculty of  Educational Sciences. 
*- Faculty of  Engineering. 
*- Faculty of  Forestry in Cankırı. 
*- Faculty of  Health Education. 
*- Faculty of  Law. 
*- Faculty of  Letters. 
*- Faculty of  Medicne. 
*- Faculty of  Pharmacy. 
*- Faculty of  Political Sciences. 
*- Faculty of  Science. 
*- Faculty of  Veterinary Medicine. 

 
 أىم ادلعاىد العليا ىي :

*- Institute of  Medical Jurisprudence. 
*- Institute of  Bio-technology. 
*- Institute of  Educational Sciences. 
*- Institute of  Arts and Sciences. 
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*- Institute of  Hipatology. 
*- Institute of  Medical Sciences. 
*- Institute of  Social Sciences. 
*- The Ataturk Institute for Modern Turkish History 

 موقع اجلامعة على شبكة اإلنًتنت :
*- www.ankara.edu.tr 

 
 جامعة اسطنبوؿ  باسطنبوؿ   - 5
 Istanbul University  : 
 

عػػػة رومػػػا الػػػيت أنشػػػئت عػػػاـ ( بػػػأف أصػػػل جامعػػػة إسػػػطنبوؿ يعػػػود إىل جام Honigخ األدلػػػاٍل ) مثػػػل ادلػػػؤر  ُت األوربيػػػُتيعتػػػرب بعػػػمل ادلػػػؤرخ
أنشػػػأىا الػػػيت  فػػػاتحكليػػػة و  ـ1453إسػػػطنبوؿ يف حػػػُت يعتػػػرب ادلؤرخػػػوف ورجػػػاؿ العلػػػم األتػػػراؾ بػػػأف أصػػػل ىػػػذه اجلامعػػػة يرجػػػع إىل عػػػاـ ـ ب1321

هػا اجلمهوريػػة تالػيت أولتهػا اإلمرباطوريػة العثمانيػة ووريث ذلػذه اجلامعػةألساسػية ىػي النػواة ا إسػطنبوؿـ ب1470عػاـ  السػلطاف العثمػاٍل زلمػد الفػاتح
 تعتػػربسػػم جامعػػة إسػػطنبوؿ الػػيت اـ حيػػث أخػػذت شػػكلها احلػػايل ب1933ـ الًتكيػػة عنايػػة كبػػَتة وأخػػذت ىػػذه اجلامعػػة يف التطػػور ادلسػػتمر إىل عػػا

(  5( كليػة رئيسػية و)  17( طالب وطالبة ، وتضم ىػذه اجلامعػة )  50ر000)  أكثر منأكرب وأعرؽ اجلامعات الًتكية ويدرس هبذه اجلامعة 
 ليا علماً بأف لغة الدراسة يف معظم كليات ىذه اجلامعة ىي اللغة الًتكية. معاىد ع
 
 

 أىم الكليات باجلامعة ىي :
*- Istanbul Faculty of  Medicine. 
*- Faculty of  Law. 
*- Faculty of  Letters. 
*- Faculty of  Sciences. 
*- Faculty of  Economics. 
*- Faculty of  Forestry. 
*- Faculty of  Pharmaceutical Sciences. 
*- Faculty of  Dentistry. 
*- Cerrahpasa Faculty of Midicine. 
*- Faculty of  Business Management. 
*- Faculty of  Political Sciences. 
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*- Faculty of  Veterinary Medicine. 
*- Faculty of  Engineering. 
*- Faculty of  Aquatic Sciences. 
*- Faculty of  Communications. 
*- Faculty of  Divinity. 
*- Hasan Ali Yücel Teacher Training Faculty. 

 
 أىم ادلعاىد العليا ىي :

*- Institute of  Social Sciences. 
*- Institute of  Arts and Sciences. 
*- Institute of  Medical Sciences. 
*- Institute of  Child Health. 
*- Institute of  Medical Jurisprudence. 
*- Institute of  Oncology. 
*- Institute of  Cardiology. 
*- Institute of  Marine Science. 
*- The Ataturk Institute for Modern Turkish History. 
*- Institute of  Lungs Diseases. 
*- Institute of  Neurology Sciences. 
*- Institute of  Experimental Midicine. 
*- Institute of  Managing  Economy. 

 
 إلنًتنت :موقع اجلامعة على شبكة ا

*- www.istanbul.edu.tr 
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 جامعة غازي  بأنقرة  - 6 
               Gazi University  : 

 
ـ إىل ادلعهػد 1976الػذي ٖتػوؿ عػاـ  غػازيالنػواة األساسػية جلامعػة  ـ ىػو1929تأسػس عػاـ  يمعهد الًتبية للمعلمُت ادلتوسو الذعترب ي

الكبػَتة وادلعروفػة ٔتكانتهػا األكادمييػة ادلرموقػة حيػث مػن اجلامعػات الًتكيػة  اآلف تعتػربالػيت  ة غػازيـ تأسست جامع1982العايل للًتبية ويف عاـ 
( معاىػػد  4و) ا عاليًػػ اً ( معاىػػد 12رئيسػػية و)  ( كليػػة 25( طالػػب وطالبػػة ، وتضػػم ىػػذه اجلامعػػة )  50ر000يػدرس هبػػذه اجلامعػػة حػػوايل ) 

 ة يف معظم كليات ىذه اجلامعة ىي اللغة الًتكية. علماً بأف لغة الدراسعليا للدراسات العليا 
 أىم الكليات باجلامعة ىي :

*- Corum Economics and Administrative Sciences Faculty. 
*- Corum Theology Faculty. 
*- Corum Engineering Faculty. 
*- Faculty of  Dentistry 
*- Faculty of  Pharmacy. 
*- Faculty of  Industial Arts Education. 
*- Arts and Sciences Faculty. 
*- Gazi Faculty of  Education. 
 *- Faculty of  Law. 
*- Faculty of  Economic and Administrative Sciences. 
*- Faculty of  Communication. 
*- Kastamonu Faculty of  Education. 
*- Kastamonu Faculty of  Forestry. 
*- Kırsehir Faculty of  Education. 
*- Kırsehir Arts and Sciences Faculty. 
*- Faculty of  Vocational Education. 
*- Faculty of  Engineering and Architecture. 
*- Faculty of  Technical Education. 
*- Faculty of  Medicne. 
*- Faculty of  Commerce and Tourism. 

 
 م ادلعاىد العليا ىي :أى
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*- Education Sciences Institute. 
*- Natural Sciences Institute. 
*- Research and Prevention of Accidents Institute. 
*- Health Sciences Institute. 
*- Social Sciences Institute. 

 
 موقع اجلامعة على شبكة اإلنًتنت :

*- www.gazi.edu.tr 
 

 جامعة إسطنبوؿ التقنية  بإسطنبوؿ   - 7
 Istanbul Technical University  : 
 

ـ بإسػطنبوؿ إلعػداد مهندسػُت خػرباء يف إنشػاء 1773عػاـ  يعترب معهد اذلندسة البحري الذي أسسو السػلطاف العثمػاٍل مصػطفى الثالػث
 اجلامعػػػةباسػػػم ـ 1944عػػػاـ  لػػك التػػػاريخ حػػػىت إعبل ػػػا رمسيػػاً الػػػيت تطػػػورت منػػػذ ذذلػػػذه اجلامعػػة  األوىلالنػػػواة  السػػفن ورسػػػم اخلػػػرائو البحريػػة ىػػػو

تعػرؼ يف الوسػو األكػادميي الًتكػي والعػادلي بكفاءهتػا العلميػة حيػث اليت  جامعة إسطنبوؿ التقنيةها فيما بعد إىل امسالذي ٖتوؿ  اة العاليياذلندس
 .لعليا( معاىد للدراسات ا 5رئيسية و)  ( كلية 11، وتضم ىذه اجلامعة )  ( طالب وطالبة 20000)           يدرس هبا حوايل 

 
 أىم الكليات باجلامعة ىي : 

*- Faculty of  Civil Engineering. 
*- Faculty of  Architecture. 
*- Faculty of  Mechanical Engineering. 
*- Faculty of  Electrical and Electronic Engineering. 
*- Faculty of  Mines. 
*- Faculty of  Chemical and Metallurgical Engineering. 
*- Faculty of  Naval Architec Engineering. 
*- Faculty of  Science and Letters. 
*- Faculty of  Management. 
*- Faculty of  Aeronautics and Astronautics. 
*- Maritime Faculty. 
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 أىم ادلعاىد العليا ىي :
*- Nuclear Energy. 
*- Science and Technology. 
*- The Institute of  Social Science. 
*- The Institute of  Informatics. 
*- Eurasia Earth Sciences. 

