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جامعة بحثية ُمتعدّدة
 لتطوير األفراد،التخصصات
ّ
حول العالم

ُمسترشدين بفلسفة التعليم اإلبداعي والتشاركي ،تدعم جامعة
كوتش التنمية العلمية و تطوير العالقات االجتماعية ،بالتوازي مع
توفير التفكير النقدي الالزم لتحليل المعرفة ،باإلضافة إلى االبداع
لتغذية وتحفيز حب االستطالع من أجل تعليم مستمر مدى الحياة.

لماذا
جامعة كوتش؟
تهدف جامعة كوتش إلى صنع بيئة غنية علميا ً و فكريا ً لطالبها من خالل:
نهج علمي متمحور حول الطالب

مختبرات علمية مبنية على أحدث التقنيات
كوادر معترف بها على مستوى محلي و عالمي

نسبة طالب إلى مدرسين منخفضة

منتديات و مراكز أبحاث متنوعة المجاالت

فرص للبحث العلمي على مستوى عالي

تعاون على مستوى دولي

حرم جامعي حيوي
بيئة ثقافية غنية و متنوعة

نسب توظيف عالية لدى شركات و جامعات
رائدة محليا ً و عالميا ً

عن جامعة كوتش
مدعومة من قبل
موارد مؤسسة
Vehbi Koç

اللغة اإلنكليزية
كوسط تعليمي

تأسست في
اسطنبول عام
١٩٩٣

جامعة بحثية خاصة
غير ربحية

مشاريع بحثية معترف بها عالميا ً و محليا ً

 ٨مشروعات – مجلس البحوث األوروبي
جامعة كوتش هي األكثر نجاحا ً من بين
المؤسسات التعليمية في تركيا في الحصول
على أكبر عدد من المنح البحثية من مجلس
البحوث في االتحاد األوروبي ،حيث تقوم
بتنسيق  ٨مشروعات من أصل  ٢٠في تركيا.

 ٢٩مشروع – هورايزن ٢٠٢٠
مشاريع هورايزن لعام ٢٠١٩ - ٢٠١٤

 ٩١٥مشاريع ممولة خارجيا ً من االتحاد األوروبي و شركات
خاصة و مؤسسات حكومية بين ٢٠١٩ - ٢٠٠٤

باألرقام
 ٣٩٠موظف بدوام كامل ٥١٣ ،بروفسور

 ٧كليات توفر  ٢٢اختصاصا ً جامعيا ً

نسبة الطالب إلى
المدرسين ١٣.٥

برامح تبادل مع
أكثر من ٣٠٠
جامعة شريكة
في أكثر من ٦٠
دولة.

 ٦٩٠٠طالب بالمجمل

 %٩٣من طالب الدراسات العليا حاصلون على منح
ممولة بالكامل

أكثر من  +١٣٠٠طالب
دراسات عليا (%١٨
طالب دولي من أكثر
من  ٥٠دولة )

 ٤كليات دراسات عليا توفر  ٣٢اختصاصا ً لدرجة الماجستير و  ٢٦للدكتوراه.
 ٢٣٩مختبر بحوث ٢٣ ،مركز أبحاث 5 ،منتديات بحثية و علمية و مركز دعم واحد.
 %٦٨من طالب البكالوريوس استفادوا من منح كاملة و جزئية

أكثر من  08نادي ّ
طلبيّ .

سكن طالبي يتسع لـ  ٢٨٦٧طالب (بكالوريوس و دراسات عليا)

أكثر من  ١٤٣٠٠خرّ يج.

مركز Sevgi Gönülالثقافي مع برامح أسبوعية متنوعة ،و قاعة
عرض ت ّتسع ل  ٣٧٠شخص.

 ١٨٨٢٠٠كتاب الكتروني ٦٦٠٠٠ ،مجلة الكترونيّة

مكتبة  Suna Kıraçمفتوحة 7/٢٤

التصنيفات العالم ّية
التصنيف بحسب االختصاص

العلوم االجتماعية
التكنولوجيا و الهندسة
العلوم الفيزيائية
العلوم الصحية و السريرية

١٧٦-٢٠٠
٣٠١-٤٠٠
٥٠١-٦٠٠
٥٠١-٦٠٠

قائمة ()Times Higher Education (THE

تصنيف الجامعات الناشئة
تصنيفات آسيا
تصنيفات االقتصادات الناشئة

٧٠
٤٧
٢٦

تصنيفات كلية الدراسات العليا في إدارة األعمال*
قائمة

)(QS World List

تصنيفات

)(Financial Times

تصنيفات الماجستير في اإلدارة ( ٧٢الوحيدة من تركيا)

