
تتمثل رؤیة جامعتنا في أن تصبح جامعة تعمل على 

التحسین المستمر للجودة في عملیة التعلیم الذي یرتقي 

بالكرامة اإلنسانیة، والدراسات، والفنون والتكنولوجیا، 
ً ًً وأن نصبح جامعة نخبویة معترفا بھا دولیا من الناحیة ً
ً العلمیة وجامعة مساھمة في التعلیم والتنمیة مدى الحیاة ً

للمجتمع بواسطة إنتاج المعلومات، وتقاسمھا وتطبیقھا 

على أرض الواقع ضمن بنیة فكریة تحلیلیة، وحساسة 

للبیئة، وباحثة، ومتسائلة. 

 

َتتمثُل مھمتنا في إنتاج األعمال العلمیِة بشكل حر ضمن َ ٍَ ٍِ ِ
ٍمفھوم یعمل على التكامل مع مدینة ماردین، والمساھمة في 

تقدیم المقترحات، وتنفیذ ھذه االقتراحات وتحقیقھا، 
ومراقبتھا، حتى نصل ونتمكن من إنتاج الحلول، وتنفیذھا ّ

على أرض الواقع.

ٍوتتمثل في تربیة وتنشئة أفراد ذوي احترام لحقوق اإلنسان، 
یملكون القدرة على تطویر وتنمیة األحكام األخالقیة 

ٍواألحكام الجمالیة من أجل مجتمع مشارٍك ومسالم وتنشئة  ٍ
أفراٍد ناجحین، ماھرین وفاعلین في ھذا المجتمع. 

الرسالة السامیة للجامعة في منطقة الشرق األوسط 
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سیاستنا التعلیمیة:  رؤيتنا: 
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ٌ َنبذة ُمختصرة عن جامعِة ماردین آرتوكلو ٌ
َتم تأسیُس جامعة ماردین آرتوكلو بموجِب 

َالقانون رقم ٥٦٦٢ الذي دخل حیز التنفیذ َ ِ
بعد القیام بنشره في الصحیفة الرسمیة ذات 
الرقم ٢٦٥٣٦ بتاریخ ٢٠٠٧٫٠٥٫٢٨. في 

محافظة ماردین فوق أراضي الرافدین 
ِالخصبة،والتي ُعرفت منذ القدیم  بدورھا ْ

العلمي والثقافي الذي لعبتھ سابقا، كمدینة ً
ُْ ِنصیبین وما قامت بھ عبر التاریخ، فُعرفت َ

بألقاب: أم العلوم، ولقب مدینة المعارف، 
َّول أكادیمیٍة  َّأو مدینة المعرفة، فتم افتتاح أ

مسیحیة – سریانیة فیھا من قبل القدیس 
ُ َمار یعقوب النصیبیني. ویتمیز َدیُر القدیس ُ

مار یعقوب النصیبیني بخاصیة كونھا أول ُ
جامعة للتدریس في العالم من خالل 

تدریسھا للفلسفة، والمنطق، واآلداب، 
والھندسة، والفلك، والطب والحقوق الذي 

َّقامت بتوفیره وتقدیمھ. وقد تم في المستوى 

الجامعي إحیاء المیراث العلمي والمعرفي 
لمؤسسات التدریس مثل أكادیمیة نصیبین، ُ

ودیر الزعفران، والمدرسة الزنجریة، 
والمدرسة القاسمیة التي تم تأسیسھا في 
عصر اآلرتوكلو، وعصر آق قویونلو، 

والمیراث العلمي للمدرسة الحمراء 
(مدرسة سور) في جامعة ماردین آرتوكلو 

من جدید. بعد إصدار القانون التأسیسي 
للجامعة تم تأسیس كلیة اآلداب، وكلیة 

الفنون الجمیلة، وكلیة الھندسة والعمارة، 
والمعاھد الموسیقیة الحكومیة، ومعھد 

العلوم االجتماعیة، ومعھد العلوم التقنیة، 
وكلیة العلوم الصحیة العلیا، والكلیة المھنیة 

العلیا للخدمات الصحیة، والكلیة المھنیة 
العلیا وكلیة مدیات المھنیة العلیا في 

جامعتنا. تم تأسیس كلیة اللغات الحیة والتي 
تعتبر كلیة اللغة األولى والوحیدة في دولة 

تركیا، بتاریخ العاشر من شھر كانون 
األول من العام ٢٠٠٩. وفي السنوات 
َّالالحقة تم تأسیس كلیة إدارة الفنادق 

والسیاحة العلیا، وكلیة االقتصاد والعلوم 
اإلداریة، وكلیة علوم الشریعة، وكلیة قزل 

َتبَ
ھ المھنیة 

العلیا، وكلیة نصیبین ُ
َّالمھنیة العلیا، وتم تأسیس كلیتین 

جدیدتین ھما: كلیة التربیة البدنیة والریاضة 
العلیا، وكلیة اللغات األجنبیة العلیا في عام 
٢٠١٥، وبتالي إكساب الجامعة مؤسستین 
للتدریس لمدة أربع سنوات على مستوى 

التدریس 
في الكلیات. 

قامت جامعة ماردین آرتوكلو باتخاذ خطوٍة 
ھامٍة جدا مع رؤیٍة مختلفٍة عن جمیع ً

الجامعات الموجودة في تركیا من حیث 
تنوع لغات التدریس في الجامعة. توفر 
جامعة ماردین آرتوكلو التدریس بلغاٍت 
متنوعٍة ومختلفٍة وأصحبت جامعتنا رائدة َ

بین الجامعات التركیة في مفھوم التدریس 
بلغاٍت متعددة من خالل إضافة أقسام اللغات َّ

التالیة: اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا ، واللغة 
السریانیة، واللغة العربیة، واللغة الفارسیة، 

فضال عن أقسام اللغة التركیة  وآدابھا، ً
واللغة الكردیة الموجودین في جامعتنا. 

ویتم القیام بالتحضیرات الضروریة الفتتاح 
قسمي: اللغة العبریة، واللغة األرمنیة. تقع 

ِّضرة  مدینة ماردین بین المدن المتح
ً ً اقتصادّیا وثقافّیا واجتماعّیا في تركیا، وقد ً

تعاقبت على مدینة ماردین الكثیر من 
الحضارات، فورثت المدینة وورث أھلوھا َ

الكثیر من األخالق واللغات، ولذلك تعد ُُّ
مدینة ماردین مدینة یسودھا السالم 

ُّوع  والتسامح بفضل التن
الثقافي والنسیج االجتماعي 

والفسیفساء التي تحظى بھا ھذه 
المدینة. 