 
 موقع اجلامعة على شبكة اإلنًتنت :

*- www.itu.edu.tr 
 
 جامعة أولوداغ ببورصة   - 8
 Uludag University  : 

 
ـ 1975الػػيت تأسسػػت عػػاـ  أولػػوداغ ) بورصػػة (النػػواة األساسػػية جلامعػػة  بورصػػة ىػػيـ ب1970عػػاـ صػػة الػػيت أنشػػئت كليػػة طػػب بور عتػػرب  ت
وتعتػػػرب مػػػن سػػػم جبػػػل بورصػػػة ٔتعػػػٌت اجلبػػػل العظػػػيم ( ا) وىػػػو    ـ إىل جامعػػػة أولػػػوداغ 1982مسهػػػا عػػػاـ ا ٖتػػػوؿ الػػػيتسػػػم جامعػػػة بورصػػػة اٖتػػػت 

(   8اجلامعػة )  ، وتضػم ( طالب وطالبة 43000ويدرس هبذه اجلامعة حوايل )  ا العلمية واألكادمييةالكبَتة وادلعروفة بكفاءهتاجلامعات الًتكية 
 . ( مركز أْتاث علمي 13و ) للدراسات العليا  اىد( مع 3) وإىل كليتُت طور اإلنشاء حالياً  إضافةكليات رئيسية 

 أىم الكليات باجلامعة ىي :
*- Faculty of  Medicine. 
*- Faculty of  Economic and Administrative Sciences. 
*- Faculty of  Engineering and Architecture. 
*- Faculty of  Veterinary. 
*- Faculty of  Agriculture. 
*- Faculty of  Education. 
*- Faculty of  Theology. 
*- Faculty of  Arts and Sciences. 

 
 أىم ادلعاىد العليا ىي :

*- Institute of  Social Sciences. 
*- Institute of   Natural Sciences. 
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*- Institute of  Health Sciences. 
 

 موقع اجلامعة على شبكة اإلنًتنت :
*- www.uludag.edu.tr 

 
 جامعة إوة بإزمَت  - 9
  Ege University  : 

وأخػذت يف التطػور لتضػم والػيت بػدأت طريقهػا بكليػيت الطػب والزراعػة  كيػةدينة إزمػَت  الػث أكػرب ادلػدف الًت ـ ٔت1955عاـ اجلامعة  أنشئت
مػن جامعػة إوػة وتعتػرب ـ 1969قتصػار واإلدارة عػاـ ـ وكليػة اال1968ناف واذلندسػة عػاـ وكليػيت طػب األسػـ 1961عاـ يف بنيتها كلية العلـو 

 ( كليػة 11اجلامعػة )  ، وتضػم ( طالػب وطالبػة 30ر887حػوايل )  رس هبػاويػداجلامعات الًتكية الكبَتة وادلعروفة بكفاءهتا العلمية واألكادمييػة 
 ( مركز أْتاث علمي.  21)      للدراسات العليا و ( معاىد  7معاىد عليا و) ( معاىد  5رئيسية و) 

 أىم الكليات باجلامعة ىي :
*- Faculty of  Medicine. 
*- Faculty of  Dentistry. 
*- Faculty of  Pharmacy. 
*- Faculty of  Letters. 
*- Faculty of  Education. 
*- Faculty of  Science. 
*- Faculty of  Communication. 
*- Faculty of  Economic and Administrative Sciences. 
*- Faculty of  Engineering. 
*- Faculty of  Fisheries. 
*- Faculty of  Agriculture. 

 يا ىي :أىم ادلعاىد العل
*- Institute of  Natural and Applied Sciences. 
*- Institute of  Social Sciences. 
*- Institute of  Health Sciences. 
*- İnstitute of  Computing İnstitute. 
*- İnstitute of  Solar Energy. 
*- İnstitute of  Nuclear Sciences. 
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*- Institute of  Turkish World Studies. 
 موقع اجلامعة على شبكة اإلنًتنت :

*- www.ege.edu.tr 
 
 
 
 
 
 

 (ODTU-URAP)كاديمي من جامعة الشرق االوسطالتركية المصنفة وفقاً لألداء األجدول بأهم الجامعات 
Üniversite İsmi University Name  Website 
Hacettepe Universitesi Hacettepe University http://www.hun.edu.tr/  

Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi 

Middle Eastern Technic 
University http://www.metu.edu.tr/tr/  

İstanbul Üniversitesi Istanbul University http://www.istanbul.edu.tr/  

Ankara Universitesi Ankara University http://www.ankara.edu.tr/  

Gazi Üniversitesi Gazi University http://gazi.edu.tr/  

Ege Üniversitesi Ege University http://www.ege.edu.tr/  

Gebze Yüksek  
Teknoloji Enstitüsü 

Gebze Institution of 
Technology http://www.gyte.edu.tr/  

İstanbul Teknik 
Üniversitesi 

Istanbul Technical 
University http://www.itu.edu.tr/  

Atatürk Üniversitesi Ataturk University http://www.atauni.edu.tr/  

Erciyes Üniversitesi Erciyes University  http://www.erciyes.edu.tr/  

Bilkent Üniversitesi Bilkent University http://www.bilkent.edu.tr  

İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü 

Izmir Institution of 
Technology http://www.iyte.edu.tr/  

Boğaziçi Üniversitesi Bosphorous University http://www.boun.edu.tr/  

Sabancı Üniversitesi Sabancı University  www.sabanciuniv.edu.tr  

http://www.hun.edu.tr/
http://www.metu.edu.tr/tr/
http://www.istanbul.edu.tr/
http://www.ankara.edu.tr/
http://gazi.edu.tr/
http://www.ege.edu.tr/
http://www.gyte.edu.tr/
http://www.itu.edu.tr/
http://www.atauni.edu.tr/
http://www.erciyes.edu.tr/
http://www.bilkent.edu.tr/
http://www.iyte.edu.tr/
http://www.boun.edu.tr/
http://www.sabanciuniv.edu.tr/
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Dokuz Eylül 
Üniversitesi Dokuz Eylul University http://www.deu.edu.tr/  

On Dokuz Mayıs 
Üniversitesi 

On Dokuz Mayıs 
University http://www.omu.edu.tr 

Çukurova Üniversitesi Cukurova University http://www.cu.edu.tr/  

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz University  http://www.akdeniz.edu.tr/  

Fırat Üniversitesi Fırat University http://www.firat.edu.tr/  

Başkent Üniversitesi Baskent University http://www.baskent.edu.tr/  

 
 (ODTU-URAP) كاديمي من جامعة الشرق االوسطداء األل بأهم الجامعات الطبية وفقاً لألجدو 

Üniversite İsmi University Name  Website 
Hacettepe 
Universitesi Tıp 
Fakültesi 

Hacettepe University 
Faculty of Medicine http://www.tip.hacettepe.edu.tr/  

İstanbul Üniversitesi 
Istanbul University Faculty 
of Medicine http://www.itf.istanbul.edu.tr/  

Ankara Üniversitesi 
Ankara  University Faculty 
of Medicine http://www.medicine.ankara.edu.tr/  

Ege Universitesi 
Ege University Faculty of 
Medicine http://med.ege.edu.tr/  

Gazi Üniversitesi 
Gazi University Faculty of 
Medicine http://med.gazi.edu.tr/  

Erciyes Üniversitesi 
Erciyes University Faculty 
of Medicine http://tip.erciyes.edu.tr/  

Atatürk Üniversitesi 
Ataturk University Faculty 
of Medicine http://www.atauni.edu.tr/  

Başkent 
Üniversitesi 

Baskent University Faculty 
of Medicine http://tip.baskent.edu.tr/  

On Dokuz Mayıs On Dokuz Mayıs http://www.omu.edu.tr/a/  

http://www.deu.edu.tr/
http://www.omu.edu.tr/
http://www.cu.edu.tr/
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.firat.edu.tr/
http://www.baskent.edu.tr/
http://www.tip.hacettepe.edu.tr/
http://www.itf.istanbul.edu.tr/
http://www.medicine.ankara.edu.tr/
http://med.ege.edu.tr/
http://med.gazi.edu.tr/
http://tip.erciyes.edu.tr/
http://www.atauni.edu.tr/
http://tip.baskent.edu.tr/
http://www.omu.edu.tr/a/
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Üniversitesi University Faculty of 
Medicine  

Çukurova 
Üniversitesi 

Cukurova University 
Faculty of Medicine http://cukurovatip.cu.edu.tr/  

Dokuzeylül  
Üniversitesi 

Dokuz Eylul University 
Faculty of Medicine http://www.tip.deu.edu.tr/  

Fırat Üniversitesi 
Fırat University Faculty of 
Medicine http://web.firat.edu.tr/med/  

Marmara 
Üniversitesi 

Marmara University 
Faculty of Medicine http://tip.marmara.edu.tr/  

Akdeniz 
Üniversitesi 

Akdeniz University 
Faculty of Medicine http://tip.akdeniz.edu.tr/tr  

Selçuk Üniversitesi  
Selcuk University Faculty 
of Medicine http://www.stip.selcuk.edu.tr/  

Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi 

Gulhane Army Medical 
School http://www.gata.edu.tr/  

Gaziantep 
Üniversitesi 

Gaziantep University 
Faculty of Medicine http://www.gantep.edu.tr/  

Süleyman Demirel 
Üniversitesi 

Suleyman Demirel 
University Faculty of 
Medicine http://tip.sdu.edu.tr/  

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi 

Karadeniz Technical 
University Faculty of 
Medicine 

http://anket.ktu.edu.tr:8400/meds/Main.htm
l 

İnönü Üniversitesi 
Inonu University Faculty 
of Medicine http://medicine.inonu.edu.tr/iutf/news.php  

 
 