كلية الدراسات العليا األوروبية إلدارة األعمال ٦٦

تصنيفات الماجستير في الموارد المالية ٤٨

تصنيفات إدارة األعمال التنفيذية  1في تركيا و ٦١
عالميا ً

*٢٠١٩-٢٠٢٠

تعمل جامعة كوتش على تسهيل التفاعل بين الطالب و الكادر
التعليمي ،بالتوازي مع تثبيت مناهجها في تخصصات الفنون
الليبرالية :العلوم اإلنسانية ،العلوم االجتماعية ،و العلوم .تهدف
المناهج إلى االرتقاء باألفراد المبدعين و تحليليين مع تقبّل التنوع
ّ
الطلب.
و تشجيع الحوار بين األقسام و بين الكادر األكاديمي و
تتم ّيز برامج البكالوريوس في جامعة كوتش بأ ّنها:
· ُتدَ رَّ س باللغة االنكليزيّة (عدا الحقوق)
·تمتد لـ  4سنوات (عدا الطب  ٦سنوات)
·معتمدة وطنيا ً و دولياً ،حيث ت ّتبع جامعة كوتش  ، The Bologna processو
ُتقدِّم ملحق دبلوم ضمن نظام تحويل الرصيد األوروبي.
·معترف بها من قبل وزارات التعليم حول العالم و من قبل هيئات اعتماد مختصّة مثل
.EQUIS, EUR-MUDEK, ACEAN
·متوفرة كتخصص مزدوج ( )double majorأو كتخصص ثانوي (،)minor
إلتاحة الفرصة للطالب الستكشاف مختلف مجاالت اهتماماتهم.
· ُتدَ رَّ س ضمن مجموعات صغيرة لزيادة التفاعل ،و تحت إشراف أساتذة ذوي اعتراف
دولي.
·مدعّمة بأنشطة تدريبية و تعلّم على شكل تدريب مهني ،برامج صيفية ،برامج تبادل
طلبي ،أندية ّ
ّ
طلبية متنوعة  ،و متحدثين ضيوف و محاضرين.

تعليم متمحور حول
الفنون الليبرالية
المقترنة بالمنهجية
الصحيحة ،و البحث
العلمي المتحرر و
التفكير النقدي ،و
النهج الموجه نحو
إيجاد الحلول

برامجالبكالوريوس
كلية العلوم اإلدارية و االقتصاد
إدارة األعمال
اقتصاد
عالقات دوليّة
case.ku.edu.tr/en

كلية العلوم االجتماعيّة و اإلنسانيّة
علم اآلثار و تاريخ الفن
اللغة اإلنكليزية واألدب المقارن
التاريخ
اإلعالم و الفنون البصريّة
الفلسفة
علم النفس
علم االجتماع
cssh.ku.edu.tr/en

يوفر المنهج الرئيسي ( )core programفي
جامعة كوتش أساسا ً في مجاالت عديدة لجميع طالب
البكالوريوس ،بغض النظر عن اختصاصهم .يتمحور
المنهج األساسي ( )core programلطالب السنة
األولى حول  7مجاالت معرفيّة:

العلوم اإلنسانية تعزز إبداع الطالب و استحضار منظور
خارج عن المألوف تجاه لمشاكل األخالقية.

العلوم االجتماعيّة تساعد الطالب على استكشاف وظائف
و تفاعالت البنى االجتماعية ،باإلضافة إلى السلوك
البشري.

كلية العلوم
الكيمياء
الفيزياء
الرياضيات
البيولوجيا الجزيئية و الوراثة

ّ
الطلب بمنظور ثري
الفهم الجمالي و التفسيري يزود
في ما يتعلق بتقدير األفكار و المشاعر و المعتقدات في
العديد من المجاالت الف ِّنيّة و األدبيّة.

science.ku.edu.tr/en

ّ
الطلب مهارة
التحليل االقتصادي و االستراتيجي يعلّم
حل المشكالت و التركيز على الصورة األشمل.

كلية الهندسة
الهندسة الكيميائية و البيولوجية
هندسة الحاسوب
الهندسة الكهربائية و االلكترونية
الهندسة الصناعيّة
الهندسة الميكانيكية

ّ
الطلب كأفراد قادرين
التفكير األخالقي يساهم في تطوّ ر
على ا ّتخاذ قرارات في ضوء المبادئ و القيم و المفاهيم
العالميّة.

eng.ku.edu.tr/en

كلية القانون
قانون (حقوق)

التفكير التجريبي و الكمّي ( )EQURينمّي التفكير
التحليلي و يساعد على تطوير فهم مبني على أُسُس
رياضية في ا ّتخاذ القرارات.

law.ku.edu.tr/en

كلية الطب
الطب البشري
medicine.ku.edu.tr

كلية التمريض
تمريض
nursing.ku.edu.tr/en

ّ
الطلب من تقييم
العلوم الطبيعية (ُ )SCIEتم ِّكن
التحسينات التكنولوجية و العلمية في تحوّ ل المجتمع من
وجهة نظر علميّة.

لمزيد من المعلومات core.ku.edu.tr :

برامج الدراسات العليا
كلية الدراسات العليا في إدارة األعمال
gsb.ku.edu.tr/en
كلية الدراسات العليا في العلوم االجتماعية و اإلنسانية
gsssh.ku.edu.tr/en
كلية الدراسات العليا للعلوم و الهندسة
gsse.ku.edu.tr/en
كلية الدراسات العليا للعلوم الصحية
gshs.ku.edu.tr/en
أنواع برامج الدراسات العليا
 MSC/MAمع أطروحة
ماجستير في العلوم ( )MScأو ماجستير في الفنون ( )MAمع أطروحة
المدة :سنتين
معدل الدراسة%100 :
وقت الدوام :نهاري
لغة التدريس :اإلنكليزية
نمط التدريس :ضمن الحرم الجامعي
 MSc/MAبدون أطروحة
ماجستير في العلوم ( )MScأو ماجستير في الفنون ( )MAبدون أطروحة
المدة :سنة
معدل الدراسة%100 :
وقت الدوام :نهاري
لغة التدريس :اللغة اإلنكليزية
نمط التدريس :ضمن الحرم الجامعي
شهادة الدكتوراه ()PhD
دكتوراه
المدة :أربع سنوات
معدل الدراسة%100 :
وقت الدوام :نهاري
لغة االعطاء :اللغة اإلنكليزية
نمط التدريس :ضمن الحرم الجامعي

تبادل للمعرفة و البحوث في
مختلف المجاالت من خالل
مجموعة واسعة من برامج
الدراسات العليا.