وتجذب مدینة ماردین االنتباه وذلك إلمكانیة 
َأْن تصبح مدینة طالبیة مثالیة، وال تحدث 

مشاكل في التأقلم بسبب توافق الطالب 
المواطنیین والطالب الوافدین إلیھا، ویرجع 
ذلك إلى الموروث الثقافي والحضاري فیھا، 
ومعرفة السكان للغات: التركیة، والعربیة، 
والكردیة، والسریانیة. تقوم جامعة ماردین 

آرتوكلو باستمرار بأنشطة وفعالیات 
التدریس ضمن ھویتھا " جامعة العلوم 

االجتماعیة " من خالل دمج مفاھیم الزمان، 
والمكان واإلنسان بالعلم والمعرفة عبر ست 
(٦) كلیات، وأربع (٤) كلیات علیا، وست 
(٦) كلیات مھنیة علیا، وثالثة (٣) معاھد، 
ومعھد موسیقي حكومي واحد، وثالثة (٣) 

ٍأقسام، وتسعة (٩) مراكز لألبحاث 
التطبیقیة مرتبطة برئاسة الجامعة.یقع 

الحرم الجامعي على بعد خمسة (٥) كیلو 
مترات عن مركز مدینة ماردین، ویقع 

مركز المحطة لجامعتنا (استاسیون) على 
بعد سبعة (٧) كیلو مترات عن مركز 

َّما كلیة العمارة ومعھد اللغات الحیة  المدینة أ
ِفیقعان في مركز المدینة.

وبذلك یتم توفیر وتأمین فرصة االستفادة 
من إمكانات المدینة ألكثر من (٨٠٠٠) 
طالب.االنتقال من الجامعة وإلیھا سھٌل 

یسیر،  بسبب قرب جمیع مراكز الجامعة 
من مركز المدینة وبسبب وتوفر عدد كبیر ّ

من حافالت النقل العام التي تصُل بشكل 
كافي إلى جمیع مراكز الجامعة. 

ِنبذة مختصرة عن جامعة ماردين آرتوكلو  ٌ ٌَ ُ
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تعمل كلیة اآلداب في جامعتنا ضمن المبادئ الكونیة للعلوم االجتماعیة، 

وتستخدم الكلیة المجاالت العلمیة األساسیة، تھدف كلیة اآلداب في جامعة 

ٍآرتوكلو إلى تنفیذ ھذه المجاالت بتصمیم وإصرار متوافقة مع الحیاة  ٍ
االجتماعیة. 

ویوجد في كلیة اآلداب: أقسام اللغة التركیة، واللغة العربیة، واللغة 

اإلنجلیزیة، واللغة الكردیة، واللغة السریانیة واللغة الفارسیة ویتم إضافة: 

أقسام آداب اللغات العبریة واألرمنیة إلى كلیة اآلداب. 

وقد أسھمت إضافة ھذه األقسام إلى كلیتنا في أن تصبح جامعتنا جامعة ً
موضوعیة تختلف وتتمیز عن الجامعات األخرى في تركیا بمھمٍة ً

ووظیفٍة ذات أساس ونطاق لغوي كبیر وواسع. یوجد في أقسام 

األنثروبولوجیا (علم اإلنسان)، الفلسفة وقسم تاریخ الفن برامج تحضیر 

وإعداد إلزامیة للغة اإلنجلیزیة، وتبلغ المدة الزمنیة للدراسة في ھذه 

البرامج سنة دراسیة واحدة. یتم إعفاء الطالب الناجحین في امتحان 

الكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة من دراسة السنة التحضیریة. األقسام: 

ُالبنیة األكاديمیة  ُ

قسم اللغة العربیة وآدابھا  

قسم اللغة التركیة وآدابھا  

قسم اللغة الكردیة وآدابھا  

قسم اللغة الفارسیة  
وآدابھا 

قسم اللغة السریانیة  
وآدابھا 

قسم اللغة اإلنجلیزیة  
وآدابھا 

قسم اللھجات واآلداب  
التركیة المعاصرة 

قسم العلوم التربویة  

قسم علم النفس   

قسم األنثروبولوجیا (علم  
اإلنسان) 

قسم تاریخ الفن  

قسم التاریخ  

قسم علم األثار  

قسم االجتماع   

قسم الفلسفة  

ت 
یا

كل
ال

كلیة اآلداب 

أقسام التاريخ
 والتاريخ العريق 

ة.
ف
تل

خ
م

ال
ت 

غا
لل

وا
ب 

دا
آل

 ا
ي

ف
ة 

ف
قا

لث
 ا

م 
سا

ق
أ
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ُّوع ثقافي ً تعتبر مدینة ماردین مدینة تن

وحضاري ودیني ولغوي، عاش فیھا أقوام 
بثقافاتھم ودیاناتھم ولغاتھم المختلفة معا بجانب ً

ٍبعضھا البعض منذ قرون عدیدٍة، وتعاقبت علیھا 
الحضارات المختلفة. وتعمل كلیة الشریعة 

ْ ِوأصول الدین على منح المجتمع خریجین أكفاًء ْ
یقومون بالریادة والقیادة في عملیة التنمیة، 

والتقویة، وتعزیز السلوك الدیني الصحیح من 

خالل تنشئة ھیئات تدریس خبیرة ومتخصصة 

في مجال العلوم اإلسالمیة. 

وتوفر كلیتنا التدریس بمعاییر عالمیة عبر ھیئة 

تدریس ذات خبرة أكادیمیة قویة في تخصصاتھا 

ومجاالتھا. 

ولغة التدریس في كلیة العلوم اإلسالمیة – التي 
َّمى: كلیة الشریعة وأصول الدین - ھي ُ كانت تس

اللغة العربیة(٪١٠٠) 

ولذلك ففي جمیع أقسام الكلیة برامج إعداد 

وتحضیر إلزامیة للغة العربیة مدتھا سنة دراسیة 

واحدة. 