 

http://cukurovatip.cu.edu.tr/
http://www.tip.deu.edu.tr/
http://web.firat.edu.tr/med/
http://tip.marmara.edu.tr/
http://tip.akdeniz.edu.tr/tr
http://www.stip.selcuk.edu.tr/
http://www.gata.edu.tr/
http://www.gantep.edu.tr/
http://tip.sdu.edu.tr/
http://anket.ktu.edu.tr:8400/meds/Main.html
http://anket.ktu.edu.tr:8400/meds/Main.html
http://medicine.inonu.edu.tr/iutf/news.php
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 الدول الواقعة تحت إشراف الملحقية الثقافية السعودية بتركيا
 وأهم الجامعات في بعضها

ىتمامػاً كبػَتاً لوجػود إشػراؼ  قػايف وطػبليب يف معظػم دوؿ العػامل والسػيما الػدوؿ الػيت يتوجػو إليهػا اوزارة التعلػيم العػايل بادلملكػة  تويل
مت إدراج بعػػمل الػػدوؿ اجملػػاورة لًتكيػػا لتكػػوف ضػػمن دوؿ نطػػاؽ اإلشػػراؼ للملحقيػػة الثقافيػػة سػػعوديوف لطلػػب العلػػم ، لػػذا فقػػد الطػػبلب ال

 بًتكيا وىذه الدوؿ ىي :
 –مقػػػػدونيا  –داغسػػػػتاف  –كازاخسػػػػتاف   –تركمنسػػػػتاف  –قرقزسػػػػتاف  –أوزبكسػػػػتاف  –أذربيجػػػػاف  –أوكرانيػػػػا  –جورجيػػػػا  –روسػػػػيا 

 رسك.البوسنة واذل –البانيا  –قربص الًتكية  –بلغاريا 
 جدول بأهم الجامعات التركية الموصى بها من قبل وزارة التعليم العالي في المملكة:

 الدولة اسم اجلامعة )اصلليزي( اسم اجلامعة

 Karadeniz Technical  جامعة قارادنيز الفنية )طرابزوف(
University  

 تركيا

 تركيا  Cukurova University  جامعة شوقور اوفا )اضنو(

 تركيا  Selcuk University  جامعة سلجوؽ )قونيو(

 تركيا  Dicle University  جامعة ديار بكر

 تركيا  Hacettepe University  جامعة حاجت تبة

 تركيا  Bogazici University  بوغازايتشيجامعة 

 تركيا  Uludag University  جامعة بروصة

 تركيا  Ege University  جامعة اوو )ازمَت(

 تركيا  Ankara University  جامعة انقرة

 تركيا  Firat University  جامعة الفرات )العزى(

 Middle East Technical  جامعة الشرؽ األوسو الفنية
University  

 تركيا
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http://ru.mohe.gov.sa/univ.aspx?uc=sections&id=2241&SectionName=
http://ru.mohe.gov.sa/univ.aspx?uc=sections&id=2241&SectionName=
http://ru.mohe.gov.sa/univ.aspx?uc=sections&id=2243&SectionName=&PrevUrl=
http://ru.mohe.gov.sa/univ.aspx?uc=sections&id=2243&SectionName=&PrevUrl=
http://ru.mohe.gov.sa/univ.aspx?uc=sections&id=2243&SectionName=
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http://ru.mohe.gov.sa/univ.aspx?uc=sections&id=2238&SectionName=
http://ru.mohe.gov.sa/univ.aspx?uc=sections&id=2235&SectionName=&PrevUrl=
http://ru.mohe.gov.sa/univ.aspx?uc=sections&id=2235&SectionName=
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 تركيا  Istanbul Technical University  جامعة استانبوؿ الفنية

 تركيا  Istanbul University  جامعة استانبوؿ

)  تركيا  Ataturk University  جامعة اتاتورؾ )أرض الرـو

 تركيا  Yıldız Technical University  جامعة يلدز التقنية

 Mimar Sinan University of جامعة ادلعمار سناف للفنوف اجلميلة 
Fine Arts  

 تركيا

 تركيا  Marmara University مرمرا  جامعة

 تركيا  Gazi University غازي  جامعة

 تركيا  Fatih University الفاتح  جامعة

 تركيا  Bilkent University بلكنت  جامعة

 تركيا Baskent Univesity باشكنت جامعة

 
 

 جدوؿ بأىم اجلامعات ادلوصى هبا من قبل وزارة التعليم العايل بادلملكة يف روسيا وأوزبكستاف:
اسم اجلامعة )اصلليزي( اسم اجلامعة  الدولة 

 Lomonosov Moscow State  جامعة لومونوسف موسكو احلكومية
University  روسيا 

 Bauman Moscow State  جامعة بوماف موسكو للتقنية
Technical University  

 روسيا

  جامعة موسكو األكادميية الطبية
I.M. Sechenov First Moscow 

State Medical University 
(MSMU) 

 روسيا

 Moscow Institute of  معهد موسكو للهندسة ادلعمارية
Architecture  

 وسيار 

Moscow Pedagogical State 
University  

Moscow State Educational 
Institution of Higher 

 روسيا
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Professional Education  

 Moscow State University  جامعة موسكو الطبية
Faculty of Medicine  

 روسيا

 Moscow State University of  جامعة موسكو للهندسة ادلدنية
Civil Engineering  

 روسيا

 St Petersburg Pavlov Medical  جامعة بتسربج بافلوؼ الطبية
State University  

 روسيا

 St Petersburg State Technical  جامعة بتسربج للتقنية
University  
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  جامعة القديس للهندسة ادلعمارية وادلدنية
the Saint-Petersburg State 

University of Architecture and 
Civil Engineering  

 روسيا

 طتشقند التقنية الوطنية  جتمعة
National University of  

Uzbekistan (Tashkent State 
University  

 اوزبكستاف

 The Second Tashkent State الثاٍل  الط   احلكوميمعهد تشكنت 
Medical Institute  
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 ااالهتمامات البحثية ومجال األبحاث في تركي
 

 يوجد الكثَت من معاىد ومراكز األْتاث ادلختلفة بًتكيا اليت تقـو بإجراء األْتاث العلمية يف شىت اجملاالت. لذا ال ميكننػا القػوؿ بػأف
ختلفػة ادلاألْتاث يف تركيا تركز على ىذا اجلانب العلمي أو ذاؾ ولكن ما ميكننػا قولػو ىػو أنػو عنػد اإلطػبلع علػى مواقػع ادلعاىػد وادلراكػز البحثيػة 

 بًتكيا ميكننا استنتاج اجملاالت واإلىتمامات البحثية ذلذه ادلراكز يف وال سيما خبلؿ السنوات االخَتة.
نظػراً لكػوف معظػم األراضػي الًتكيػة تعػيي ٖتػت خطػر الػزالزؿ لػذا فإنػو يػتم عمػل أْتػاث وٖتاليػل تتعلػق بػالزالزؿ بشػكل سػػنوي  -* 

( شخصػاً وحػدوث خسػائر ماديػة   100ر000( زلػزااًل تسػبب يف مقتػل مػا يقػارب )  193آلخػَتة ) ودائم.  فقد عاشػت تركيػا يف ادلائػة عػاـ ا
ـ أعلػػن معهػػد العلػػـو والتكنولوجيػػا الًتكػػي بػػأف اىتماماتػػو البحثيػػة لػػذلك العػػاـ ىػػو موضػػوع الػػزالزؿ. حيػػث يعتقػػد بػػأف 2004كبػػَتة. ففػػي العػػاـ 

 ن شأ ا ٗتفيف أضرار الزالزؿ.ىناؾ حاجة ماسة لؤلْتاث العلمية والتكنولوجية اليت م
تبػُت  خػػبلؿ السػنوات األخػػَتة بػأف السياسػػات ادلتعلقػة بالبيئػػة مل ٖتقػق الفوائػػد ادلرجػوة وال سػػيما فيمػا يتعلػػق ٔتقػاييس ومؤشػػرات  -* 

ث بشػأف توسػيع وتشػجَت وكيفية إدارة الغابات هبدؼ ترؾ غابات وطبيعة خضراء مثمرة لؤلجياؿ القادمة األمر الذي يؤكد ضرورة تكثيف األْتا
 الغابات.

) ( مػػػػن أىػػػػم وأكػػػػرب ادلراكػػػػز البحثيػػػة يف تركيػػػػا. ويقػػػػـو ىػػػػذا ادلركػػػػز  Tubitakيعتػػػرب مركػػػػز تركيػػػػا لؤلْتػػػػاث العلميػػػػة والتقنيػػػة )  -* 
Tubitak تقػػدَل الػػدعم ( بػػدور اجلهػػة االستشػػارية جمللػػس الػػوزراء الًتكػػي لتحديػػد وٗتطػػيو سياسػػات التقػػدـ العلمػػي والتكنولوجيػػا كمػػا يقػػـو ب

أْتػػاث  ادلػػادي لكثػػَت مػػن األْتػػاث العلميػػة الػػيت تقػػـو هبػػا اجلامعػػات او مراكػػز االْتػػاث ادلختلفػػة احلكوميػػة واخلاصػػة. كمػػا يقػػـو ىػػذا ادلركػػز بػػإجراء
تقنيػػػات  علميػػػة علػػػى نطػػػاؽ واسػػػع ويف رلػػػاالت علميػػػة كثػػػَتة منهػػػا : علػػػـو األرض ، وتقنيػػػة االتصػػػاالت ، وعلػػػـو وتكنولوجيػػػا الفضػػػاء ، علػػػـو

 الكيمياء وادلعدات ، وعلـو وتكنولوجيا األغذية ، وعلـو وتكنولوجيا أنظمة البيئة والطاقة ، وكذلك علـو ادلنسوجات.
تكنولوجيػػا النػػانو ىػػي أيضػػا إحػػدى اجملػػاالت ذات االىتمامػػات البحثيػػة يف تركيػػا. فهنػػاؾ أْتػػاث علميػػة كثػػَتة ٕتػػرى يف رلػػاالت   -* 

واألدوات البيولوجية وادلعدات اخلاصة بتكنولوجيا النانو وتطبيقاهتا الصناعية. ومن اجلدير ذكره بػأف ىنػاؾ يف تركيػا بػرامج ادلعادف وإنتاج األجهزة 
 دراسية ٘تنح شهادة البكالوريوس يف ٗتصص علم ادلعدات وتكنولوجيا النانو.   