تو ّفر جامعة كوتش تجربة استثنائية في
الدراسات العليا للطالب الحاصلين على درجة
البكالوريوس و يريدون دراسة الماجستير
أو الدكتوراه في مجال اهتمامهم .من خالل
نوعية التعليم عالمية المستوى التي تتميز
بها ،التركيز على البحوث و التنمية ،أعضاء
كادرها المعتمدين عالمياً ،تشجع جامعة كوتش
تبادل العلوم و البحوث من خالل مجال واسع
من برامج الدراسات العليا التي تتضمن 29
برنامج ماجستير و  26برنامج دكتوراه.
برامج الدراسات العليا مصمّمة لربط المجتمعين
العلمي و العملي ،و لتحضير الطالب ليصبحوا
قادة مسؤولين اجتماعيا على مستوى عالمي،
باإلضافة إلى توفير فرص العمل لهم .هنا في
جامعة كوتش نبحث عن الفضول الفكري و
الخبرة في البحوث و التفوق األكاديمي و الخيار
المناسب لمجاالت البحث الخاصة بكل برنامج.

كلية إدارة األعمال للدراسات
العليا ()GSB
النهوض بقادة مسؤولين و ذوي بصيرة
للقرن الواحد و العشرين.

يتم تدريب طالب الدراسات العليا في إدارة األعمال في جامعة كوتش
ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على مواءمة الناس مع أهداف و
قيم المنظمات التي ينتمون إليها ،من أجل الحفاظ على نتائج ممتازة لفترة
ممتدة من الزمن .من خالل شريحة مختلفة من البرامج المبنية على خبرة
العمل و احتياجات الطالب ،تلتزم  GSBبجذب أكثر خريجي العالم كفاءة.
تتميز  GSBبأنها :
·معتمدة من قبل .EQUIS
·معتمدة من قبل Association of( AMBA
)MBAs
·عضو في شبكة CEMS
·شريك لـ .CFA
·عضو في الشبكة العالمية لإلدارة المتقدمة
(.)GNAM
·نشِ طة في المجتمع العالمي لألبحاث
·في تعاون مع جمعية تقدُّم كليات إدارة األعمال
( ،)AACSBالمؤسسة األوروبية للتنمية اإلدارية
( ،)EFMDشبكة مدارس إدارة األعمال العالمية
( ،)GBSNالشراكة في اإلدارة الدولية ،ومبادرة
مبادئ تعليم اإلدارة المسؤولة (.)PRME

البرامج
·ماجستير إدارة األعمال ( MBAو الذي يتضمن  ،TECH MBAو هو
مسار تخصصي يركز على التكنولوجيا و التحديث).
·ماجستير إدارة أعمال تنفيذية ()Executive MBA
·ماجستير في الموارد المالية
·ماجستير في اإلدارة الدولية ( ،KOÇ MIM،MIM ،CEMSدرجة
مزدوجة مع كلية دارال مور ( )Darla Mooreإلدارة األعمال في
جامعة ) South Carolina
·دكتوراه ( )PhDفي إدارة األعمال (تسويق ،أنظمة العمليات و
المعلومات ،األساليب الكمّية ،الموارد المالية ،اإلدارة و االستراتيجية).
·برامج التعليم التنفيذي.

لمزيد من المعلومات gsb.ku.edu.tr :

كلية العلوم االجتماعية و
اإلنسانية للدراسات العليا
)(GSSSH
الخطوة األولى لتصبح عالِم
اجتماع معروف عالميا ً

تهدف كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية للدراسات العليا إلى تنمية
قادة للمساهمة في العلوم و التدرب في ميادين العلوم االجتماعية عن
طريق تزويد الطالب بكفاءات و مهارات ضرورية إلنجاز أبحاث
عالية القيمة.
يوجد في الكلية أكثر من  ٣٥٠طالب و  ٥٢٠خريج متوزعين على
أكثر من  ٢٧برنامج.

البرامج
·ماجستير و دكتوراه في علم اآلثار و تاريخ الفن
·ماجستير و دكتوراه في التصميم ،التكنولوجيا و المجتمع.
·ماجستير و دكتوراه في االقتصاد
·ماجستير و دكتوراه في العالقات الدولية و العلوم السياسية
·ماجستير و دكتوراه في علم النفس
·دكتوراه في التاريخ
·دكتوراه في علم االجتماع
·ماجستير و دكتوراه في القانون (القانون العام و الخاص).
·ماجستير في الفلسفة
·ماجستير في دراسات مقارنة في التاريخ و المجتمع
·ماجستير أوروبية مشتركة في علم النفس االجتماعي و الثقافي.
·ماجستير سياسة عامة بالشراكة مع جامعة سترايثكاليد في المملكة المتحدة
·ماجستير فنون وإعالم إبداعي

لمزيد من المعلومات gsssh.ku.edu.tr :

كلية العلوم و
الهندسة للدراسات
العليا ()GSSE
فرص أبحاث متطورة ضمن أحدث
المختبرات

في كلية العلوم و الهندسة للدراسات العليا ،يحضّر الطالب المهتمين و
الشغوفين بالعلوم و الهندسة أنفسهم للمستقبل تحت إشراف أعضاء هيئة
التدريس الذين يقومون بأبحاث متطورة ذات تأثير عالمي ضمن أحدث
المختبرات و المرافق العلمية  .باإلضافة إلى الفوائد األكاديمية ،يحصل
خريجي الماجستير و الدكتوراه على وظائف في الوسط المهني و الحكومة.