ویتم إعفاء الطالب الناجحین في امتحان الكفاءة 

في اللغة العربیة من دراسة السنة التحضیریة 

اإللزامیة للغة العربیة وتبلغ المدة الزمنیة 

للدراسة بھا أربعة (٤) سنوات، والدراسة فیھا 

(٪١٠٠) باللغة العربیة.األقسام: 

 العلوم اإلسالمیة األساسیة    

الفلسفة والعلوم الدینیة  

تاریخ اإلسالم وفنونھ  

كلیة علوم الشريعة وأصول الدين 

تم تأسیس وتشیید كلیة االقتصاد والعلوم 

اإلداریة في جامعتنا بھدف تنشئة طالب 
َّمتخصصین ومن ثم خریجین  في مجال َ

االقتصاد والعلوم اإلداریة ذوي فائدٍة لإلنسانیة، 

مشاركین، متقاسمین ومحترمین للقیم 

االجتماعیة ولغرض تحضیر وإعداد ھؤالء 

للحیاة العملیة من خالل تعزیز معرفتھم، 
ِومؤھالتھم، ومھاراتھم. نتطلع إلى منح ّْ

المجتمع خریجین ذوي قدرة على اتخاذ 

القرارات الحیویة (الدینامیكیة)، والقرارات 

السریعة والمثالیة من خالل بناء الطالب علة 

ما یستجد من القضایا االقتصادیة واإلداریة في 

تركیا خاصة وفي العالم عموما وإكسابھم 

فرصة دراسة ھذه القضایا واألحداث، تحلیلھا 

وتفسیرھا. لیقوموا بتلبیة تطلعات المجتمع 

وحاجاتھ.إن نسبة ثالثین بالمئة (٪٣٠) من لغة 

التدریس في أقسام االقتصاد والعلوم السیاسیة 

وقسم العالقات الدولیة الموجودة ضمن كلیة 

االقتصاد والعلوم اإلداریة ھي باللغة 

اإلنجلیزیة. یوجد برامج تحضیر إلزامیة للغة 

اإلنجلیزیة مدتھا سنة واحدة في ھذه األقسام. ّ

ویتم إعفاء الطالب الناجحین في امتحان الكفاءة

 من دراسة السنة التحضیریة.األقسام: 

قسم العلوم المالیة  

قسم العلوم السیاسیة واإلدارة  

العامة 

قسم العلوم السیاسیة والعالقات  

الدولیة (٪٣٠ لغة إنجلیزیة) 

قسم االقتصاد (٣٠٪ لغة  

إنجلیزیة)

قسم إدارة األعمال  

كلیة االقتصاد والعلوم اإلدارية 

أقسام العلوم الشريعیة، وأصول الدين،
ُ والعلوم اإلسالمیة والتعايش المشترك بین األديان المختلفة.



تكون الدراسة في كلیة الفنون الجمیلة في إطارین: التطبیقي والنظري، 

لترسیخ نھج إقامة الروابط والصالت بین الثقافات الكونیة والثقافات 

المحلیة في الوقت ذاتھ، بمنظور فني وثقافي واسع وشامل من خالل 

تنشئة طالب ذوي قدرة على استخدام قوة الحدس، وقدرة على تفسیر 

العالقات والروابط بین األشیاء، وقدرة على التعبیر عن ذلك باستخدام 

المواد. 

ویتم قبول الطالب في أقسام الرسم والنحت في كلیة الفنون الجمیلة بعد 

ِاجتیازھم اختبار قدرات وكفاءة خاصة ذي مرحلة واحدة. األقسام:

الجرافیك  

التصویر الفوتوغرافي  

الفنون البصریة  

السینما والتلفزیون  

السیرامیك  

الحرف الیدویة  

النحت 

الموسیقى  

الرسم  
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یتم تنظیم برامج التدریس في كلیة الھندسة والعمارة من خالل الممارسات 

االجتماعیة لإلنتاج العمراني والتصمیم المكاني. 

َّن العمارة سلوك اجتماعي بذاتھ، تعتمد  وتقوم عملیة التدریس على اعتبار أ

على كل األفكار والقوالب النمطیة الشائعة في النماذج المصممة والُمعدِة َّ

من قبل المھندسین المعماریین للجمیع. 

وتعتمد كلیة الھندسة والعمارة على الممارسات العملیة للتصمیم والتاریخ 

ُّص كلیتنا - عبر نھج غیر مضاف - بالممارسات  والنظریات، وتخت

المعماریة العملیة األخرى، 
ِوتعمل كلیتنا على منح المجتمع أفرادا ناجحین لدیھم القدرة على تطویر ًْ

األحكام الجمالیة واألخالقیة من خالل تنشئتھم. األقسام:  

الھندسة المعماریة  

ھندسة الحاسوب  

الھندسة الكیمیائیة  

ھندسة البیئة  

الھندسة المدنیة  

كلیة الفنون الجمیلة 

كلیة الھندسة والعمارة 

ت 
یا

كل
ال



تم تأسیس معھد العلوم التقنیة بھدف المساھمة في تنشئة 

الخبراء في المجال النظري والمجال النقدي لتاریخ العمارة 
َمن خالل قبول الطالب وفق معاییر ومقاییس ذاِت مستًوى َْ َ ِ

مرتفع إضافة إلى المعاییر التي یجري إعدادھا من قبل 

الدوائر الموجودة في معھدنا ومن خالل توفیر وتأمین 

االتصال والتنسیق بین التخصصات. دوائر المعھد: 

العمارة (درجة الماجستیر)  

العمارة (درجة الدكتوراه) 
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یعتبر معھد اللغات الحیة في جامعتنا معھد اللغة األول من 

َّنوعھ في تركیا، وقد تم تأسیسھ وتشییده بھدف توثیق 
السجالت األرشیفیة الواسعة للغات التي یتم استخدامھا 

والحدیث بھا في المنطقة، وبھدف تطویر أنشطة وفعالیات 

التدریس والتعلم في اللغات المختلفة من خالل عملیة التنفیذ، 

وبھدف تكوین وخلق ذاكرة غنیة باللغات والثقافات للمنطقة 

المتمیزة بالتنوع اللغوي والثقافي. دوائر المعھد: 

درجة الماجستیر في اللغة العربیة  

وثقافتھا (مع أطروحة) 

درجة الماجستیر في اللغة الكردیة  

وثقافتھا (مع وبدون أطروحة) 

درجة الماجستیر في اللغة السریانیة  

وثقافتھا (مع وبدون أطروحة) 

معھد اللغات الحیة  معھد العلوم التقنیة 

ّأقسام الترجمة في اللغات الحیة.

