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أهالً بكم يف جامعة نجم الدين أربكان 

قونيا  تقع مبدينة  والحيوية  بالتجديد  تتميز  أربكان هي جامعة حكومية  الدين  نجم  جامعة 

التاريخية، تتميز الجامعة بتقديم خدمات التعليم العايل والبحث العلمي من خالل أحدث املناهج 

الدراسية واألساليب التعليمية وفق املعايري الدولية، باإلضافة ملا تتمتع به الجامعة من عالقات 

وطيدة مع مؤسسات املجتمع املدين والقطاع الخاص.  

ونشط  مستمر  وبشكل  الجامعة  تحرص  العايل،  التعليم  لتدويل  املتزايدة  لألهمية  منا  إدراكاً 

عىل توفري الدعم الالزم لطلبتها وأكادميييها بأخد مكانتهم عىل مستوى العامل يف هذا املجال، 

باإلضافة إىل ذلك فإن الجامعة تسعى إلستضافة الطلبة الدوليني يف مرحلة الدراسة الجامعية 

البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، وكذلك األمر مع الباحثني الشباب واألكادمييني املتميزين. 

يف ضوء هذا الهدف، يسعدنا أن نشارككم وثيقة إسرتاتيجية التدويل الخاصة بنا. يهدف العمل 

رؤيتها  عىل  الضوء  وتسليط  الجامعة،  إنجازات  من  صغري  جزء  عرض  إىل  أيديكم  بني  الذي 

ورشكائها الدوليني.

إن العامل يتغري برسعة كبرية، اسمحو لنا أن نكون جزءاً من حياتكم وأن نشارككم املستقبل.

أ.د. جم زورلو   رئيس الجامعة



الهيكل املؤسيس

تأسست  حكومية  جامعة  هي  أربكان  الدين  نجم  جامعة 
مؤسسات  أعرق  دمج  تم  نشأتها،  من  وكجزء  2010م.  عام 
عملية  شملت  الجامعة،  بنية  يف  قونيا  مدينة  يف  العايل  التعليم 
الرتبوية،  للعلوم  أوغلو  كيليش  أحمد  كلية  من  كل  الدمج 
)اإللهيات(  اإلسالمية  للدراسات  أوغلو  كيليش  أحمد  وكلية 
الدين  نجم  جامعة  تتكون  مريام.  الطب  لكلية  باإلضافة 
مركزًا  و82  عليا،  مهنية  مدارس  و8  كلية،   20 من  أربكان 
للموسيقى. العايل  املعهد  إىل  باإلضافة  معاهد،  و4   بحثيًا، 

أكرث  سعته  تبلغ  الذي  الجامعي  املستشفى  ذلك  ويشمل  كام 
مليون  من  ألكرث  الطبية  خدماته  يقدم  والذي  رسير،  ألف  من 
ألف  يزيد عن ستني  ما  إجراء  إىل  باإلضافة  حالة مرضية سنويًا، 
بتوفر خدمات  الجامعة  الواحد. تفتخر  العام  عملية جراحية يف 
الوصول ألكرث من ثالثني قاعدة بيانات تسهل الوصول للمكتبات 
والنارشين عىل املستويني املحيل والدويل. باإلضافة إىل ذلك، فإن 

جامعة نجم الدين أربكان تستضيف عدًدا من مكاتب املراقبة 
والتنسيق لضامن معايري عمل مهنية عالية الجودة.