البرامج
·ماجستير ( )MScفي الهندسة الصناعية & دكتوراه
( )PhDفي الهندسة الصناعية و إدارة العمليات.
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي العلوم و
الهندسة الطبية الحيوية
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي الهندسة
الكيميائية و البيولوجية
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي الكيمياء
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي العلوم و
الهندسة الحسابية
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي علم و
هندسة الحاسوب
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي الهندسة
الكهربائية و االلكترونية
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي علم و
هندسة المواد
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي
الرياضيات
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي الهندسة
الميكانيكية
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي البيولوجيا
الجزيئية و الوراثة
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي الفيزياء
·ماجستير ( )MScفي علم البيانات
·ماجستير ()MScفي الهندسة الضوئية و الفوتونية

لمزيد من المعلومات gsse.ku.edu.tr/en :

كلية العلوم الصحية
للدراسات العليا
()GSHS
مختبرات لتمكين الدراسات المتعدّ ية
وتعليم ذو جودة عالية

تهدف كلية العلوم الصحية للدراسات العليا في جامعة كوتش إلى تدريب
و توجيه القادة المستقبليين في العلوم الصحية من خالل فرص تعليم و
أبحاث عالية المستوى .توفر كلية العلوم الصحية للدراسات العليا منصة
تكاملية للطالب و المدرسين الذين يريدون تطوير دراسات مبتكرة في
العلوم الصحية ،و توفر أيضا ً خبرة تدريب في العلوم األساسية و الطب
تمتلك كلية العلوم الصحية للدراسات العليا نهج متعدد التخصصات في
التعليم من خالل مدرسين من كلية الطب و كلية العلوم و كلية الهندسة.
تقع اآلن
بعد تأسيس مشفى جامعة كوتش في ،٢٠١٤
كلية العلوم الصحية للدراسات العليا في حرمين منفصلين،
كوتش
جامعة
مشفى
وحرم
Rumelifeneri
حرم

البرامج
·ماجستير ( )MScفي الفيزيولوجيا الطبية
·ماجستير ( )MScفي البيولوجيا الدقيقة الطبية
·ماجستير ( )MScفي البيولوجيا التناسلية
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي العلوم و
الهندسة الطبية الحيوية
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي البيولوجيا
الجزيئية و الوراثة
·ماجستير ( )MScو دكتوراه ( )PhDفي التمريض
(باللغة التركية)
·دكتوراه ( )PhDفي العلوم العصبية
·دكتوراه ( )PhDفي الطب التناسلي
·دكتوراه ( )PhDفي الطب الخلوي و الجزيئي

لمزيد من المعلوماتgshs.ku.edu.tr/en :

البرامج القصيرة
األكاديمية الصيفية
في األكاديمية الصيفية ،يختبر طالب المرحلة الثانوية الحياة الجامعية ،و يعملون على تطوير مهاراتهم األكاديمية ،و
حصد الخبرة في مختلف المجاالت األكاديمية قبل اختبار القبول الجامعي ،و يكوّ نون صداقات جديدة من خالل أنشطة
اجتماعية .جميع البرامج مبنية على البرامج التي تعطى لطالب البكالوريوس و لكن معدلة من حيث المحتوى و المدة
من قبل أعضاء الهيئة التدريسية.
لمزيد من المعلومات
highscool-summer.ku.edu.tr/en

برنامج ما قبل الجامعة
في برنامج ما قبل الجامعة ،يأخذ طالب المرحلة الثانية مواد مرحلة البكالوريوس في نفس القاعات مع طالب
البكالوريوس في جامعة كوتش .من خالل المشاركة في المواد التي ُتدَ رَّ س من قبل المدرسين في جامعة كوتش .يبني
طالب المرحلة الثانوية خططهم المستقبلية من خالل تجربة الحياة الجامعية في بيئة ثقافية متنوعة ،و يصبح لديهم
رؤية أوسع عن البرامج األكاديمية.
لمزيد من المعلومات
highschool-summer.ku.edu.tr

برنامج األبحاث الصيفي لطالب البكالوريوس و المرحلة الثانوية
هذا البرنامج هو فرصة فريدة لطالب المرحلة الثانوية و البكالوريوس من مختلف الدول ليطوروا مهاراتهم البحثية.
في البرنامج ،يحصل الطالب على خبرة في مختبرات بحثية و مشاريع و يقررون فيما إذا كان مجال معين يناسبهم.
مدة البرنامج من شهر إلى شهرين ،مجاني ،و يوفر سكن مجاني.
لمزيد من المعلومات
kusrp.ku.edu.tr

برنامج التبادل الصيفي في جامعة كوتش
يهدف هذا البرنامج إلى خلق تجربة صيفية ذات مردود للطالب من الجامعات الشريكة و غير الشريكة .يعمل البرنامج
على دمج المواد عالية الجودة و الفرصة للمشاركة في أنشطة محلية تمكن الطالب من التعرف على الثقافة التركية في
اسطنبول.
لمزيد من المعلومات
oip.ku.edu.tr

فرص التبادل
كجزء من برامج  +Erasmusو Global
 Exchangeللتبادل الطالبي ،يتعاون مكتب
البرامج الدولية ( )OIPفي جامعة كوتش
مع أكثر من  ٣٠٠جامعة رائدة في أكثر من
 ٦٠دولة مختلفة حول العالم لتو ّفر للطالب
تجربة الدراسة الدوليّة .يتم تقييم الطالب
الراغبين باالنضمام للبرنامج من خالل المعدل
التراكمي ( )GPAو امتحانات اللغة العالمية
( )TOEFLو يتم تعيين الطالب لجامعات من
اختيارهم.