د 
ھ

عا
م

ال



تم تأسیس معھد العلوم االجتماعیة بھدف تنشئة طاقة إنسانیة 

ذات خبرة وموھبة في التفكیر التحلیلي الناقد، والتفكیر 

المبدع. 
تم إعداد معھد العلوم االجتماعیة في جامعتنا ببرامج 

الدراسات العلیا المقّررة، بھیئة تدریس حیویة، وعبر 

ظروف التدریس المالئمة والمناسبة لضرورة العصر وعبر 

تراكم المعرفة العصري الذي یحتاجھ القطاع المصرفي 

الحكومي والقطاع الخاص.تلعب جامعة ماردین آرتوكلو 
ً ً دورا رائدا وبارزا في عملیة تحقیق الھیكلة األكادیمیة ً

لكلیات اآلداب من خالل القیام بالمشاركة في األنشطة، 

واألعمال والدراسات التي ستوفر المساھمة في التطویر 

والتنمیة من الناحیة الثقافیة، والفنیة والتعلیمیة لمدینة 

ماردین، في إطار الرؤیة التي تأسست وھي (جامعة علوم 

اجتماعیة)ویتم توفیر التدریس والتدریب المتقدم المصدق َّ
والمعتمد أیضا للبرنامج: اإلحصاء البرمجي (المعروف ً

اختصارا SPSS)) الذي یعتبر الحزمة اإلحصائیة للعلوم ً

ُّص بھ طالب مرحلة الدراسات العلیا في  االجتماعیة،  یخت

جامعتنا. دوائر المعھد:
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َمعھد العلوم االجتماعیة 

درجة الماجستیر في اإلدارة،  

والتفتیش، والتخطیط، واالقتصاد التربوي (مع 

وبدون أطروحة) 
درجة الماجستیر في االجتماع (مع  

أطروحة) 
درجة الماجستیر في اللغة التركیة  

وآدابھا (مع أطروحة)
درجة الماجستیر في السیاحة  

الفندقیة (مع أطروحة)
درجة الماجستیر في الرسم (مع  

أطروحة)
درجة الماجستیر في الفلسفة (مع  

أطروحة)
درجة الماجستیر في التاریخ (مع  

أطروحة)
درجة الدكتوراه في التاریخ  

د 
ھ

عا
م

ال
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الكلیة المھنیة للخدمات الصحیة العلیا  

كلیة ماردین المھنیة العلیا  

َكلیة قزل تبھ المھنیة العلیا  َ

كلیة مدیات المھنیة العلیا  
كلیة نصیبین المھنیة العلیا  ُ
َكلیة أمْرلِي المھنیة العلیا  ُ

الكلیات العلیا والمعاھد الموسیقیة  مراكز التطبیق واألبحاث 

 كلیة إدارة الفنادق والسیاحة العلیا 

كلیة العلوم الصحیة العلیا  

كلیة التربیة البدنیة والریاضة العلیا 

كلیة اللغات األجنبیة العلیا 

المعھد الموسیقي الحكومي 
یوجد في جامعتنا تسعة (٩) مراكز للبحث العلمي للتطبیق واألبحاث ھي:

مركز التطبیق واألبحاث للدراسة مدى الحیاة

مركز التطبیق واألبحاث لحل النزاعات وثقافة العیش المشترك

مركز التطبیق واألبحاث للتعلم عن بعد 

مركز التطویر واألبحاث المھنیة

مركز تعلم وأبحاث اللغة التركیة

مركز التطبیق واألبحاث الجنسیة المجتمعیة العالمیة

مركز أبحاث علم أحیاء البذور والجینات

مركز التطبیق واألبحاث التعلیم ما قبل مرحلة المدرسة

مركز أبحاث القدس وفلسطین 

وأبرز مراكزنا لألبحاث والتطبیق ھو مركز أبحاث القدس وفلسطین 

بفضل النزعة اإلنسانیة لدى أھالي ماردین تجاه القضیة الفلسطینیة. 

الكلیات المھنیة العلیا



تم توفیر التدریس التحضیري  للغات 

األجنبیة لطالب الكلیات في جامعتنا من قبل 

كلیة اللغات األجنبیة العلیا. یتم تنظیم اختبار 

الكفاءة في اللغة األجنبیة في شھر أیلول من 

كل عام دراسي بھدف تحدید مستوى الطالب 
ِّرس ُ باللغة األجنبیة في حال كانت الكلیة تد

بلغة أجنبیة (إنجلیزیة أو عربیة) لمدة عام 
تماشیا مع متطلبات أقسام الكلیة. ً

ویبدأ طالبنا الحاصلون على عالمة ٦٠ من 

١٠٠ كنتیجٍة الختبار الكفاءة في اللغة 

ٍٍاألجنبیة الدراسة في كلیاتھم بشكل مباشر 
دون الخضوع لھذا البرنامج، ویتم اعتبار 

الطالب الحاصلین على درجة النجاح في 

اختبار الكفاءة قادرین على الدخول في 

برنامج السنة األولى مباشرة.سیتم وضع 

الطالب الذي لم یتمكنوا من اجتیاز اختبار 

الكفاءة في اللغة األجنبیة بنجاح في صفوف 
ً وفقا لمستوى معرفتھم باللغة األجنبیة تبعا ً

لنتیجة اختبار تحدید المستوى ویتلقى الطالب 

الدراسة التحضیریة لمدة ٢٤ ساعة في 

األسبوع. 
ویجب على الطالب في السنة التحضیریة 

للغة األجنبیة ان یكملوا ما نسبتھ ٨٠٪ من 

إجمالي دروس اللغة طوال العام، وال یدخل 

الطالب الذي لم یحقق نسبة الحضور 

المطلوبة إلى االمتحان النھائي. 
أما الدراسة في السنة التحضیریة للغة 

األجنبیة فھي إلزامیة في بعض كلیاتنا. 
وتتشكل السنة التحضیریة للغة اإلنجلیزیة 

من فصلین دراسیین ودرجة النجاح في ھذه 

السنة التحضیریة ھي عالمة ٦٠ من ١٠٠. 

ویتم حساب ھذه العالمة من خالل حساب 

نسبة ٦٠٪ من متوسط المعدل التراكمي 

لالختبارات التي تمت طوال العام ونسبة 

٪٤٠ من نتیجة االمتحان النھائي في نھایة 

العام الدراسي. 
یمكن أن یقوم الطالب الذین حصلوا على 

نتیجة أقل من ٦٠ االلتحاق في اختبار 

الكفاءة الذي سیتم تنظیمھ في بدایة السنة 

الدراسیة الجدیدة. 
في حال عدم  اجتیازھم اختبار الكفاءة 

بنجاح، یمكن أن یقوم الطالب بااللتحاق 

للدراسة في السنة التحضیریة للغة األجنبیة 

للمرة األخیرة. 
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التدريس التحضیري للغات األجنبیة 

تدريس اللغة األجنبیة 

مع الدورات الدراسیة الدورية 

تھدف جامعة ماردین آرتوكلو إلى تكون متكاملة 

مع مدینة ماردین، ولذلك فھي تقوم باستخدام اللغة 

اإلنجلیزیة كلغة تدریس وتعلیم في التدریس المھني 

بشكل احترافي، من خالل تعدد اللغات التي تتمیز 

بھا مدینة ماردین، وھي اللغات العربیة، الكردیة 

والسریانیة في التدریس األكادیمي. 