الطػب البيطػػري والقطػاع احليػواٍل. وىنػاؾ أْتػاث أيضػػا بػدعم مػن وزارة الزراعػة وشػئوف القػرى يػػتم إجػراء أْتػاث علميػة يف تقنيػة  -* 
( وللخبليػا  DNAهتدؼ لتأمُت احلماية اجلينيػة للحيوانػات ا ليػة مثػل األغنػاـ وادلػاعز واألبقػار واحلصػاف عػن طريػق تكػوين بنػوؾ حيويػة  لػػ ) 

ذلػػا كمػا أف ىنػػاؾ أْتػاث أخػػرى تتمحػور حػػوؿ استنسػاخ بعػػمل واألنسػجة واإلمبَتيػػو واحليوانػات ادلنويػػة ذلػذه احليوانػػات. ودلعرفػة األجنػػاس اجلينيػة 
حمػػل أنػػواع مػػن احليوانػػات ادلختلفػػة. كمػػا يػػتم الًتكيػػز يف األْتػػاث العلميػػة علػػى ٖتسػػُت النسػػل لػػبعمل احليوانػػات والنبػػات لزيػػادة العطػػاء وقػػوة الت

 ىل انتاج اللقاحات ادلختلفة. وتطوير أجناس وأنواع أخرى منها وزيادة قوة التحمل لديهم ومقاومة األمراض إضافة إ
كمػػػػا تقػػػػـو وزارة الزراعػػػػة وشػػػػئوف القػػػػرى بعمػػػػل أْتػػػػاث علميػػػػة ٗتػػػػتص يف طػػػػب النبػػػػات وطعهمػػػػا وال سػػػػيما احلمضػػػػيات والفواكػػػػو 

 واخلضروات وأنواع الفاكهة ذات األجواء الدافئة.
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أْتػػاث تطبيقيػػة عديػػدة للبحػػث العلمػػي يف علػػـو تػػويل تركيػػا أيضػػاً أ يػػة كبػػَتة لؤلْتػػاث يف علػػـو ادلعػػادف. فقػػد مت إنشػػاء مراكػػز  -* 
ادلعػروؼ بػأف األرض والتنقيب. لذا يوجد يف تركيا حالياً العديد من ادلراكز ادلختصصة يف علم ادلعادف واجليولوجيا واجليوفيزيػاء والتكنولوجيػا فمػن 

ي من األْتاث العلمية اخلاصػة بػذلك كمػا يصػعب العثػور علػى تركيا تقع يف جغرافيا نشطة جيوفيزيائيا يؤدي إىل تعدد األوضاع اجليوفيزيائية ويثر 
ادلػػػوارد الطبيعيػػػة ٖتػػػت األرض. لػػػذا فػػػإف األْتػػػاث  اجليولوجيػػػة يف الػػػرب والبحػػػر هتػػػدؼ الكتشػػػاؼ واسػػػتخراج ادلػػػوارد الطبيعيػػػة مػػػن بػػػاطن االرض 

يوجػػد أْتػػاث علميػػة أيضػػا هتػػدؼ إىل اكتشػػاؼ ادلعػػادف  السػػتخدامها يف خدمػػة اإلنسػػانية واجملتمػػع وزيػػادة األمػػن والرفاىيػػة للمجتمػػع أيضػػاً. كمػػا
 وادلواد اخلاـ اليت تستخدـ يف إنتاج الطاقة من باطن األرض.

يعترب رلاؿ الطاقة واحد من أىم االىتمامػات البحثيػة يف تركيػا. وتػويل األولويػة يف األْتػاث العلميػة يف ىػذا اجملػاؿ إىل اكتشػاؼ  -* 
االسػػتفادة مػػن الطاقػػة الشمسػػية. فهنػػاؾ مراكػػز أْتػػاث للطاقػػة يف اجلامعػػات الًتكيػػة. وٕتػػدر االشػػارة ىنػػا إىل أنػػو مػػوارد للطاقػػة جديػػدة وإىل زيػػادة 

صػػرة يػوىل اىتمػاـ كبػَت ألْتػػاث الطاقػة علػى ادلسػتوى الػػدويل يف ىػذا اجملػاؿ. وتعمػل تركيػػا علػى أف تكػوف أْتا هػا العلميػػة قائمػة علػى أسػاليب معا
التطور ادلستمر الذي تعيشو تركيا ليكوف تطوراً قاببًل لبلستمرارية وببل انقطاع كما من شأنو تطوير ىػذه األْتػاث  وتكنولوجية حديثة وتساىم يف

 دلواكبة التطور يف العامل.
ـ تقػػـو احلكومػػة بتقػػدَل كافػػة أنػػواع الػػدعم لؤلْتػػاث اخلاصػػة بإنتػػاج سػػيارة مػػن ماركػػة تركيػػة جديػػدة. 2006واعتبػػاراً مػػن العػػاـ  -* 

راسػات واْتػاث النتػاج سػيارة تركيػة وسػيارات تعمػل علػى الطاقػة الكهربائيػة. ويتوقػع أف تثمػر ىػذه اجملهػودات يف انتػاج السػيارات الًتكيػة فهناؾ د
 خبلؿ فًتة قصَتة.

قطعػت تركيػػا خػبلؿ السػػنوات األخػَتة طريقػػا طػويبل يف التقػػدـ يف رلػاؿ الصػػحة. وقامػت وزارة الصػػحة الًتكيػة بػػدعم الكثػَت مػػن  -* 
( عمليػػات لنقػػل وجػػو كامػػل ومػػن  3ْتػػاث العلميػػة هبػػدؼ احلفػػاظ علػػى صػػحة اجملتمػػع وٖتسػػينها. فقػػد مت يف السػػت األشػػهر األخػػَتة إجػػراء ) األ

 ( منها أجريت يف تركيا. 3ـ لنقل كامل الوجو لئلنساف ) 2012( عمليات جراحية يف العامل حىت بداية  6اجلدير ذكره أنو  مت إجراء ) 
األْتػػاث الكلينيكيػة يف تركيػا فهػي أْتػػاث هتػدؼ تػأمُت وإوػػاد العػبلج للمرضػى وتوصػيل ىػػذا العػبلج بأصػح وآمػػن ويػتم أيضػا دعػم 

شكل شلكن. كما هتدؼ ىذه األْتاث لتطوير وإخًتاع وإواد عبلجات لشىت األمراض. وباإلضافة لذلك يتم تطوير اللقاحات ادلختلفة وتطوير 
 اض السرطاف.أساليب تشخيص األمراض وطرؽ عبلج أمر 

ٕترى أْتاث علمية تطبيقية يف تركيا يف رلاؿ اذلندسػة اجلينيػة وتكنولوجيػا األحيػاء. وهتػدؼ تركيػا ألف تصػبح مػن إحػدى الػدوؿ  -* 
 الرائدة يف العامل يف ىذا اجملاؿ. 

تكنولوجيػػا الكيميػػاء. فتهػػدؼ  كمػػا تػػويل تركيػػا اىتمامػػاً كبػػَتاً يف إطػػار األْتػػاث ادلشػػًتكة مػػع دوؿ السػػوؽ األوربيػػة ألْتػػاث رلػػاؿ  -* 
ىػػػذه األْتػػػاث لتلبيػػػة احتياجػػػات الصػػػناعيُت األتػػػراؾ ومجيػػػع ذوي االىتمػػػاـ علػػػى أعلػػػى ادلسػػػتويات ويف الوقػػػت ا ػػػدد وبشػػػكل كامػػػل وبالشػػػكل 

 ادلناسب لصحة وأمن اإلنساف أيضاً. ويدخل يف نطاؽ ىذه األْتاث أيضا عملية التكامل بُت تركيا والوحدة األوربية.
عاشػػت تركيػػا يف السػػنوات األخػػَتة تغػػَتات كبػػَتة يف سياسػػاهتا اخلارجيػػة ويف ادلواضػػيع األمنيػػة هبػػدؼ أف تصػػبح عػػامبل مػػؤ را يف  -* 

منطقتهػػا ويف العػػامل أمجػػع. فًتكيػػا أمػػاـ تطػػورات تسػػتوجب سػػرعة اٗتػػاذ القػػرار وانتػػاج السياسػػات ادلختلفػػة وتطبيقهػػا عػػن احلاجػػة. فهنػػاؾ حاجػػة 
وللتحاليػػل لػػذا كػاف مػػن الطبيعػػي ازديػػاد احلاجػػة دلراكػز الفكػػر واإلسػػًتاتيجية يف ادلسػػرح السياسػي شلػػا أدى بػػدوره إىل زيػػادة عػػدد متزايػدة للمعلومػػة 

هػا الػيت ىذه ادلراكز. فمراكز األْتاث يف تركيا أصبحت ٔتثابة اجلسر بػُت ادلعلومػة والسياسػة. فكثػَت مػن مراكػز االْتػاث ادلختصػة تقػـو بنشػر أْتا 
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خربائهػػا علػػى الػػرأي العػػاـ بشػػكل مسػػتمر. ومراكػػز األْتػػاث الفكريػػة واالجتماعيػػة تلعػػب اآلف دورا ىامػػا يف جعػػل التطػػورات االقتصػػادية أجراىػػا 
 والثقافية واالجتماعة للوطن تبٌت على أسس قوية ومتينة.