يدفع الطالب الذين يدرسون في جامعات
أجنبية كجزء من هذه البرامج رسوم جامعة
كوتش الفصلية االعتيادية فقط ،أي أنه ال
يتوجب عليهم دفع أي رسوم إضافية.
لمزيد من المعلومات
oip.ku.edu.tr

أعضاء هيئة التدريس

تتكون الهيئة التدريسية في جامعة كوتش من كبار الباحثين المؤهلين في تركيا ،و حملة
درجة الدكتوراه من نخبة المؤسسات البحثية على مستوى العالم .إنّ أعضاء الهيئة
التدريسية معروفون محليا و دوليا بقدراتهم البحثية و حصولهم على منح من مؤسسات
مرموقة مثل مجلس األبحاث األوروبية ،لتمويل مشاريع في مختلف المجاالت

63 TÜBA-GEBİP* Awards
)(2000-2019
53 BAGEP* Awards
)(2013-2019
35 TÜBİTAK* Encouragement Awards
)(2000-2019

إن التزام جامعة كوتش
بالتميز و برامجها ذات
المصادر الغنية تجذب
أكاديميين على مستوى
عالمي

أكثر عدد من الجوائز في تركيا مقدمة
من قبل برنامج جوائز األكاديمية التركية
للعلماء الشباب
)(TÜBA-GEBİP

95%

15 TÜBİTAK Science Awards
)(2000-2019
3 TÜBİTAK TWAS Encouragement
)Awards (2000-2019
1 TÜBİTAK Special Award
)(2000-2019
 :*TÜBA-GEBİPاألكاديمية التركية للعلوم – برنامج جوائز العلماء الشباب.
 :*BAGEPبرنامج جوائز العالم الشاب ألكاديمية العلوم
 :*TÜBİTAKمجلس األبحاث العلمية و التكنولوجية التركي

من أعضاء الهيئة التدريسية لديهم درجة
الدكتوراه من جامعات عالية المستوى في
الواليات المتحدة و أوروبا

األبحاث

يستطيع طالب البكالوريوس و الدراسات العليا في جامعة كوتش المشاركة في مشاريع بحثية
رفيعة المستوى تحت إشراف كادر أكاديمي معروف عالميا ً
مراكز األبحاث و المنتديات و مراكز الدعم.
·مركزأبحاث  Mustafa V. Koçالبحري لعلم اآلثار ()KUDAR
·مركز  Tüpraşللطاقة ()KUTEM

تهدف البرامج البحثية في جامعة كوتش إلى
تقديم مساهمات علمية حقيقية و دعم التقدم
الفكري و التكنولوجي و االجتماعي .بفضل

·مركز أبحاث الحضارات األناضولية ()ANAMED

كادرها العلمي ذو الكفاءة العالية و بنيتها
التحتية المعروفة عالمياً ،تعتبر جامعة كوتش

·مركز ألبحاث العولمة ،السالم و الحكم الديمقراطي (.)GLODEM

مركزاً مثاليا ً لألبحاث متعددة المجاالت.

·مركز جامعة كوتش لدراسات النوع االجتماعي ()KOÇ-KAM
·مركز أبحاث الهجرة في جامعة كوتش ()MiReKoç

باإلضافة إلى تدرب الطالب بالعمل مع

·مركز  Dr. Nusret-Semahat Arselألبحاث و تطبيقات قانون
التجارة العالمية ()NASAMER

الكادر العلمي على مشاريع بحثية في مجاالت
اهتمامهم ،يتم تزويد الطالب و الباحثين

·مركز أبحاث و تطبيقات السياسة االجتماعية ()KU-SPM

بالدعم المعرفي و المالي الالزم لتسويق

·مركز أبحاث ،The Vehbi Koç and Ankara Studies
()VEKAM

أفكارهم ،خصوصا فيما يتعلق بالملكية
الفكرية ،براءات االختراع ،الترخيص و

·مركز أبحاث التكنولوجيا السطحية ()KUYTAM

التأسيس.

·مركز أبحاث  Suna & İnan Kıraçللحضارات المتوسطية
()AKMED

في رحلتها إلى دعم و تنمية مجتمع ريادة

·مركز جامعة كوتش للبحث المسحي ()KUCSR

األعمال ،نجحت جامعة كوتش حتى هذه

· مركز أبحاث جامعة كوتش لألدوية ()IAM

اللحظة في دعم الكادر العلمي و الطالب

·مركز  Semahat Arselلألبحاث و تعليم التمريض ()SANERC
·مركز  Arçelikفي جامعة كوتش لألبحاث و الصناعات اإلبداعية

لتوقيع براءات اختراع مرخصة للملكية
الفكرية بدعم من مكتب نقل التكنولوجيا .من
مركز  ،SKROWKاستطاعت دعم +٥٠

·مركز أبحاث ريادة األعمال في جامعة كوتش ()KWORKS

شركة ناشئة و شركات جديدة عبر جمع أكثر

·مركز جامعة كوتش للقانون العام العالمي ()CGLP

من  4ماليين دوالر أمريكي من جوالت

·مركز جامعة كوتش و  Stavros Niarchosللتحف القديمة و
الدراسات البيزنطية ()GABAM

التمويل منذ .٢٠١٥

·مركز آسيا في جامعة كوتش ()KUASIA

تقدم مراكز األبحاث و المنتديات و مراكز

·مركز أبحاث جامعة كوتش لل ـ �Translational Medicine (KUT
)TAM

الدعم في جامعة كوتش أماكن للطالب و

·مركز أبحاث و تطبيقات  KU-AKKİMللمواد المستندة إلى البورون و
الكيماويات عالية التقنية ()KABAM

الباحثين للعمل نحو اكتشافات جديدة و وضع
معرفتهم للتدريب إلى جانب الكادر األكاديمي
المتميز و الحائز على جوائز .باإلضافة إلى

· – TÜSİADمنتدى جامعة كوتش لألبحاث االقتصادية ()EAF

المراكز البحثية و المنتديات و مراكز الدعم

·منتدى ميغروس لتعليم التجارة بالتجزئة في جامعة كوتش
()KÜMPEM

 ،تمتلك جامعة كوتش  491مختبر أبحاث
في الحرم الجامعي في روملي و في مشفى

·منتدى جامعة كوتش للتأثير االجتماعي ()KUSIF

جامعة كوتش في توبكابه.