دورات اللغة العربیة  

الدورات األساسیة للغة إلنجلیزیة  

دورات اللغة اإلنجلیزیة  

التحضیریة الختبار تحدید المستوى في اللغة 

YDS اإلنجلیزیة 

دورات اللغة التركیة  

دورات اللغة الكردیة  

دورات اللغة الزازاكیة   

دورات اللغة السریانیة 

 

تعلیم وأبحاث اللغة التركیة واللغات األجنبیة، 
في TÖMER(المعروفة اختصارا بـ التومر / ً

جامعتنا، الحصول على تعلم المھارات اللغویة 

األساسیة األربعة (القراءة، االستماع، التحدث 
والكتابة) للطالب األجانب الراغبین في تعلم اللغة ّ

ِّبي  ھذه الوحدة  التركیة لتكون لغة دراستھم، وتل
احتیاجات ھؤالء الطالب لتعلم اللغة. ُّ
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مدینة ماردین ھي مدینة ُیضرب بھا المثل، 
ٌّي للعالم بأجمعھ بفضل  وھي مثاٌل فعاٌل ح
ثروتھا االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة. 

وتسھم جامعة ماردین آرتوكلو في المیراث 
الثقافي اإلنساني المشترك، من خالل مواكبتھا 

لعملیات التغییر والتنمیة والتطویر كجامعٍة 
عصریٍة حدیثٍة، وتحظى باالحترام والسمعة 
الجیدة، وكجامعٍة فریدٍة من نوعھا باعتبارھا 

المكان الذي یوفر فرصة تعایش اللغات، 
والدیانات والثقافات المتعددة. تتمیز جامعة ِّ

ماردین آرتوكلو بوجود اللغات واللھجات 
الُمختلفة - والتي تتمیز بھا مدینة ماردین أیضا - 

ضمن التدریس األكادیمي فیھا، وتحقیق ھذه 
الغایة تملك جامعة ماردین آرتوكلو "مختبرات 

ٍاللغة" الموجودة في عدد قلیل من الجامعات 
التركیة.یتم استخدام تقنیات التعلیم التقلیدیة 
والحدیثة في الموضوع الرئیسي لمختبرات 

اللغة. 

ویتم تعلم اللغة العربیة، الكردیة، السریانیة 
واإلنجلیزیة بشكل أكثر سھولٍة وأكثر متعة عبر ً

ُّ أسالیب التعلم التفاعلي والتعلم النشط، واستخدام ّ
تقنیات التعلیم، والنشاطات العملیة التطبیقیة في 

التعلم واالكتساب، مثل: قراءة النصوص ُّ
والمجالت والكتب، ومشاھدة األفالم 

والمسلسالت المناسبة بقصد التعلم الحّي، والتي ّ
تقوم الجامعة بتوفیرھا. 

فضال عن كثیر من األنشطة والفعالیات 
َّیة في العملیة التعلمیة، من مثل: فعالیات ُّ الالصف

أیام مشاھدة السینما والمسلسالت، العروض 
المسرحیة، وأیام قراءة الكتب بمصاحبة طعام 

اإلفطار في أیام محددة من األسبوع، األمسیات 
الشعریة، وسماع موسیقى الناي، وتعلم فن الخط ُّ

ضمن المجموعات التي ُیشكلھا الطالب، ِّ
َوبرنامج عمل المشاریع. َِ

الدعم والمساندة في تدريس 

اللغة األجنبیة مع "مختبرات اللغة"

" برنامج الفرع الثانوي " ھو البرنامج الدراسي 

الذي یمنح اإلذن للطالب الُمستمرین في 

دراستھم في البرنامج الدراسي لدرجة 

البكالوریوس في حالة انطباق الشروط المحددة 

والمبینة علیھم أي بشرط حصولھم على عالمة 

٦٥ فما فوق في المعدل التراكمي العام 

للتخصص الذي یقومون بدراستھ وفي حالة 

رغبتھم وقبولھم بذلك ویوفر ھذا البرنامج فرصة 

حصول ھؤالء الطالب على المعرفة في مجال 

محدد داخل الكلیة نفسھا التي یقومون بالدراسة 

فیھا. ویمكن لطالبنا اختیار أقسام اللغة العربیة 

واللغة الكردیة التي یتم تدریسھا بشكل إلزامي 

ٍفي جامعتنا كفرع ثانوي. ویتم اإلعالن واإلبالغ 
عن البرامج الدراسیة لألفرع الثانویة واإلعالن 

عن عدد المقاعد التي تم تخصیصھا لھذه 

البرامج في بدایة كل عام دراسي. 

برنامج الفرع الثانوي 

تعتمد جامعتنا على نظام الحوسبة والبیانات في 

جمیع تعامالتھا،  وفیھا مختبرات حاسوب 

ومختبرات لألبحاث العلمیة بعدد كافي 

لألغراض العامة، ویتم تقدیم ھذه المختبرات 

لالستخدام المشترك لجمیع الطالب وأعضاء 

ھیئة التدریسیة في الجامعة. 
ویقوم طالبنا في جامعتنا بتطویر التعلیم الذي 

َّصلوه من خالل التطبیقات التي قاموا بتكوینھا  ح

في مختبرات الجامعة، وھكذا ُیمضي طالبنا 

حیاتھم الطالبیة ضمن مناخ ودّي من التعلیم ّ

العالي ذي المستوى المتقدم. 
وإیمانا من جامعتنا بأھمیة الوصول السریع إلى 

مصادر المعلومات، وأھمیة تقاسم ھذه 

َّالمعلومات، فقد تم تزوید مباني الكلیات بالبنیة 
التحتیة للوصول إلى شبكة األنترنت سلكّیا ً

والسلكّیا بواسطة تقنیة اإلیثرنت جیجا بت، ً

فیقوم ھذا النظام بتقدیم الخدمة المتواصلة على 

َّیام السنة (٢٤  مدار الساعة والیوم وطیلة أ

ساعة/ ٣٦٥ یوم). 