يخ اإلسػبلمي بشػكل علمػي سػليم. ويف ىناؾ الكثَت من األْتاث العلمية يف تركيا تركز على صحة تعليم الثقافة واحلضػارة للتػار  -* 
راء عػن ضوء ذلك يتم تقدَل الدعم جلميع األْتاث العلمية ا لية والعادلية ويتم العمل على إيصاؿ ادلعلومة الصحيحة ألكػرب كميػة شلكنػة مػن القػ

 طريق اعداد ادلوسوعات واجملبلت والكتب والندوات العلمية يف كل مكاف.
تركيػػا تلػػك األْتػػاث الػػيت هتػػتم بتػػاريخ العلػػـو واحلفػػاظ علػػى ادلػػَتاث العلمػػي والتكنولػػوجي منػػذ العصػػور  ومػػن األْتػػاث العلميػػة يف -* 

 اؿ الشابة.القدمية مرورا ٔتَتاث الدولة العثمانية وحىت عهد اجلمهورية الًتكية فيتم دراسة ىذا ادلَتاث الطويل والعمل على اإلستفادة منو لؤلجي
يف السػػنوات األخػػَتة أيضػػا ىػػي تلػػك األْتػػاث الػػيت تركػػز علػػى اللغػػة الًتكيػػة احلديثػػة وتطويرىػػا فهنػػاؾ  ومػػن األْتػػاث الػػيت ازدادت -* 

 الكثَت من مراكز األْتاث للغة الًتكية يف عدد من اجلامعات الًتكية.         
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 قائمة بأهم المراكز البحثية و التعليمية في تركيا
 

 العنوان التخصص اسم المركز

Abant Izzet Baysal 
University 

Innovative Food 
Technology 
Improvement Center 

Abant Izzet Baysal Universitesi 
Muhendislik Fak. Gıda Muh. 
Bolumu Golkoy Kampusu Bolu 

Akdeniz University 

Food Trust and 
Agriculture Research 
Center 

Akdeniz University Dumlupınar 
Bulvarı Posta K 07058 Campus 
Antalya Turkiye 0242 310 65 71        

Anadolu University 
Ceramic Research 
Center 

www.seramikarastirma.com.tr 
02223238276 AnadoluUniversity 
Yunus Emre Campus Eskisehir 

Ankara University 
Biotechnology 
Institution 

www.biotek.ankara.edu.tr 0312 
6000149 Golbasi 50.yıl Yerleskesi L 
blok 2. Kat Golbasi Ankara   

Ankara University 
Research Center 
Laboratory 

www.usmal.ankara.edu.tr 0312 212 
672 0 USMAL 50.yıl Yerleskesi 
Golbası Ankara 

Ankara University Speeder Center 

http:// thm.ankara.edu.tr http:// hte. 
Ankara.edu.tr 0312 485 0507 
Golbası Yerleskesi Ankara    

Atılım University 
Metal Shaping 
Perfection Center 

www.msmm. Atilim. Edu.tr 0312 
586 8860 Atılım Universitesi 
Yerleskesi Kızılcasar Mh. Incek  

Bilkent University 

Genetic and 
Biotechnology 
Research Center  

www.bilkent.edu.tr /infobil 266 
4538 Bilgen Merkezi Bilkent 
Universitesi Fen Fak.Ankara  
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Bilkent University 

Action Sensor and 
Microsystem 
Technology Center 

www.hamit. bilkent.edu.tr 0312 
290 1966 Bilkent Uni. Merkez 
Kampus Cankaya Ankara 06800   

Bilkent University 
Magnetic Resonance 
Research Center 

www.umram.bilkent.edu.tr 0312 
290 11 54 Cyberpark C binası 2.Kat 
Bilkent Ankara 06800   

Bilkent University 

National 
Nanotechnology 
Research Center www.nano.org.tr  0312 290 25 13  

Bosphorus 
University 

Institution of  
Technology Research 
and Development 
Center 

http:// www.arge.boun.edu.tr 0212 
359 7242 0212  359 7432 

Bosphorus 
University 

Earthquake 
emergency 
Interference Research 
Center 

www.koeri.boun.edu.tr//depremmu
h/EWRR/EWRRMain.htm  

Bosphorus 
University 

Kandilli Earthquake 
Researches Center www.koeri.boun.edu.tr/sismo  

Bosphorus 
University 

Biology and 
Technology Research 
Center http:// lifesci.boun.edu.tr  

Cukurova 
University 

Biotechnology 
Research Center 

http: //biyoteknoloji .cu.edu.tr 0322 
338 6084  

Dokuz Eylul 
University 

Sea sciences and 
technology institution  

http://web.deu.edu.tr/deu-imst 
02322785112  

Dokuz Eylul 
University 

Electronic Material 
Production and 
Practice Center 

http:// web.deu.edu.tr/emum 0232 
412 7459  

http://www.nano.org.tr/
http://www.koeri.boun.edu.tr/depremmuh/EWRR/EWRRMain.htm
http://www.koeri.boun.edu.tr/depremmuh/EWRR/EWRRMain.htm
http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo
mailto:nurcan.yaman@ntv.com.tr
mailto:gizarda@gmail.com
mailto:gizarda@gmail.com
http://web.deu.edu.tr/deu-imst%2002322785112
http://web.deu.edu.tr/deu-imst%2002322785112
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Dokuz Eylul 
University 

High Biomedical 
Research Center 

0232 412 9640 Dokuz Eylul 
University Tıp Fakultesi Inciraltı 
Izmir 

Dumlupınar 
University 

Research and Design 
Center www.drdc.dpu.edu.tr  

Ege University 

Medicine 
Development 
Research and Practice 
Center 

www.argefar.ege.edu.tr 0232 339 
2754  

Ege University 

Pharmaceutic 
Sciences Research 
Center 

http:// www.pharm. .ege.edu.tr  
0232 388 2241  

Ege University 
Solar Energy 
Institution  

http:// eusolar.ege.edu.tr 0232 374 
0118 0232 3115011  

Erciyes University 
Radio-Astronomy 
Observation House  htpp://radiobservatory.erciyes.edu.tr  

Fatih University 

Industrial 
Automotion 
Technology Research 
Center 

http://fome.fatih.edu.tr 0212 866 34 
70  

Fatih University 
Bionano technology 
Research Laboratory  

http://binatam.fatih.edu.tr 0212 866 
3300  

Gazi University 
Photonic Research 
Center 

www.starlab.gazi.edu.tr 0312 202 
8465  

Gazi University 

Nanomedical and 
Institution of 
Technology Research 
Center www.nanomed. Gazi.edu.tr  

Gebze Institution Nano Manyetic 0262 605 1301 Gebze Yuksek 

mailto:mahperiu@cnnturk.com.tr
mailto:mahperiu@cnnturk.com.tr
mailto:mahperiu@cnnturk.com.tr
http://www.drdc.dpu.edu.tr/
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of Technology Research and 
Development Center  

Teknoloji Enstitusu Istanbul Cd. No 
:101 Gebze  

Gebze Institution 
of Technology 

Nanotechnology 
Research Center 

www.gyte.edu.tr /materials 
02122626051776 

Hacettepe 
University 

Cerebrum Radiology 
Unitary  

Hacettepe Universitesi Sıhhıye 
Kampusu Ankara  

Hacettepe 
University 

Stemcell Research 
and Practice Center   

Inonu University 

Science and 
Technology Research 
Center 

http:// iys.inonu.edu.tr /index.php. 
0422 341 0319  

Istanbul Technical 
University 

Biomaterial Research 
Laboratory  www.biomaterials.itu.edu.tr  

Istanbul Technical 
University 

Design of Air 
Vehicles and 
Perfection Center http://www.rotam.itu.edu.tr  

Istanbul Technical 
University 

High Materials 
Production Center 0212 285 3381  

Istanbul Technical 
University 

Mechatronic 
Education and 
Research Center www.meam.itu.edu.tr  

Istanbul Technical 
University 

Nanotechnology 
Research Center 0212 285 33 81  

Istanbul Technical 
University 

Automotive 
Technology Research 
and Development  www.otam.com.tr  

Istanbul Technical 
University 

Membrane Research 
Center  www.memtek.itu.edu.tr  

Istanbul Technical Satellite www.cscrs.itu.edu.tr  

http://www.biomaterials.itu.edu.tr/
http://www.rotam.itu.edu.tr/
http://www.meam.itu.edu.tr/
http://www.otam.com.tr/
http://www.memtek.itu.edu.tr/
http://www.cscrs.itu.edu.tr/
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University Communication 
Center  

Istanbul Technical 
University 

National High 
Success Calculation 
Center http://www.uybhm.itu.edu.tr  

Istanbul Technical 
University 

High Technology 
Ceramic Research 
Center www.cercom.itu.edu.tr  

Istanbul University 
High Lithographic 
Methods Laboratory 

www.istanbul.edu.tr/fen/fizkatihalm
ev.ph  

Sutcu Imam 
University 

Industrial Public 
Cooperation Practice 
and Research uskim@ksu.edu.tr  

Kocaeli University 
Disciplinary Research 
Laboratory  

http:// latarum.kocaeli.edu.tr 
http://kulis.kocaeli.edu.tr  

Marmara 
University  

Production and 
Management 
Technology Center 

0216 347 9403 Marmara Universitesi 
Mühendislik Fakültesi Teknoloji 
Fakultesi Goztepe Ist 

Mimar Sinan 
University of Arts 

Cinema Television 
Center 

0212 266 1096 Yıldız Posta Cad. no 
: 1 Kışlaonu Besiktas Ist.  