دعم الطالب

تلتزم جامعة كوتش بخلق فرص متساوية للحصول على الخدمات األكاديمية و السكنية و كل
ما يتعلق بالحياة الجامعية لجميع طالبها.

مادة المهارات األكاديمية و الحياتية ( )ALISمصممة لجميع الطالب من أجل اكتساب الوعي حول المعلومات
األساسية و المهارات للتأقلم مع النجاح في الجامعة و كذلك في الحياة .األفكار التي ُتدَ ًّرس في هذه المادة هي
معرفة الذات ،تحديد الهدف ،الطرق الفعالة لتجنب الضغط العصبي ،و إدارة العالقات و التواصل ،و الخطابة
العامة و تقنيات العرض.
االستشارات األكاديمية :تساهم في تطور الطالب الوظيفي و النفسي .يتم تعيين مستشار أكاديمي من الكادر
األكاديمي لجميع طالب السنة األولى في بداية الفصل الدراسي
برنامج استشارات دعم الزمالء :مصمّم للطالب المستجدّين للتأقلم مع الحياة الجامعية .يتم توزيع الطالب الجدد
على مجموعات مكونة من  8أو  ١٠طالب تحت إشراف طالب من سنة أعلى ،لتقديم المساعدة في حال وجود
أي مشكلة أكاديمية ،اجتماعية أو شخصية.

خدمة التوجيه و اإلشراف النفسي
بجامعة كوتش ( :)KURESتهدف
إلى مساعدة الطالب على اكتساب
المعرفة و المهارات التي ستساعدهم
في التعامل مع المشاكل األكاديمية و
االجتماعية و الشخصية الي يواجهونها
خالل تعليمهم الجامعي .تتألف
 KURESمن مركز الخدمات النفسية
و مكتب خدمات اإلعاقة و التعليم
المتاح.
برنامج استشارات السكن الجامعي:
توفر سكن جامعي منظم و عالي الجودة.
عند مواجهة أي مشكلة أو صعوبة
في السكن الجامعي ،يطلب الطالب
أوالً المساعدة من الطالب المعينين
كمساعدين مقيمين.
مكتب التعلم و التعليم (:)KOLT
يهدف إلى تحسين بيئة التعلم و التعليم
من خالل توفير عدة خدمات بما يتماشى
مع رسالة الجامعة و رؤيتها .تأسس
عام  ٢٠٠٩كاألول من نوعه .يوجد
مجال واسع من النشاطات للطالب
في  KOLTبما في ذلك دعم الدروس
الخصوصية الفردية ،مراجعات قبل
االمتحانات ،و دوائر المحادثة في اللغات
اإلنكليزية و الفرنسية و األلمانية و
التركية و لغات أخرى.
kolt.ku.edu.tr

مركز التطوير المهني  :يساعد الطالب
و الخريجين في اكتشاف الخيارات
الوظيفية و التحضير للفرص و استخدام
شبكة العالقات الديناميكية الخاصة
بالجامعة لتكوين االتصاالت الالزمة
التخاذ القرارات المهنية الصحيحة.
يهدف النهج المسمى “E.D.I.T.
(Explore, Design, Improve,
”Transfer) Your Career
إلى دعم الطالب في اكتشاف المزيد
عن أنفسهم ،لتصميم حياتهم
المهنية خطوة بخطوة
career.ku.edu.tr

حياة الحرم الجامعي
استخالص الفائدة القصوى من “تجربة
الطالب”

مركز ثقافي

نظراً أل ّنها جامعة تركز على تكوين أناس متعددي الخبرات واثقين
و مؤهلين داخل و خارج الصف الدراسي ،تولي جامعة كوتش قيمة
هائلة لتوفير عدد كبير من األنشطة الالص ّفية لطالبها و تكرس
الموارد الالزمة لضمان أنّ هذه الفرص ترضي و تثري تجربة الفرد
في جامعة كوتش.

يستضيف مركز  Sevgi Gönülالثقافي في حرم
 Rumelifeneriبانتظام مجموعة متنوعة من األنشطة
كالحفالت الموسيقية و المسرحيات و األفالم و العروض و
القاء الكلمات و المعارض و الندوات و عروض الرقص،
واضعة بذلك حياة ثقافية نشطة في متناول الطالب.
سعة أماكن الجلوس( ٣٧٠ :مع مقاعد إضافية تصل إلى
)٤٠٠/٤٥٠
sgkm.ku.edu.tr/en

المكتبات
تقع في مركز حرم Rumelifeneri
·تفتح ٧/٢٤
·مساحتها  ٧٣٠٠متر مربع
·تتسع ل  ٨١٥فرد
· ١٥غرفة للدراسة الجماعية