مدينة قونيا املتميزة بالتناغم بني مكونها التاريخي ومنط الحياة 
الحديثة، توفر بشكل مستمر الدعم الالزم لتطوير جامعة نجم 
الدين أربكان، يف هذا اإلطار تم تصميم شعار الجامعة بفكرة 
والتقدم  والسالم  الرتابط  مثل  وتدعمها  العاملية  القيم  تعكس 
االجتامعي والكرامة واملساواة بني البرش. شكلت عالقات الجامعة 
الخارجي  والعامل  قونيا  مدينة  مستوى  عىل  واملتنوعة  الواسعة 
إن  والصناعي.  األكادميي  والتعاون  للتضامن  مثااًل  يشكل  تآزًرا 
التعاون املشرتك بني جامعة نجم الدين أربكان ومنطقة التطوير 
العديد  إلنجاز  اإلمكانية  وفر  »إنوبارك«  قونيا  يف  التكنولوجي 
من الخدمات واملشاريع املرتكزة عىل اإلنتاج متخذين يف عني 

االعتبار حداثة التصاميم والتكنولوجيا املستخدمة يف ذلك.
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مدخل

التفاعل  من  ملزيد  عظيمة  فرًصا  العايل  التعليم  تدويل  يوفر 
والتعاون بني الجامعات يف مختلف أنحاء العامل. ومع ذلك ويف ظل 
الرقابة املتزايدة حول العامل يف هذا املجال، فإن الحاجة أصبحت 
ماسة للتطوير املستمر للخربات والكفاءات مبا يعزز قدرة طلبتنا 
عىل التعامل مع الصعوبات التي يواجهونها واملساهمة يف إيجاد 
حلول دامئة لألجيال القادمة. يف هذا السياق؛ فإن األفراد الذين 
يف  بفعالية  ويساهمون  واألكادمييني،  الطلبة  بحركة  يؤمنون 
والحرص  اإلهتامم  ويبدون  الدولية،  املشرتكة واألعامل  املشاريع 
عملية  وجوهر  أساس  يعدون  والتدويل  العامة  املصلحة  عىل 

النمو والتقدم.

تستهدف جامعة نجم الدين أربكان من خالل تبنيها للمستحدثات 
وطاقاتها  إمكانياتها  جميع  واستغالل  التعليم،  يف  التكنولوجية 
ألن تكون نقطة ارتكاز عىل مستوي الجمهورية الرتكية يف هذا 
الدولية وتشجيع طلبة  املواهب  استقطاب  مهمتنا هي  املجال. 
الجامعة وأكادمييها عىل التواصل الفعال مع أقرانهم يف مختلف 

أنحاء العامل.

بغرض تعزيز نجاحات الجامعة وتواجدها عىل صعيد املبادرات 
التدويل.  اسرتاتيجية  إعداد وثيقة  تم  املشرتك،  الدولية والعمل 
ضمن هذه الوثيقة املعدة بناًء عىل قدرات الجامعة وإمكانياتها، 
تم عرض األهداف الرئيسية والداعمة املتعلقة بالبنية املؤسساتية 

إىل جانب البنية الطالبية واألكادميية للجامعة.

لعملية  مثرة  هي  بنا  الخاصة  التدويل  إسرتاتيجية  وثيقة  إن 
العوامل  من  العديد  االعتبار  بعني  أخذت  شاملة  استشارية 
دينامييك،  بشكل  ستتقدم  التي  املرحلة  هذه  يف  املؤثرة، 
لألهداف  العميل  للتطبيق  دورية  مراجعة  عملية  إجراء  سيتم 
بالجامعة،  الخاصة  التدويل  وثيقة  يف  املضمنة  االسرتاتيجية 
باإلضافة إىل هذا فإنه ومبرور الوقت سيتم تطوير هذه األهداف 

باستشارة وتوجيه من أصحاب الخربة والكفاءة يف هذا املجال.
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التعريف  يف  تساهم  أعاله  املذكورة  واإلنجازات  األعامل  جميع 
بجامعة نجم الدين أربكان، كونها واحدة من أفضل الجامعات 
التي تم تأسيسها بعد العام 2000م. يف الفرتة القادمة سنواصل 
والتعليم  العلمي  والبحث  التحتية  البنية  مرافق  يف  االستثامر 
شاملة  دراسة  بيئة  توفري  نحن مصممون عىل  التمييز.  لتحقيق 
وتفاعلية بحيث تفتح طريق جديد لإلبداع واالبتكار، من خالل 
التعاون األكرب مع القطاعني العام والخاص، بجانب ما بنيناه من 

عالقات قوية ووطيدة مع الجامعات األخرى.