Middle East 
Technic University 

Industrial Micro-
Electro Center 

http:// mems.metu.edu.tr / 0312 210 
23 69  

Middle East 
Technic University 

Solar Energy 
Research Center 

www.gunam.metu.edu.tr 0312 210 
50 69  

Middle East 
Technic University 

Mathematics 
Institution 
Cryptology 
Laboratory  http:// www. İam.metu.edu.tr  

Middle East Simulation Center www.modsimmer.metu.edu.tr 0312 

http://www.uybhm.itu.edu.tr/
http://www.cercom.itu.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/fen/fizkatihalmev.ph
http://www.istanbul.edu.tr/fen/fizkatihalmev.ph
mailto:uskim@ksu.edu.tr
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Technic University 210 55 74  

Middle East 
Technic University 

BILTIR Non 
damaged Test 
Laboratory  www.biltir. Metu.edu.tr  

Middle East 
Technic University 

BILTIR Research 
Center www.biltir. Metu.edu.tr  

Sabanci University 
Nanotechnology 
Research Center http://sunum.sabanciuniv.edu/  

Ministry of Health 
Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Center www.rshm.gov.tr 0312 458 22 00  

Selcuk University 

Institution of 
Technology Research 
Center 0332 223 33 86  

Suleyman Demirel 
University 

Agriculture Research 
Center tarim.sdu.edu.tr 0246 211 48 49  

Ministry of 
Agriculture 

Vegetal 
Biotechnology 
Center Laboratory  www.tarlabitkileri.gov.tr  

Ministry of 
Agriculture 

Vegetal Texture 
Culture Laboratory  

www.etae.gov.tr 0232 846 1331 
Ege Tarımsal Arastırma Enstitusu 
Mudurlugu 

Ministry of 
Agriculture Seed Gene Bank 

www.tarlabitkileri.gov.tr  0312 343 
10 50  

Ministry of 
Agriculture 

Energy Plants 
Research Center 

http://www.ktae.gov.tr 0362 256 
0514  

Ministry of 
Agriculture Dryness Test Center www.bdutae.gov.tr  

Ministry of 
Agriculture 

Medical Plants Center 
Laboratory  

http://www.batem.gov.tr  0242 321 
6797  

http://sunum.sabanciuniv.edu/
http://www.tarlabitkileri.gov.tr/
http://www.bdutae.gov.tr/
http://www.batem.gov.tr/
http://www.batem.gov.tr/
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Tubitak 

Institution of 
Technology Research 
Center www.bilgem.tubitak.gov.tr  

Tubitak 
Marmara Research 
Center www.mam.gov.tr 0262 6772700 

Tubitak 
Defensive Industry 
Research Institution  

www.sage.tubitak.gov.tr 0312 590 
90 00  

Tubitak 
National Academic 
Information Center 

www.ulakbim.gov.tr 0312 298 92 
00 Tubitak yok binası Bilkent 
Ankara 

Tubitak 
National Metrology 
Institution  

www.ume.tubitak.gov.tr 0262 679 
50 00  

Tubitak 

Spaceborn 
Technology Research 
Institution 

www.uzay.tubitak.gov.tr 0312 210 
13 10  Tubitak Uzay, Odtu Ankara  

Turkey Atom 
Energy Institution 

Proton Speeder 
Institution 

www.taek.gov.tr Saray mh. Atom 
sk. No : 27 Kazan Ankara  

Turkey Atom 
Energy Institution 

Cekmece Nuclear 
Research and 
Education Center www.taek.gov.tr  

Turkey Atom 
Energy Institution 

Saraykoy Nuclear 
Research and 
Education Center  

www.taek.gov.tr Saray mh. Atom 
sk. No : 27 Kazan Ankara  

Yıldız Technic 
University 

Biomedical Materials 
and Imitation Texture 
Center 

www.bioeng.yildiz.edu.tr 
www.kmm.yildiz.edu.tr  

 
 
 

http://www.bilgem.tubitak.gov.tr/
http://www.taek.gov.tr/
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 قائمة بأهم المكتبات في تركيا
 

تلفة أو د يف تركيا الكثَت من ادلكتبات التابعة لئلدارة العامة لشؤوف ادلكتبات بوزارة الثقافة و إضافة إيل ادلكتبات التابعة للمؤسسات ادلخيوج
 أشهر ىذه ادلكتبات ىي: واجلامعات 

 العنوان معلومات موجزة اسم المكتبة

 مكتبة أتاتورؾ 

مراجع و كتب  ـ و ٖتتوي علي1924تأسست ىذه ادلكتبة عاـ  
عثمانية و عربية و فرنسية  ورومية  و انكليزية إضافة إيل سلطوطات 

 متنوعة و صحف و رلبلت

إسطنبوؿ  
katalog.ibb.gov.tr/Yordam01.ht
m 

 İSAMايساـ  
مت تأسيس مركز البحوث االسبلمية والًتاث االسبلمى ادلخطوط ,  

إسطنبوؿ   ـ 1984ىذه ادلكتبة عاـ  www.isam.gov.tr  
أنقرة   كتاب  2.608.359ـ , ٖتتوي علي 1946تأسست ىذه ادلكتبة   ادلكتبة الوطنية  www.mkutuphane.gov.tr 

 مكتبة بايزيد 

ـ, تضم 1884ىي أوؿ مكتبة عامة يف تركيا. تأسست عاـ  
و  , منها العربية و الفارسيةعسمائة  كتاب و مرجع بلغات سلتلفة 

إسطنبوؿ   الفرنسية  و االنكليزية www.beyazitkutup.gov.tr  
مكتبة سرمت  

 تشفًت
ـ , ٖتتوي علي مراجع و كتب 1978مت افتتاح ىذه ادلكتبة عاـ  

 تارخيية و فنية و أدبية السيما كتب عن تاريخ تركيا و  قافتها
إسطنبوؿ  

www.ykykultur.com.tr/sermet 
مكتبة جامعة 

أنقرة    ـ1986تأسست ىذه ادلكتبة عاـ   بلكنب www.bilkent.edu.tr 

 ادلكتبة الوطنية 
ـ , تشمل 1933ـ و افتتحت عاـ 1912أنشأت ىذه ادلكتبة عاـ  

ازمَت   ستمائة ألف كتاب و مرجع www.izmirkutup.gov.tr  
مكتبة مركز  

األْتاث 
 األركيوالوجي

اسطنبوؿ   ـ 1929ذا ادلركز عاـ مت تأسيس ى  األدلاٍل http://www.dainst.org  
ازمَت   ـ1775ىي مكتبة قدمية , مت افتتاح عاـ   مكتبة أتاتورؾ   www.izmirkutup.gov.tr  

 مكتبة سليمانية  
ـ , ٖتتوي ادلكتبة علي مراجع و كتب عثمانية  1918تأسست عاـ  

اسطنبوؿ   و عربية و فارسية إضافة إيل سلطوطات متنوعة  www.suleymaniye.gov.tr  
إسطنبوؿ   تشمل ادلكتبة كتبا عربية و فارسية و تركية مكتبة األمة www.milletkutup.gov.tr 

http://katalog.ibb.gov.tr/Yordam01.htm
http://katalog.ibb.gov.tr/Yordam01.htm
http://katalog.ibb.gov.tr/Yordam01.htm
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مكتبة السليمية 
 ٖتتوي ادلكتبة علي سلطوطات  للمخطوطات

أدرنو  
www.yazmakutup.gov.tr/selimiy
e 

مكتبة جامعة  
 اسطنبوؿ ادلركزية

كتبة جامعية , ٖتتوي علي مراجع و كتب عربية و أكرب و أقدـ م 
 فارسية و أدلانية و أرمنية و إيطالية و روسية و فرنسة

إسطنبوؿ  
http://kutuphane.istanbul.edu.tr 

مكتبة متحف  
 طوب قايب سراي

تضم ادلكتبة كتب و مراجع بلغات سلتلفة , منها العربية و الفارسية و  
إسطنبوؿ   رمنية و السريانية و البلتينيةاليونانية و العربية و األ www.topkapisarayi.gov.tr 

مكتبة جامعة  
 بوغاز ٕتي

كتاب باللغة   462900كتاب, منها   646370تشمل ادلكتبة 
إسطنبوؿ   االنكليزية www.library.boun.edu.tr 