إمكانیات المختبر والحاسب اآللي 



توفر جامعة ماردین آرتوكلو الدعم اإلثرائي ِّ
والعلمي بما تقدمھ من المصادر والمراجع ُِّ

العلمیة الالزمة للبحث العلمي واإلثرائي عن 
طریق المكتبة بما فیھا من كتب ورقیة، ومواد 

ٍسمعیة وبصریة وكثیر من األعمال 
واإلصدارات النادرة، باإلضافة إلى مصادر 

ِّ إلكترونیة توفرھا عن طریق تبادل المعلومات ُ
مع مكتبات العالم، من خالل عضویتھا بالمكتبة 

الوطنیة في أنقرة. 
ّكما تم تجھیز المكتبة بقاعة مطالعة للمجموعات 

الطالبیة، وقاعة للحاسوب، وقسم للدراسة 
الشخصیة، وقاعة للقراءة الحرة، ومختبرات 

للغة.

 مصادر وموارد مكتبتنا
 تستطیع مكتبة جامعة ماردین آرتوكلو أن تقدم ِّ
خدماتھا عبر ٣٦٫٧٨٠ إصدار مطبوع (كتب 

ومجالت)، و١٣٠٫٠٠٠ كتاب إلكتروني 
باللغات األجنبیة، و٢٩٥٫٤٠١ كتاب إلكتروني 

باللغة التركیة، وثمانیة (٨) قواعد بیانات، 
وأربعة عشر (١٤) قاعدة بیانات تم توفیرھا من 

قبل مجلس البحوث العلمیة والتكنولوجیة في 
دولة تركیا (المعروف اختصاراً 

 .(TÜBİTAK
ِّ ویمكن أن توفر مكتبتنا لمنتسبیھا من طالب ُ

وأعضاء ھیئة تدریس خدماتھا بالوصول إلى 
مصادر المعرفة والمعلومات اإللكترونیة من 

ْ خارج جامعتنا أیضا، إذ یمكنھم القیام بعملیة ً
الكشف والبحث عن المصادر والمراجع في 

مكتبتنا من خالل شبكة اإلنترنت. 
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المكتبة 

ُمشروع بولونیا  َُ

دخل مشروع بولونیا حیز التنفیذ في جامعتنا 

في عام ٢٠١٣. تم الدخول في مشروع 

بولونیا بھدف تطویر المعاییر في مجال 

التعلیم العالي والمواضیع األكادیمیة في قارة 

أوروبا، وتحقیق التوافق بین أنظمة التدریس 

من خالل تقلیص االختالفات بین الجامعات، 

وبھدف خلق مجال تعلیم عالي متطابق مع 

جامعات دول القارة األوروبیة. ضمن إطار 

مؤھالت التعلیم العالي في تركیا، تم تنسیق 

وإعداد األنشطة واألعمال المتعلقة بتكوین 

جمیع الوحدات في جامعتنا لحزم المعلومات 

الخاصة بمشروع بولونیا الواجب االلتزام 

بھا بشكل مالئم من قبل 

رئاسة دائرة شؤون الطلبة في 

جامعتنا وتم توفیر حزم المعلومات ھذه 

منذ عام ٢٠١٣ وتم منح بطاقة " نظام النقاط 

األوروبیة (ECTS)" ومنح بطاقة "ملحق 

الشھادة" منذ عام ٢٠١٤ ضمن مشروع 

بولونیا في جامعتنا. 
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اتخذت جامعة ماردین آرتوكلو خطوات مھمة في مجال التبادل 

الدولي للمعلومات والمعرفة من خالل خلق فرص وإمكانات 

األبحاث والدراسات عن طریق اتفاقیات التعاون مع الجامعات 

الموجودة في خارج تركیا.

وعن طریق بروتوكوالت التعاون ھذه یتم تنفیذ األبحاث 

والدراسات العلمیة المشتركة، وتبادل أعضاء ھیئة التدریس، 

والتبادل الطالبي، والتبادل المشترك للمعرفة، والمعلومات 

واإلصدارات، وتنظیم االجتماعات العلمیة المشتركة والبرامج 

التعلیمیة المشتركة، وتنفیذ الفعالیات واألنشطة األخرى ذات 

الغرض نفسھ. قامت جامعتنا بالتوقیع على بروتوكول مع خمس 

عشرة (١٥) جامعة من ثماني (٨) دول ضمن برامج التبادل 

األكادیمي الذي تم تنفیذه مع الدول األوروبیة، ضمن برنامج 

 .(Erasmus) التبادل الطالبي األوروبي

ویتم تطبیق میثاق الجامعة بما یتعلق ببرنامج التبادل الطالبي 

األوروبي (Erasmus) في إطار االتفاقیات الثنائیة بھدف 

 (Erasmus) القیام بتنفیذ برنامج التبادل الطالبي األوروبي

لمؤسسات التعلیم العالي. 

برنامج التبادل الطالبي الوطني 
– برنامج الفارابي 

تم البدء ببرنامج التبادل الطالبي الوطني 
(برنامج الفارابي) من قبل مجلس التعلیم 

العالي بھدف تبادل الطالب بین المؤسسات 
التي تقدم وتوفر التعلیم العالي بمستوى درجة ِّ

الدبلوم، ودرجة البكالوریوس، ودرجة 
الماجستیر، ودرجة الدكتوراه، مع الجامعات 
والمعاھد التقنیة العلیا. وتوفر جامعة ماردین 
آرتوكلو فرصة التبادل الجامعي للطالب من 

خالل توقیعھا على بروتوكول برنامج 
الفارابي مع أربعین (٤٠) جامعة. 

برامج التبادل الطالبي الدولیة
 Erasmus
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یتم إعطاء المنح الدراسیة من قبل المؤسسات، 

ومؤسسات الوقف، والجمعیات، والشركات 

المختلفة إلى طالبنا الناجحین الذین یحتاجون إلى 

الدعم والمساندة المادیة من أجل مواصلة مرحلة 

تعلیمھم ودراستھم، یأتي على رأس ھذه 

المؤسسات مؤسسة اإلقراض والسكن الطالبیة 

لطالب التعلیم العالي. 

وتقوم جامعة ماردین آرتوكلو في كل عام 

بإعطاء منح الطعام من میزانیة الجامعة إلى عدٍد 

محدٍد من الطالب الذین یدرسون في الجامعة، َّ

بعد القیام بتحدید حالتھم. وباإلضافة إلى ذلك یتم 

إعطاء المنح الدراسیة إلى الطالب الناجحین 

الذین یدرسون في كلیة العلوم اإلسالمیة وأصول 

الدین في جامعتنا من قبل اتحاد ماردین الخیري 

لطالب كلیات العلوم اإلسالمیة وأصول الدین. 