عىل  تنفيذها  الجاري  الجامعة  لحرم  املعامرية  الخطة  حصلت 
للخدمة  معامرية  وهندسة  جامعي  لحرم  تصميم  أفضل  جائزة 
لعام  األوروبية  الدولية  العقارات  جوائز  توزيع  العامة يف حفل 

والتطور،  النمو  أجزاء عملية  أوروبا. وكأحد  2016/2015 يف 
مبنى  إىل  األسنان  طب  بكلية  األسنان  طب  مستشفى  انتقل 

جديد متاًما خالل الجائحة التي رضبت العامل يف العام 2020م .  

هذا البناء تم تنسيقه من قبل قسم اإلنشاءات والشؤون الفنية 

بجامعة نجم الدين أربكان، وباالعتامد عىل امكانيات الجامعة 

تم النجاح بإنجاز املرشوع وإدخاله الخدمة يف 240 يوًما فقط. 

ويرس  بسهولة  الخدمات  لتقديم  املصمم  الجديد  الكلية  مبنى 

الطبية  الخدمات  تعرضت  فرتة  ويف  الوبائية،  الحاالت  ظل  يف 

النقطاعات متكنت الجامعة باالستمرار يف تقديم خدماتها الطبية 

يف  الفضائية  والعلوم  الجوية  املالحة  كلية  تدعم  توقف.  دون 

الجامعة مشاريع الطلبة وتساهم يف تطوير مشاريعهم الناجحة، 

الدعم  هذا  طيار.  بدون  جوية  مركبة  املشاريع  هذه  بني  من 

املتواصل حقق العديد من النتائج، حيث أنه يف مسابقة اإلقالع 

جامعة  نظمتها  التي  املأهولة  غري  الجوية  للمركبات  العمودي 

حصلت  العاملية،  بوينج  رشكة  برعاية  التقنية  األوسط  الرشق 

جامعتنا عىل املركزين األول والثالث. بجانب هذا فإنه وبإطار 
جنباً جديدة  عرض  لساحات  أماكن  إضافة  متت  متاًما   مختلف 

 إىل جنب مع تسعة أقسام يف كلية الفنون الجميلة.

نشجع األنشطة العلمية الشاملة من خالل استضافة األكادمييني 
واالجتامعية  االقتصادية  بالتطورات  املهتمني  الدوليني  والباحثني 
تفاعلنا مع  والدويل.  اإلقليمي  الصعيدين  املهمة عىل  السياسية 
اإلمكانية  يوفر  العامل  أنحاء  مختلف  يف  واملؤسسات  األكادمييني 
خالل  من  اتصاالتنا،  شبكة  وتوسيع  جدد؛  زمالء  مع  للتواصل 
ذلك فإنه ميكننا من إنشاء منصة للمشاريع الجديدة واملبادرات 

املشرتكة.

د. شيامء أكني، مركز الدراسات اإلقليمية والدولية.

مركز جامعة نجم الدين أربكان للعلوم
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كلية اإللهيات

إنكاره  ميكن  ال  الذي  التأثري  أربكان  الدين  نجم  جامعة  تدرك 
للتكنولوجيا عىل املعرفة، لهذا السبب تسعى ألن تكون جامعة 
جامعة  متلكه  ما  إن  الدولية.  الرشاكات  من حيث  رائدة  تركية 
نجم الدين أربكان من حرم جامعي وبنية بحثية متطورة وفق 
جذابًا  مكانًا  تكون  ألن  مؤهلة  يجعلها  الدولية  املعايري  أحدث 
للطالب واألكادمييني األجانب ورشيًكا قويًا للمبادرات التعاونية 

الدولية.