مكتبة قونيا  
 ٖتتوي ادلكتبة علي سلطوطات  االقليمية

قونيا  
www.konyayazmakutup.gov.tr 

 معلومات موجزة عن ادلكتبات ادلشهورة يف تركيا
 كتاب .  49238سلطوط و  73226مكتبة ورلموعات وتكيات وفيها  131ادلكتبة السليمانية ٖتتوى على 

 ومن ادلكتبات واجملموعات والتكيات اليت ٖتتويها السليمانية :
 سلطوط  6546رلموعة الكتب ادلهداة  -1
 كتاب  319 -سلطوط  5219زلمد الفاتح : مكتبة السلطاف  -2
 كتاب  66-سلطوط  5053مكتبة ايا صوفيا :  -3
 كتاب  2511 -سلطوط  4487مكتبة حاجى زلمود افندى :  -4
 كتاب  60-سلطوط  3777مكتبة جامع اللو يل :  -5
 كتاب  215 -سلطوط  3696مكتبة اسعد افندى :  -6
 كتاب  12 -سلطوط  2843مكتبة شهيد على باشا :  -7
 كتاب  20 -سلطوط  2195مكتبة جاراهلل :  -8
 كتاب  27 -سلطوط  1856مكتبة مراد مبل :  -9

 كتاب  2489 -سلطوط 1810مكتبة سَتز :  -10
 كتاب   602 -سلطوط  1640مكتبة بغداديل وى  أفندي :  -11
 كتاب  31 -سلطوط  1490مكتبة  يدية :  -12
 كتاب  11 -سلطوط  1203مكتبة رئيس الكتاب مصطفى افندى :  -13
 كتاب  2 -سلطوط  1201مكتبة ) يٌت ( يكي جامع :  -14
 كتاب  285 -سلطوط  1178مكتبة رشيد افندى :  -15
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 كتاب  4 -سلطوط  1171مكتبة داماد ابراىيم باشا :  -16
 كتاب  415 -سلطوط  1053مكتبة حسن حسٌت باشا  -17
 كتاب  28 -سلطوط  1037مكتبة السليمانية االصلية القدمية :  -18
 كتاب  72 -سلطوط  998مكتبة قليج على باشا :  -19
 كتاب  860 -سلطوط  997انطاليا :  -مكتبة تكلي اوغلى  -20
 كتاب  15 -سلطوط  930مكتبة حكيم اوغلي على باشا :  -21
 كتاب  222 -سلطوط  896مكتبة اتاتورؾ الوطنية ازمَت :  -22
 كتاب  147 -سلطوط  822مكتبة حالت افندى :  -23
 كتاب  239 -سلطوط  767مكتبة يوزغات  -24
 كتاب  7 -سلطوط  754مكتبة اللو امساعيل :  -25
 كتاب   441 -سلطوط  714مكتبة خسرو باشا  -26
 كتاب  1 -سلطوط  697مكتبة جريدة ترمجاف  -27
 كتاب   47 -سلطوط  665مكتبة برتو باشا ) السليمية ( :  -28
 كتاب  724 -سلطوط  613مكتبة نافذ باشا :  -29
 كتاب  49 -سلطوط  611مكتبة حاجى بشَت اغا :  -30
 سلطوط  567مكتبة قاضى زاده زلمد افندى :  -31
 كتاب   6 -سلطوط  521مكتبة امسيخاف سلطاف :  -32
 سلطوط  480مكتبة دينزيل  -33
 كتاب  104 -سلطوط  472مكتبة دار ادلثنوى ) شيخ زلمد مراد (  -34
 كتاب  11 -سلطوط  462اشر افندى : مكتبة ع -35
 كتاب   30 -سلطوط  461مكتبة حفيد افندى : - 36
 سلطوط 456مكتبة عموجو حسُت باشا :  -37
 كتاب  481 -سلطوط  455مكتبة ابراىيم افندى :  -38
 كتاب   331 -سلطوط  444مكتبة قاصد جى زاده سليماف سرى :  -39
 كتاب  11 -سلطوط  443مكتبة خربوط  -40
 كتاب  19 -سلطوط  443مكتبة مهرشاه سلطاف :  -41
 كتاب  1 -سلطوط  383مكتبة جورليلي على باشا :  -42
 كتاب  21 -سلطوط  383مكتبة جلىب عبداهلل افندى :  -43
 كتاب  3 -سلطوط  372مكتبة يوسف آغا :  -44
 كتاب  90 -سلطوط  368مكتبة مدرسة ُيِت توفيق :  -45
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 كتاب  6 -سلطوط  359مكتبة زلمد باشا :  -46
 سلطوط  400مكتبة برتونياؿ سلطاف ) جامع الوالدة ( :  -47
 سلطوط  357مكتبة قرة جلىب زاده حساـ الدين :  -48
 سلطوط  338مكتبة طرخاف والدة السلطاف :  -49
 سلطوط 313مكتبة عشاقى دركاىى :  -50
 سلطوط  310مكتبة رلبل :  -51
 وط سلط 309مكتبة مراد ٓتارى :  -52
 سلطوط  286مكتبة طرنواىل :  -53
 سلطوط  275مكتبة إزمَتىل امساعيل حقي :  -54
 سلطوط  252مكتبة زلمد حلمي وفؤاد فهمى :  -55
 سلطوط  232مكتبة سرويلى :  -56
 سلطوط  204مكتبة دوغوملو بابا :  -57
 سلطوط  193مكتبة بشَت أغا ) ايوب ( :  -58
 سلطوط  188شيخ االسبلـ : مكتبة مدرسة اسعد افندي  -59
 سلطوط  188مكتبة جامع ايوب :  -60
 سلطوط  184مكتبة زلمد عارؼ وزلمد مراد :  -61
 سلطوط 177مكتبة صاحلة خاتوف :  -62
 سلطوط 167رلموعة جَت يسوف :  -63
 سلطوط  166مكتبة رستم باشا :  -64
 سلطوط  158مكتبة مدرسة مصلى :  -65
 سلطوط  146مكتبة مبل جلىب :  -66
 سلطوط  144مكتبة مدرسة يٌت :  -67
 سلطوط  143تكية طاىر أغا :  -68
 سلطوط 142مكتبة جامع زلمد أغا :  -69
 سلطوط 142مكتبة حسن خَتى وعبداهلل افندى :  -70
 سلطوط  118مكتبة زىدى بك :  -71
 سلطوط 118مكتبة مسيح باشا :  -72
 سلطوط  117تكية شاذىل :  -73
 سلطوط  108ة شاه زاده زلمد : مكتب -74
 سلطوط  108مكتبة سلطاف ا د :  -75
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 سلطوط  102مكتبة ىاشم باشا :  -76
 سلطوط  66مكتبة كولني والدة السلطاف :  -77
 سلطوط 46مكتبة سيد نظيف افندى :  -78
 سلطوط 37تكية حسيب افندى :  -79
 سلطوط  35مكتبة حافظ ا د باشا :  -80
 سلطوط  33زاده برىاف الدين :  مكتبة قاضى -81
 سلطوط  32تكية عشاقى :  -82
 سلطوط  31مكتبة افغاٍل شيخ على حيدر افندى :  -83

*** ************************************************** 
 مكتبات ىف اسطنبوؿ وتابعو اداريا اىل ادلكتبة السليمانية : 

 كتاباً مطبوعاً   2660و سلطوطة، 5053مكتبة نور عثمانية فيها  -1
 كتاباً مطبوعاً   24737سلطوطة، و 3228مكتبة عاطف أفندي الوطنيو : فيها  -2
 كتابا مطبوعا  1587سلطوطة , 2887مكتبة حاجى سليم اغا الوطنية : فيها  -3
 كتاباً مطبوعاً   827سلطوطة، و 2775مكتبة كوبرويلى فيها  -4
 كتاباً مطبوعاً   11259طوطة، وسل 1274مكتبة راغب باشا الوطنية : فيها -5

 15217رلموع سلطوطاهتا : 
*** ************************************************** 

 
 مكتبات اخري يف اسطنبوؿ ٖتتوي علي ادلخطوطات:

 
****************************************** 

 سلطوط وهبا رلاميع منها: 23600مكتبة جامعة اسطنبوؿ 
 لص افندىرلموعة خا

 رلموعة رضا باشا
 رلموعة صاحب مبل 

 رلموعة يلدز
****************************************** 

 كتاباً مطبوعاً وتضم رلموعات منها :  500000سلطوط و  11120مكتبة بايزيد احلكومية الوطنية ) العمومية سابقا ( يف إسطنبوؿ 
 سلطوط  3230زلموعة وىل الدين افندى : 

 483ادلركز احلكومي ) قره مصطفى باشا( اسطنبوؿ :  رلموعة
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 مكتبة جودت باشا 
******************************************* 

 كتاب وتضم رلموعات :  30000 -سلطوط  3704سلطوط ادلخطوطات العربية  6998مكتبة اخللق ) ادللية سابقا ( 
 سلطوط  2270رلموعة مكتبة فيمل اهلل افندى : 

 سلطوط  3420كتبة على امَتي افندى : رلموعة م
******************************************** 

 سلطوط 740جودت  -سلطوط  292مكتبة متحف بلدية تضم : البلدية 
 مكتبة اتاتورؾ

 سلطوط ىف اكثرىا ىف علـو الطبيعو  300مكتبة رصد خانو ) قنديلي رصد خانسى ( 
 يايب كَتيديمكتبة سرمت تشيفًت لبلْتاث، بنك 