األندية الطالبية

·تحتوي على إجمالي  ٣٢٢٠٠٠مادة علمية

توفر األندية الطالبية في جامعة كوتش للطالب الفرصة
لتحسين أنفسهم اجتماعيا و تطوير مهاراتهم األساسية التي
يبحث عنها أصحاب العمل .يستطيع الطالب االختيار من بين
أكثر من  ٧٠ناديا ً للطالب و أخذ زمام المبادرة الشخصية
في أنشطتهم .يوجد لدى جامعة كوتش تنوع كبير في األندية
الطالبية ،بما في ذلك أندية اآلداب و التجارة و المناقشة و
الهندسة و التسويق و الرقص و المسرح و  IEEEو MUN
و إدارة األعمال و الطب و الحقوق

· ٦٤٠٠٠مجلة الكترونية
· ١٦٦٠٠٠كتاب الكتروني
· ٥٦٠٠٠زائر شهريا
·نشرات علمية باللغات التركية و اإلنكليزية و الفرنسية و الروسية و
اإلسبانية و األلمانية و اإليطالية يتم الحصول عليها بشكل روتيني
library.ku.edu.tr/en
مكتبة العلوم الصحية في جامعة كوتش:

السكن الجامعي
تمتلك جامعة كوتش ما يعادل  ٢٨٧١سعة سريرية في السكن
األساسي ( ،)Main Campusو السكن الغربي (West
 .)Campusيوجد غرف أحادية و مزدوجة و ثالثية و
رباعية لجميع الطالب الدوليين .إن الحصول على سكن جامعي
مضمون لطالب السنة األولى .إن السكن مدعم بما يلي:
·انترنت السلكي

تقع في مشفى جامعة كوتش في  Topkapıفي إسطنبول.
library.ku.edu.tr/en/hslibrary
مكتبة مركز أبحاث جامعة كوتش للحضارات األناضولية:
.لوبنطسإ يف  Beyoğluيف عقي
anamed.ku.edu.tr/en/library

·تدفئة مركزية
·مياه ساخنة
·غرف غسيل

مكتبة و أرشيف مركز أبحاث وهبي كوتش وسونا كيراتش ( : )VEKAMيقع في
أنقرة عاصمة تركيا.
vekam.ku.edu.tr/en/content/about-library

·مطابخ مشتركة (فقط في مباني السكن األساسي).
·غرف تسلية (مزودة بحواسيب و طابعات و أجهزة
تلفزيون مع خدمة كبل التلفاز)
dorm.ku.edu.tr

مكتبة مركز أبحاث وهبي كوتش وسونا كيراتش للحضارات المتوسطية :
تقع في أنطاليا جنوب تركيا
akmed.ku.edu.tr/en/library/about-library

المرافق الرياضية
حرم :Rumelifeneri
·صالة رياضية متعددة االستعماالت مزودة بـ  ٢٠٠٠مقعد
(مساحتها  ٣٢*٤٢متر)

أفرع أخرى لجامعة كوتش

·مسار للجري طوله ١٥٦
·مالعب سكواش و كرة المضرب
·صاالت للياقة البدنية و الرقص.
·صالة كارديو
·صالة تنس الطاولة.
·ملعبي تنس مكشوفين.

السكن الغربي
يتسع السكن الغربي ل  888طالب .جميع الغرف في السكن الغربي مزدوجة مع حمامات
مشتركة .يوجد غرفة تلفاز في الطابق األرضي مع حواسيب و طابعات تحت خدمة الطالب.
dorm.ku.edu.tr
حرم إيستينية
حرم  Istinyeهو الحرم القديم الذي تم تأسيس جامعة كوتش فيه عام  .١٩٩٣يقع بالقرب
من المناطق المالية و التجارية في إسطنبول و يقوم بتخديم الطالب بدوام الجزئي في برامج
التعليم التنفيذي بما في ذلك برنامج الـ  MBAالتنفيذي و برنامج الماجستير في الموارد
المالية .يوفر حرم  Istinyeمرافق سكنية و قاعة مؤتمرات و غرف للدراسة الجماعية
istinye.ku.edu.tr
مشفى جامعة كوتش
تحتوي كلية الطب في جامعة كوتش على مشفى األبحاث و التدريب الذي يوفر رعاية
صحية تضاهي المعايير األمريكية الشمالية ،بالتوازي مع تدريب الجيل القادم من مقدمي
الرعاية الصحية في البالد .تتألف من  191غرفة للمرضى و  ١٣غرفة عمليات و 55
سرير عناية مشددة  ٤٩ ،وحدة عناية لما قبل و بعد التخدير و  ٤٧٧غرفة فردية للمرضى
الداخليين متوزعة على  ٢٢٠٠٠٠متر مربع.
kuh.ku.edu.tr/en

·مسبح مكشوف
·ملعب كرة قدم و غولف مصغرة mini golf
·صالة تزلج على الجليد
•السكن الغربي : West Campus
·مسبح نصف أولمبي مغلق
·مركز الكارديو و اللياقة البدنية
·استديو للرقص
·صالة تنس الطاولة
sport.ku.edu.tr
الخدمات الطبية
يتم توفير خدمات المستوصف في المركز الصحي من قبل
المشفى األمريكي المعروف :Amerikan Hastanesi
·مفتوح ٧/٢٤
· 5أطباء
· 3أطباء نفسيين و  4علماء نفس
·ممرضة واحدة
· 8أطباء مساعدين
·سيارتي إسعاف مجهزتين لنقل المرضى

مركز أبحاث الحضارات األناضولية
يحتوي  ANAMEDحاليا ً على ما يقارب  ١٠زمالء أبحاث ما قبل الدكتوراه ،و  ١٠زمالء
أبحاث ما بعد الدكتوراه من حول العالم .يمتلك المركز مكتبة متخصصة ،مرافق سكنية و
غذائية و قاعات للمؤتمرات.