 مدينة قونيا التي تعد أرسع املدن منواً عىل مستوي الجمهورية

 الرتكية يف املجال االقتصادي والتوسع العمراين واملواصالت، تواصل

الخمس جامعاتنا  والغني.  القديم  الحضاري  تراثها  عىل    الحفاظ 

 املتواجدة يف املدينة؛ تشكل مصدر فخر لنا حيث أنها أنشئت وفًقا

 ألعىل املعايري األكادميية والبنية التحتية املصممة إللهامكم وجعلكم

 تشعرون وكأنكم يف منزلكم. نحن هنا إلعدادكم للمستقبل.فلتكن

قونيا خياركم األول

أوغور إبراهيم الطاي ، رئيس بلدية قونيا

.

تعاون  للحفاظ عىل  الالزمة  التحتية  البنية  اإلعتبار  بعني  آخذتاً 
عاملي ناجح؛ أسست جامعة نجم الدين أربكان يف العام 2019م 
دمج  تم  فقد  ذلك  إىل  باإلضافة  الخارجية،  العالقات  منسقية 
Fara�( فارايب  برنامج  من  وكل   ،)Erasmus( إراسموس  وحدة 
bi( وموالنا )Mevlana( يف هيكلية املنسقية العامة يف الجامعة. 
الطلبة  ومنسقية  التدويل  منسقية  إنشاء  تم  فقد  ذلك  بجانب 
الدوليني ومنسقية الطالب األتراك املغرتبني، بهذا تكون الجامعة 
أعدت الهيكل املؤسيس مبا يحقق التكيف للطلبة الدوليني. جميع 
تطوير  يف  تساهم  واحد  سقف  تحت  العاملة  الوحدات  هذه 

رشاكات قامئة عىل التعاون املشرتك.

اإلقليمية  الدراسات  مركز  جامعتنا  افتتحت  األخرية،  اآلونة  يف 
لاللتزام  املطلوبة  املؤسسية  القدرة  زيادة  أجل  من  والدولية 
بسياسة التدويل. املركز قام بإستضافة العديد من ورشات العمل، 
والندوات ومناقشات املائدة املستديرة مبشاركة أكادمييني بارزين 
أصبح  الذي  والدولية  اإلقليمية  الدراسات  مركز  مجاالتهم.  يف 
خالل  من  يوفر  والسياسيني،  واألكادمييني  الطالب  لجذب  مركزًا 
الزائرين  املحارضين  وبرامج  العميل  والتدريب  الدراسية  املنح 

فرص الزيارة للطالب واألكادمييني الدوليني.
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طالبنا

مع  يتوافق  وبشكل  طالبها  أربكان  الدين  نجم  جامعة  تضع 

رسالتها مبركز أنشطتها وفعالياتها، إدراكًا للتحديات التي تفرضها 

العوملة، تهدف الجامعة لتنشئة خريجني وباحثني شباب لديهم 

القدرة عىل أداء األدوار الرئيسية يف عامل أصبح كالقرية الصغرية. 

نحن يف جامعة نجم الدين أربكان نفتخر بإعداد وتنشئة األفراد 

الذين لديهم القدرة عىل استخدام معرفتهم وتفكريهم النقدي 

املجتمع  طبقات  جميع  مع  للتفاعل  املبتكرة  نظرهم  ووجهات 

سفرائها،  هم  الجامعة  طلبة  الدويل.  أو  الوطني  املستوى  عىل 

الدين  نجم  جامعة  من  نجعل  ألن  نسعى  خرباتهم،  وبفضل 

أربكان مؤسسة التعليم العايل املفضلة لألجيال القادمة.

العديد  متكن  التدويل،  بسياسة  الجامعة  التزامات  من  كجزء 
من طلبتنا الجامعيني يف مرحلة الدراسة الجامعية البكالوريوس 
برامج  من  العديد  إىل  اإلنضامم  من  العليا  الدراسات  ومرحلة 
التنقل املختلفة التي أكسبتهم العديد من املؤهالت والكفايات 
املهمة يف وظائفهم املستقبلية. وبشكل أكرث تحديًدا، يوفر برنامج 
بجامعات مختلفة يف  العايل  التعليم  لتجربة  الفرصة  إراسموس 
دول االتحاد األورويب. بجانب ذلك فإن برنامج موالنا، املوقع بني 
التبادل  تركيا والدول الغري عضو يف االتحاد األورويب يهدف إىل 
الطاليب واألكادميي. هذه االتفاقية الثنائية تم املصادقة عليها من 
قبل مجلس التعليم العايل الرتيك. من ناحية أخرى فإن برنامج 