********************************* 
 ادلتاحف والسرايات اليت ٖتتوي علي سلطوطات يف مدينة اسطنبوؿ منها:

******************************************** 
 سلطوط وىى رلموعات تضم :  10800مكتبة طوب قابو سراى : 

 رلموعة جامع السلطاف ا د الثالث
 رلموعة بغداد كشك

 رلموعة مدينة 
 رلموعة خزينة االمانة 

 رلموعة خزينة كفشبلر 
 رلموعة خزينة زلمد اخلامس

 رلموعة مهردار
 رلموعة سلتلف
 رلموعة ريفاف 

********************************************* 
 مكتبة سراي ضودلو باغجو
 سلطوط 480مكتبة متحف اال ار : 

 سلطوط  500ة ) متحف االوقاؼ سابقا ( : مكتبة متحف الًتكى لآل ار االسبلمي
 ادلتحف العسكري : يضم بعمل ادلخطوطات ىف الفلك واجلغرافيا 

 ادلتحف البحري
 متحف ادب الديواف
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 متحف فنوف اخلو
 متحف صدبرؾ ىاًل

******************************** 
 مكتبات انقره اليت ٖتتوي علي سلطوطات :

 دفًت تسجيل 8،934كتاب سلطوط و   26،849ادلكتبة الوطنية وٖتتوي علي 
 سلطوط  15000مكتبة كلية اللغة والتاريخ واجلغرافيا /جامعة انقره : 

 سلطوط 236مكتبة اجلمعية التارخيية الًتكية : 
 سلطوط 300مكتية رئاسة الشؤوف الدينية : 

 سلطوط  200مكتبة كلية االذليات : 
 مكتبة رلمع اللغة الًتكية

 ة الًتكي مكتبة رللس االم
 قصر الرئاسة

 النصب التذكاري للزعيم اتاتورؾ 
******************************* 

 ادلكتبات العامة يف تركيا التابعة لبلدارة العامة لشؤوف ادلكتبات بوزارة الثقافة وىي ٖتتوي علي سلطوطات ّتانب ادلكتبات االخري :
******************************* 

 سلطوط  11918قليمية : مكتبة قونيا اال
 ودخل فيها عدة مكتبات منها :

 سلطوط  3500مكتبة عزت قيونوغلو اخلاصة / قونيا : 
 سلطوط  3933مكتبة يوسف اغا /قونيا : 
 سلطوط  685متحف موالنا / قونيا : 

******************************* 
 سلطوط  8385مكتبة بورسو الوطنية /اينو بيو بورصو : 

 سلطوط 6743الوطنية / مانيسا :  ادلكتبة
 سلطوط  4185مكتبة الوطنية / قسطموٌل : 

 سلطوط  3692ادلكتبة الوطنية حسن باشا/ چورـو : 
 سلطوط  3384مكتبة السليمية الوطنية / ادرنو : 
 سلطوط  3180مكتبة وحيد باشا / كوتاىيو : 

 سلطوط 2340مكتبة بايزيد الوطنية / اماسيو : 
 سلطوط  2000ندي الوطنية / قيصرية : مكتبة رشيد اف
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 سلطوط  1984مكتبة ضيا كوقالب ادلتخصصة / ديار بكر : 
 سلطوط  3001ادلكتبة الوطنية / ديار بكر : 

 مكتبة بيسن أوغلو اخلاصة / ديار بكر 
 مكتبة عثماف أوجاؽ اخلاصة / ديار بكر 

 سلطوط 1451مكتبة العامة / باليك اسَت : 
 سلطوط  1266الوطنية / كوتاىية :  مكتبة زيتوف أوغلى

 سلطوط 776مكتبة ضيا بيو للمخطوطات / سيواس : 
 سلطوط  651مكتبة الوطنية /ارضرـو : 
 سلطوط  625مكتبة زلافظة بوردور : 

 سلطوط  529مكتبة اسكليب چورـو : 
 سلطوط  475ادلكتبة الوطنية / طرابزوف : 

  سلطوط 322مكتبة زلمد يكن باشا /انطاليا : 
 سلطوط 320مكتبة حاجي بكتاش الشعبية / نفشهَت: 

 سلطوط 65مكتبة حسُت غالب الوطنية / ارطو حصار ) نوشهر ( : 
 سلطوط 450مكتبة ٖتسُت أغا الوطنية / أرغب ) نوشهر ( : 

 سلطوط  450ادلكتبة الوطنية / أرفا : 
 سلطوط  1574ادلكتبة الوطنية / ازمَت : 

 سلطوط  854نية / اسربطو : مكتبة خليل حامد باشا الوط
 سلطوط  104مكتبة سامى قرة جي / اسربطو : 

 سلطوط  988ادلكتبة الوطنية / اسكى شهر : 
 سلطوط 1234مكتبة رمضاف أغلو العامة / أطنو : 

 سلطوط  1230مكتبة غيديك ا د باشا الثاٌل العامة / افيوف قرة حصار : 
 سلطوط  1503مانيسيا :  -مكتبة زينلزاده الوطنية / اؽ حصار مانيا 

 سلطوط  30ادلكتبة الوطنية / االظج : 
 سلطوط  595ادلكتبة الوطنية / أدلاىل انطاليو : 

 سلطوط  478مكتبة عبلء الدين الوطنية / ألو برلو : 
 سلطوط  286مكتبة اسحق باشا الوطنية / اينو كل بورسو : 

 سلطوط  1537ادلكتبة الوطنية / بالق أسر : 
 سلطوط  502ليل نورى بك الوطنية / بر صلده : مكتبة خ

 سلطوط  2300ادلكتبة الوطنية / بوردور : 
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 سلطوط  389ادلكتبة الوطنية / بولو : 
 سلطوط  1147ازمَت :  -مكتبة صليب باشا الوطنية / تَته 

 سلطوط  560ادلكتبة الوطنية / جنقَتى : 
 سلطوط  258ادلكتبة الوطنية / حاجى بكتاش نوشهر : 
 سلطوط  779مكتبة زلمد باشا الوطنية / درنده ملطية : 

 سلطوط  168ادلكتبة الوطنية / زيلو طقات : 
 سلطوط  1212مكتبة غازى الوطنية / مسسوف : 

 سلطوط  83مكتبة رضا نور الوطنية / سنوب : 
 سلطوط  200ادلكتبة الوطنية / جرـو : 

 سلطوط  104ادلكتبة الوطنية / شرقى قرة أغاج اسربطو : 
 سلطوط  351ادلكتبة الوطنية / طوقات : 

 سلطوط  365ادلكتبة الوطنية ) مكتبة شهر سابقا ( / غازى عينتاب : 
 سلطوط  169ادلكتبة الوطنية / قراماف : 

 سلطوط  321مكتبة قره وزير الوطنية / كل شهرى نوشهر : 
 سلطوط  60ادلكتبة الوطنية / مادرين : 
 سلطوط  135عي : مكتبة جلىب اخلاصة / مر 

 سلطوط  490مكتبة سنقر بك الوطنية / صلده : 
 سلطوط  387مكتبة ابراىيم باشا الوطنية / نوشهر : 
 سلطوط  320ادلكتبة الوطنية / وزيركوبرو مسسوف : 

 سلطوط  124مكتبة على رضا افندى الوطنية / يالواج اسربطو : 
 سلطوط 219مكتبة سليماف باشا الوطنية / يٌت شهر بورسو : 

 http://www.yazmalar.gov.tr/kutuphane.php?dill=araدلعلومات  أكثر : 
                    http://www.yazmakutup.gov.tr/ 
                    http://www.toplukatalog.gov.tr/index.php?cwid=3 
                    http://www.ekutuphane.org/web/catalog/search.php 

 
 التوفيق؛؛؛ انتهى.. وباهلل
 
 

 

http://www.yazmalar.gov.tr/kutuphane.php?dill=ara
http://www.yazmakutup.gov.tr/
http://www.toplukatalog.gov.tr/index.php?cwid=3
http://www.ekutuphane.org/web/catalog/search.php


  
  

 
 
 

 ------- تركيافي  السعودية الملحقية الثقافية  --------

 

 : عناوين الممثليات السعودية في تركيا
 

 السفارة السعودية بأنقرة :  - 1
Turan Emeksiz Sok. No.: 6  

GAZIOSMANPASA-ANKARA-
TURKEY 

Tel : 0090-312- 468 55 40 
Fax: 0090-312- 427 48 86 

 ادللحقية الثقافية بأنقرة : - 2
Turan Gunes Bulvarı No.: 61 

Yildiz - ANKARA- TURKEY 
Tel : 0090-312- 491 49 14 
Fax: 0090-312- 290 49 03 

E-mail: ksaculture@mohe.gov.sa 
 ادللحقية العسكرية بأنقرة : – 3

Turan Gunes Bulvarı 
15. Cad. No.: 20    

Yildiz -Ankara- TURKEY 
Tel : 0090-312- 491 07 10 
Fax: 0090-312- 491 07 12 

 قنصلية السعودية العامة يف اسطنبوؿ :ال - 4
Yildiz Posta Cad. No: 52/7   

ESENTEPE 
MECIDIYEKOY-ISTANBUL- 

TURKEY 
Tel : 0090-212-275 43 96 
Fax: 0090-212- 274 99 95 

 
 