المنح الدراسیة لمؤسسة التعلیم العالي لإلقراض 

والسكن الطالبیة

قرض المساھمة (النفقات  ·

التعلیمیة) (متبادل) 

القرض الدراسي (متبادل)  ·

المنحة الدراسیة (غیر متبادل)  ·

یقوم الطالب الذین یلتحقون  

بالجامعة للمرة األولى بمراجعة الموقع 

 الموقع www.kyk.gov.trاإللكتروني 

 بعد إعالن YURTKURاإللكتروني لمؤسسة 

نتائج اختبار مركز القیاس: (االختیار 

والتنسیب) في تركیا (المعروف اختصاراً 

ÖSYM ،بھدف الحصول على منح الدراسیة (

أو بھدف الحصول على قرض المساھمة من 

مؤسسة التعلیم العالي لإلقراض والسكن 

الطالبیة. باإلضافة إلى ذلك یتم القیام باختیار 

المنحة الدراسیة من خالل تقدیم طلب إلى 

المدیریة الفرعیة للخدمات االجتماعیة التابعة 

لرئاسة دائرة الصحة، والثقافة والریاضة بعد 

بدایة العام الدراسي بھدف الحصول على منحة 

دراسیة من مؤسسة التعلیم العالي لإلقراض 

والسكن الطالبیة، ویتم إرسال إبالغات 

وإشعارات إلى الجھات األخرى التي تقوم 

بإعطاء المنح الدراسیة إلى طالبنا مثل: 

مؤسسات الوقف، والجمعیات والشركات إلى 

رئاسة دائرة الصحة والثقافة والریاضة. 

فرص المنح الدراســــیة 

ٍالعمل بدوام جـزئــي  ُ

یمكن لطالبنا العمل بدوام جزئي في الوحدات واألقسام 

اإلداریة في الكلیات: كلیات الدراسات العلیا، وفي المكتبة 

المركزیة، وفي المرافق الریاضیة، وفي الوحدات اإلداریة 

الموجودة في مبنى رئاسة الجامعة لغرض الحصول على 
المكاسب المادیة واكتساب المھارات التطبیقیة تماشیا مع ً

اھتمامھم ومواھبھم في وقت فراغھم خارج الوقت 

الدراسي. 

ویقوم طالبنا بتقدیم طلب إلى رئاسة دائرة الصحة والثقافة 

ٍوالریاضة بھدف تمكینھم من العمل بدوام جزئي. 
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السكنات الطالبیة الخاصة والنزل الطالبیة 
تقوم جامعة ماردین آرتوكلو باألعمال الالزمة 
لتلبیة احتیاجات اإلقامة واإلیواء بسبب الزیادة 

السریعة في عدد طالب الجامعة.
وال مشكلة لدى طالب جامعتنا في دراستھم 

وتعلیمھم في موضوع اإلقامة واإلیواء، تتوزع 
إقاامات الطالب في: مساكن الطالب الخاصة، 

والنزل (دار التالمیذ الداخلیین)، ومنازل 
الطالب المفروشة، ومنازل مؤسسات الوقف، 

بفضل التعاون والتعاطف الذي قدمھ سكان 
المدینة والمؤسسات المعنیة بھذا الصدد. 

السكن الطالبي التابعة لمؤسسة اإلقراض 
والسكن الطالبیة 

یقع سكن طالب على مسافة قریبة جدا من ً
الحرم الجامعي بسعة ٢٫٤٤٨ سریر (١٠٣٤ 

طالبة، ١٤١٤ طالب) التابع لمؤسسة اإلقراض 
ُ .(KYK المعروفة اختصارا) والسكن الطالبي

باإلضافة إلى ھذا السكن یوجد سكن طالبي 
بسعة ٧٨٢ شخص في مركز المدینة. 

كما یوجد في داخل الحرم الجامعي سكن طالبي 
بسعة ٢٠٠ شخص مخصص لطالبات كلیة 

علوم الشریعة وأصول الدین. 
ویتوفر في السكن الطالبي: قاعات دراسیة، 

ومكتبة، وقاعة لأللعاب، ومشاھدة التلفاز، قسم 
خاص لغسیل وكوي الثیاب، كما تتوفر خدمات 

المقصف والمقھى. باإلضافة إلى ما سبق یتوافر 
سكن طالبي للطالب والطالبات في مركز مدینة 

ماردین، وتتبع ھذا السكن لمنظمات غیر 
حكومیة، كمؤسسات الوقف والجمعیات. 

التغذية 

قاعات الطعام
 یتم تقدیم خدمة اإلطعام من خالل وجبتي َ

َّیتین للطعام  َِالغداء، والعشاء في قاعتین مركز ِ
تتواجدان في نقاط ُمختلفة من حرمنا 

الجامعي، یھدف ذلك إلى المساھمة في التغذیة 
الصحیة والصحیحة والرخیصة لطالبنا، 

ورفع العبء عنھم.  
ویتم تحضیر الطعام وفقا للمواسم بإشراف ً

موظفین خبراء ومختّصین بالغذاء آخذین بعین 
االعتبار قیم السعرات الحراریة والقیم الغذائیة 

التي یحتاجھا طالبنا. 

وتتكون وجبات الطعام من ٤ أنواع مختلفة، 
ویتم تقدیمھ وجبات الغذاء (من الساعة ١١٫٣٠ 

إلى الساعة ١٣٫٣٠)، ووجبات طعام العشاء 
(من الساعة ١٦٫٣٠ إلى الساعة ١٨٫٣٠) 

مقابل رسوم مادیة بسیطة. 
ویتم إعداد قوائم الوجبات قبل شھر كامل لیتم 

عرضھا على طالبنا. 

المطاعم والمقاھي 
باإلضافة إلى قاعات الطعام المركزیة في 

الجامعة، توجد خیارات أخرى لتناول الطعام 
بأصناف وبأسعار مختلفة،  عن طریق مطعم 

إضافي وستة (٦) مقاصف تقدم خدماتھا إلى ِّ
الطالب في الحرم الجامعي.

اإلقامـة 



یمكن أن یتم متابعة جامعة ماردین آرتوكلو 

بواسطة وسائل التواصل االجتماعي مثل 

الفاسبوك والتویتر. 