الفارايب صمم لتشجيع تنقل الطلبة بني الجامعات الرتكية.
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إسرتاتيجية  وثيقة  مع  ومتاشيًا  املستمرة  استثامراتنا  من  كجزء 
لدعم  الدولية  الخدمات  مبنى  سننشئ  بنا،  الخاصة  التدويل 
األنشطة االجتامعية والعلمية وتوفري أماكن إقامة إضافية للزوار 

الدوليني. 

التحتية واملؤسساتية للجامعة فإنه  البنية  بجانب خطط تطوير 
سيتم العمل عىل زيادة عدد الربامج التعليمية املعتمدة دوليًا. 
وسيتم تأمني متثيل الجامعة يف املؤسسات ذات السمعة الطيبة 
واملرموقة املختصة بالتواصل الدويل بني مؤسسات التعليم العايل. 
لنظام  وفًقا  العلمية  الدرجات  أربكان  الدين  نجم  جامعة  متنح 
الدبلوم مبا  الدرجات األورويب، كام ومتنح ملحق  تراكم وتحويل 

يتوافق مع النموذج الذي طورته املفوضية األوروبية.

بها  تقوم  زيارات  من  وسيتم  تم  ما  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
واملحتملني،  الحاليني  لرشكائها  أربكان  الدين  نجم  جامعة  إدارة 
عىل  ستعمل  العايل  للتعليم  املعارض الدولية  يف  وتواجدها 
تنفيذ  يجري  رشكائها.  مع  التفاعل  وزيادة  بالجامعة  التعريف 
سياسة التدويل بالتنسيق مع مجلس التعليم العايل الذي يشجع 
عىل تبادل املعلومات بني املؤسسات الوطنية والدولية. يف ضوء 

الربامج  عىل  كامل  بشكل  املحتملني  الطلبة  إطالع  سيتم  ذلك 
الدراسية املتوفرة وفرص التنقل الدويل باإلضافة إىل بيئة وسوق 

العمل.

ممكنة  طريقة  بأفضل  أعاله  املذكورة  األهداف  تحقيق  بغرض 
الفرتة  يف  اإلدارية.  الهيكلية  وتحسني  بتغيري  الجامعة  قامت 
القادمة ومن خالل تعزيز االتصال الداخيل بني رئاسة الجامعة 
ومختلف األقسام، سيتم التأكد من أن جميع مكونات وأقسام 
الجامعة تقدم املساهمة املالءمة لفرتة التدويل. يف سبيل تحقيق 
النجاح يف تنفيذ سياسة التدويل وتحقيق النجاح لجامعة نجم 
الدين أربكان ككل يف مجال الرشكات الدولية من حيث املشاريع 
عىل  كبري  حد  إىل  يعتمد  ذلك  أن  الجامعة  تؤمن  واملبادرات، 
وأكادميييها  الجامعة  التي تجمع كل من طلبة  املشرتكة  الرؤية 

لتحسني وتطوير قدراتهم وتجاربهم.

أربكان  الدين  نجم  لجامعة  العميق  الفهم  من  وكجزء  أخريًا، 
الجامعة  ستقوم  املعرفة،  تبادل  يف  واملساهمة  التعاوين  للعمل 

بتقديم جوائز التدويل بشكل سنوي لإلنجازات يف هذا املجال.
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أربكان  الدين  نجم  جامعة  إىل  للقدوم  للغاية  متحمًسا  كنت 
بيئتك  عن  مختلفة  بيئة  يف  الدراسة  حتى  االقتصاد.  ودراسة 
تجربة رائعة. إن ما يجعل هذا الربنامج فريًدا حًقا هو  العمل 
يف  مًعا  الرائدين  والتنفيذيني  األكادمييني  بني  والتفاعل  املكثف 
الفرصة لالستفادة من  بينام كانت يل  مجال األبحاث املعارصة. 
منهج درايس متني يجمع بني النظرية والتطبيق كنت سعيًدا جًدا 
املختلفة  املهارات  من  مجموعة  لتطوير  اإلمكانية  وجدت  أين 

واملشاركة يف العديد من ورشات العمل.