·وحدة طوارئ
·مختبر للتشخيص األولي
·خدمة عناية سريرية قصير المدى

rcac.ku.edu.tr/en
مركز الطالب
مركز أبحاث سونا وإنان كيراتش في جامعة كوتش للحضارات المتوسطية

·سوبر ماركت

إن  AKMEDهو مؤسسة ثقافية دولية تم تأسيسها لدراسة و توثيق و حماية و استعادة
األصول التاريخية و األثرية و اإلثنوغرافية و الثقافية في أنطاليا و ضواحيها

·مقاهي

akmed.ku.edu.tr/en

·مطاعم
·صاالت للطعام
·متجر كتب

مركز أبحاث ريادة األعمال في جامعة كوتش

·صالون شعر للجنسين

يقع في منطقة  Şişliفي إسطنبول .تسعى  KWORKSإلى أن تصبح مركز لنشاط ريادة
األعمال في إسطنبول ،حيث تساعد رواد األعمال على بناء تكنولوجيا مستدامة و قابلة
للتطوير و مشاريع قائمة على أساس اجتماعي.

·متجر للتنظيف الجاف

kworks.ku.edu.tr/en
مركز أبحاث وهبي كوتش في جامعة كوتش
تركز  VEKAMعلى جمع المستندات المرئية و النصية لـ  Vehbi Koçمؤسس جامعة
كوتش ،و أنقرة عاصمة تركيا ،و وضعها تحت خدمة الباحثين.
vekam.ku.edu.tr/en

·كشك تصوير
·بنك و صراف آلي
وسائل النقل
·خدمة نقل سريع إلى أقرب محطة مترو و مواقع أخرى
هامة
·باصات مصغرة و باصات عامة
·تتوفر مواقف محدودة للسيارات مدفوعة األجر للطالب.

الدعم المادي
منح كاملة و جزئية متوفرة للطالب
المتفوقين (أتراك و دوليين) المتقدمين
لبرامج البكالوريوس و الدراسات العليا.

البكالوريوس
المنح
يوجد منح %٢٥و  %٥٠و  %١٠٠لتغطية رسوم الدراسة
تعتمد على الجدارة األكاديمية ،الحاجة المادية ،و لبعض
البرامج تعتمد على الجنسية بحسب لمنح مشتركة بين
جامعة كوتش و مؤسسات تقدم منح دراسية في بلدان
مختلفة.
للتحقق من أهليتك في الحصول على منحة
.بكالوريوس يمكنك مراسلتنا على لمزيد من المعلومات
study@ku.edu.tr

منح الدراسات العليا
منح الدكتوراه ( :)PhDتغطي الرسوم الدراسية
 ،%١٠٠راتب شهري ،سكن في شقة أو بدل سكن
باإلضافة إلى حوافز أخرى ُتقدَّم بشكل تلقائي لجميع
الطالب المقبولين في برامح الدكتوراه في جامعة كوتش
ماجستير مع رسالة :

منح دراسية خاصة بكل بلد
أبرمت جامعة كوتش اتفاقيات منح مشتركة مع منظمات أو وكاالت
حكومية إلفادة الطالب الموهوبين في الدول التالية (في :)٢٠١٩
كازاخستان ،العراق ،باكستان ،غانا ،الصين ،كولومبيا ،سوريا،
الدول العربية ،جميع الدول المؤهلة للتقديم على برنامج «المنحة
التركية» المقدم من قبل الحكومة التركية.
لمزيد من المعلومات
international.ku.edu.tr/scholarships/overview

تغطي الرسوم الدراسية  %١٠٠لجميع الطالب المقبولين
في جميع كليات الدراسات العليا (عدا كلية إدارة
األعمال للدراسات العليا) .فوائد إضافية كراتب شهري
و سكن متوفرة لبعض البرامج على أساس تنافسي

ماجستير مع رسالة :
تغطي الرسوم الدراسية  %١٠٠لجميع الطالب المقبولين
في جميع كليات الدراسات العليا (عدا كلية إدارة
األعمال للدراسات العليا) .فوائد إضافية كراتب شهري
و سكن متوفرة لبعض البرامج على أساس تنافسي

القبول وكيفية التقديم
أكمل و أرسل جميع المعلومات و المستندات المطلوبة من خالل
نظام التقديم االلكتروني المتوفر لدينا.
المعلومات المطلوبة لتقديم الطلب:
·رسالئل توصية
·عالمة امتحان التوفل (ما ال يقل عن
 ١٢٠/٨٠في امتحان الـ )IBT
·عالمة امتحان  GREأو ( GMATقسم
الـ  )quantitativeلطالب الدراسات
العليا و امتحان ال  SATأو ACT
لطالب البكالوريوس
·كشف الدرجات/العالمات و شهادات
التخرج
·رسالة دافع
بإمكانك تفقد الموقع االلكتروني الخاص بكل فرع أو كلية لمعرفة
المتطلبات الخاصة بكل منها ،و بإمكانك أيضا زيارة
 international.ku.edu.trحيث يوجد نصائح مفيدة حول
كيفية تحضير طلب تقديم قوي.
في حال نجاح الطلب سيتم إرسال رسالة قبول يتم في تحديد فيها
نوع المنحة المقدمة.
المواعيد النهائية لتقديم الطلبات:
قبول الخريف (أيلول/سيبتمبر) :أيار-حزيران
قبول الربيع (شباط) :كانون األول

بإمكانك تفقد الموقع االلكتروني للكلية المحددة لمعرفة
التواريخ المحددة لفترات التقديم

study@ku.edu.tr
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