ومن الممكن الوصول إلى إعالنات األنشطة 

والفعالیات المختلفة، كما یمكن الوصول إلى 

الفیلم الترویجي لجامعتنا، إلى صورھا، إلى 

األحداث الیومیة الھامة وإلى إصدارات 

ومنشورات جامعتنا عبر وسائل التواصل 

االجتماعي أیضا. 
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یتقدم الطالب بطلباتھم إلى رئاسة دائرة الصحة ّ

والثقافة والریاضة في حال حدوث  مشكالت 

صحیة.
ویتم تقدیم الخدمة الصحیة من قبل ممرضتین 

في مبنى كلیة اآلداب في الحرم الجامعي 

الرئیسي (المركزي). 
َّ وتغطى تكالیف العالج لجمیع الطلبة من قبل ُ

مؤسسة الضمان االجتماعي من خالل قانون 
التأمین الصحي العام وفقا للشروط الُمبینة ً

والُمحددة في المادة الستین (٦٠) من قانون 

الضمان االجتماعي والتأمین الصحي العام ذي 

الرقم ٥٥١٠. 
ویتم توفیر الدعم والمساندة المالیة وتغطیة 

تكالیف العالج من قبل رئاسة دائرة األتراك في 

الخارج ومجتمعات األقارب التابعة لرئاسة 

الوزراء في الجمھوریة التركیة للطلبة األجانب 

الذین نالوا المنح الدراسیة في جامعتنا.

الخدمات الصحیة

ِخدمُة اإلرشاد والدعم النفســــــي  ِِ

یقع مركز الدعم النفسي في كلیة اآلداب في 

الحرم الجامعي. ویقدم المساعدة خدمات 

متعددة للطلبة  في مجال التنمیة والتطویر من 

الناحیة النفسیة واالجتماعیة .
حیث یعمل اثنان (٢) من األخصائیین النفسیین 

في وحدة الدعم واإلرشاد النفسي، ویتم في ھذا 

المركز معالجة مشاكل التواصل، ومشاكل 

الھویة، ومشاكل اإلجھاد، والتوتر أثناء فترة 

االختبارات، ومشاكل التكیف والتأقلم وغیرھا 

من المشاكل النفسیة من قبل األخصائیین 

النفسیین في المركز. 
وباإلضافة إلى ذلك یتم تنظیم اإلعالم التوعوي 

والتثقیفي في المواضیع المختلفة والمتنوعة 

وتنفیذ المقابالت الفردیة، أو الجماعیة حسب 

ما تتطلبھ عملیات اإلرشاد النفسي.ویتم تنفیذ 

المقابالت الفردیة مع الطلبة الذین یعانون من 

مشاكل نفسیة ُمختلفة عبر نظام تحدید المواعید 

في المركز. 

وســائل التواصـــل االجتماعي 
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تقوم جامعتنا بتنظیم فعالیات متنوعة: اجتماعیة، 
ٍوفنیة، وثقافیة وریاضیة بعدٍد كبیر جدا على ً

مدار العام كفواصل منشطة، وھدفنا من ذلك أن ِّ

نجعل الطالب یستثمرون أوقات فراغھم بأفضل 

ٍشكل ممكن.
كما نتطلع من وراء ذلك إلى إضافة التراكم 

المكتسب عبر الفعالیات االجتماعیة والفنیة 

والثقافیة إلى التراكم المعرفي  المكتسب عبر 

المؤتمرات، والندوات، والحلقات الدراسیة التي 

یتم تنفیذھا. 
وبھذه الطریقة یتخرج طالب جامعة ماردین 

ِّورین ومتوازنین: ملكوا العلم  آرتوكلو كأفراد متن

والمعرفة القویة في المجاالت المھنیة، وسعة 

األفق واالطالع من الناحیة الثقافیة والفنیة 

واالجتماعیة، من خالل عیشھم مزایا الدراسة 

َّما الفعالیات  ٍفي جامعة ذات حرم جامعي. أ
التقلیدیة فتشمل مھرجانات الربیع التي یتم 

تنظیمھا في شھر أیار من كل عام، ومھرجانات 

ُّرج الجامعي.  التخ

الرياضُة

یوجد في جامعتنا مرافق ریاضیة مغلقة، 
وأخرى مفتوحة، مثل: ملعب واحد لكرة القدم 

مزود بمدرجات للجمھور، مضمار أللعاب 
القوى، وملعبي كرة سلة، وملعبي كرة طائرة، 
وملعبي تنس، وساحتین عشبیتین صغیرتین،  

وساحتین عشبیتین كبیرتین.
ویتم تنظیم المسابقات الریاضیة بین الفرق 

الریاضیة لطالب الكلیات والمعاھد العلیا في 
ُمختلف الفئات والریاضات كـكرة القدم، وكرة 
السلة، وكرة الطائرة، والتنس، وتنس الطاولة، 
والرمایة على مدار العام الدراسي في جامعتنا. 

ویتم تأمین مدرب ریاضي لمرافقة الفرق 
الریاضیة للكلیات والمعاھد العلیا الُمشاركة في 

المسابقات الریاضیة الداخلیة في المرافق 

الریاضیة في جامعتنا. 
كما یمكن لطالبنا أْن یستفیدوا من مرافقنا 

الریاضیة المتاحة لالستخدام الشخصي في 
ممارسة الریاضة: أي خارج البرامج الریاضیة 

الرسمیة. 
كما نقوم بتنظیم الدورات الریاضیة (التنس، 

الرمایة، الدراجات، كرة السلة وغیرھا) من أجل 
طالبنا الذین باشروا حدیثا في ممارسة الریاضة ً

أو من أجل طالبنا الراغبین في تطویر أنفسھم 
ُّص  في الفروع الریاضیة الُمختلفة. أما فیما یخ

ریاضة السباحة االحترافیة فسنقوم بدورات 
تدریبیة احترافیة لطالبنا في حوض سباحة 

نصف أولمبي وسیدخل في الخدمة في وقٍت 
قریٍب إْن شاء هللا تعالى. 

الحیاُة االجتماعیُة فــي الحــرم الجامعـــي 

المقصود باألسر الطالبیة: مجموعات طالبیة 
تظھر میال إلى أمر ما تقوم بھ تشاركّیا، وتتوزع ً

اھتمامات ھذه األسر بین الفن والریاضة 
ٍَّواألدب.. إلخ، وقد تم تأسیس (٣٨) ثمان 

وثالثین أسرة طالبیة ً في جامعتنا لغرض القیام ً
بالفعالیات واألنشطة تشاركیة في مجاالت 

متعددة كـالثقافة، والفن، والریاضة، والفكر، 
والمجال المھني.. ولیكون ھذا العمل التشاركي 

رافدا من روافد بناء شخصیاتھم خارج وقتھم ً
الدراسي فیعود علیھم بالتعاون والفائدة. 

وتقوم األسر الطالبیة  بتنفیذ فعالیاتھا وأنشطتھا 
على مدار العام. 

وتمثُل األسر الطالبیة جامعتنا من خالل ِّ
مشاركتھا في الفعالیات واألنشطة التي یتم 
تنظیمھا على مدار العام خارج الجامعة . 

األسر الطالبیة (المجموعات الطالبیة) 