مو يو وانغ ، الصني

الجامعة  أن  أعتقد  رائعة،  مريام  الطب  كلية  تجربتي يف  كانت 
مهنة  املستقبلية  ملهنتي  ألتأهل  املمكنة  األسس  أقوي  وفرت 
الطب، وأن أكون باحثًا جيًدا وقائد فريق. إىل جانب املحارضات، 
الطب  وعيادات  املختربات  يف  للغاية  داعمني  األكادمييني  كان 
الرسيري. أنا وجميع أصدقايئ نجد أن الجو امليلء بالحيوية يف 
التعلم، نعتمد هدفًا مشرتكًا  كليتنا كان مثريًا للغاية. يف عملية 
ومساعدة  الطبية  بالعلوم  املتعلقة  ومهاراتنا  معارفنا  لتحسني 

اآلخرين.

خريالبنات أومريوفا، أوكرانيا
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واملمولة  األورويب  االتحاد  من  املمولة  الربامج  إىل  باإلضافة 
أكرث  أربكان  الدين  نجم  جامعة  وقعت  العام،  القطاع  من 
بحثية  ومراكز  جامعات  مع  تفاهم  مذكرة  خمسني  من 
لطلبة  واإلمكانيات  الربامج  هذه  كل  تتيح  العامل.  حول 
إمكانية بجانب  األكادميية  البيئة  تجربة  الجامعة   وأكادميي 

 املساهمة يف املجتمع التعليمي الدويل.

سلسلة  من  االستفادة  أربكان  الدين  نجم  جامعة  لطلبة  ميكن 
للغات  التحضريية  الدورات  ذلك  يف  مبا  التحضريية،  الربامج  من 
ميكن  ذلك  من خالل  واألملانية(،  والعربية  )اإلنجليزية  األجنبية 
اإلمكان.  قدر  وتجاربهم  الدولية  حركتهم  من  االستفادة  للطلبة 
الدراسة  يتلقون  الذين  الطلبة  عدد  زيادة  املنشود  الهدف 

من   ٪5 نسبة  إىل  الخارج  يف  التنقل  برامج  ضمن  التدريب  أو 
مجموع الطلبة األتراك.

منذ العام 2015م إىل يومنا الحارض، شهدنا زيادة مستمرة يف 
عدد الطلبة الدوليني الذين يرغبون يف القدوم إىل مدينة قونيا 
واإللتحاق بجامعة نجم الدين أربكان كخيار أول لتلقي التعليم 
عدد  أكرب  الستيعاب  العليا.  الدراسات  استكامل  أو  الجامعي 
تدريجي  وبشكل  الجامعة  قامت  الدوليني،  الطلبة  من  ممكن 
األجانب  للطلبة  املخصصة  الدراسية  املقاعد  عدد  بزيادة 
استضافت  اآلن،  حتى  كبري.  بشكل  الدراسية  الرسوم  وتخفيض 
92 دولة مختلفة  الدين أربكان طالبًا دوليني من  جامعة نجم 
حول العامل. ميثل هؤالء الطلبة األجانب ما يقارب 5٪ من إجاميل 

عدد الطلبة بالجامعة.

الضيافة  لتجربة كرم  الفرصة  لديهم  الذين كان  الدوليني  طالبنا 
الرشق  بني  ثقافيًا  املتميزة  تركيا  مكانة  عىل  واإلطالع  الرتكية، 
والغرب، أظهروا اهتامًما كبريًا بربامج جامعة نجم الدين أربكان. 
سهولة  أكرث  القراءة  جعل  وبغرض  الجامعة  رسالة  ضوء  يف 
برنامجني  تطلق  الجامعة  فإن  التدويل،  إسرتاتيجية  وتحقيق 
الدين  نجم  جامعة  منحة  هام  جديدين من املنح الدراسية، 
أربكان الدولية ومنحة جامعة نجم الدين أربكان عىل مستوى 

مدينة قونيا.

والتي  التفيا،  يف  إيراسموس  برنامج  يف  تجربتي  أبًدا  أنىس  لن   
كانت مفيدة للغاية بالنسبة يل. خالل األشهر الستة من التنقل، 
بالتخطيط  يل  سمحت  الخارجي  للعامل  أوسع  رؤية  اكتسبت 
أعتقد  فإين  ذلك  إىل  باإلضافة  املهني.  ملستقبيل  أفضل  بشكل 
شخصيتي  تطوير  من  مكنني  إيراسموس  لربنامج  إنضاممي  أن 
وزيادة فريص يف التوظيف. نتيجة لهذه التجربة أصبحت شخًصا 

أكرث ثقة ومعرفًًة ملا أريد.

كوبرا شيشامن، هندسة صناعية
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مركز قونيا للعلوم

الجامعة  كليات  تضع  أن  املتوقع  من  القادمة،  السنوات   يف 
الدوليني  الطلبة  توظيف  تدعم  أن  شأنها  من  حكيمة  سياسات 
العليا. مع  البكالوريوس والدراسات  بعد حصولهم عىل درجات 
تحول السياسات إىل مخرجات ملموسة، فإن هدف جامعة نجم 
الدين أربكان املتمثل يف زيادة عدد الطلبة الدوليني تدريجيًا إىل 
عالوة  أكرب.  بسهولة  يتتحقق  سوف  2025م  عام  بحلول   ٪10
عىل ذلك، فإنه سيتم تشجيع كليات الجامعة عىل العمل بشكل 
لربامجها  للرتويج  الخارجية  للشؤون  العامة  املنسقية  مع  وثيق 
الخاصة، وكذلك استكشاف فرص رشاكة جديدة، وتطوير املناهج 
املراقبة  فإن  لذلك،  ونتيجة  الطلبة.  تنقل  وزيادة  الدراسية 
خالل  من  الناجحة  التطبيقات  ومزاوجة  لألنشطة  املنتظمة 
املشرتك،  التعاون  زيادة  ستضمن  األخرى  الكليات  يف  تطبيقها 

وجعل اسرتاتيجية التدويل الخاصة بجامعة نجم الدين أربكان 

أكرث قوة وفعالية.

تحضريية  وبرامج  دورات  حاليًا  السياسية  العلوم  كلية  تقدم 

متخصصة يف اللغة اإلنجليزية. وبجانب ما نسعى إليه من تنويع 

البكالوريوس  الجامعية  الدراسة  مرحلة  يف  الدراسية  الربامج 

العليا، فإننا نعمل عىل  تقديم سلسلة من  الدراسات  ومرحلة 

حول  الدورات  من  مجموعة  وطرح  املهني.  التطوير  شهادات 

وهندسة  السيرباين،  األمن  إختصايص  تشمل،  املستقبلية  املهن 

التسويق  وإختصايص  املخاطر،  إدارة  وإختصايص  الروبوتات، 

الرقمي واالسرتاتيجية، وإختصايص الذكاء والتعلم االصطناعي.
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كلية العلوم السياسية

أعضاء هيئة التدريس لدينا هم خرباء معروفون يف مجاالت السياسة واالقتصاد واإلدارة العامة. وملعالجة القضايا والتحديات الدولية 
من وجهات نظر مختلفة نتبنى مقاربة نحو البحث العلمي والعملية التدريسية قامئة عىل تنوع وتعدد التخصصات، باإلضافة إىل تزويد 
الطلبة باملعرفة األكادميية العميقة يف العلوم االجتامعية، فإننا نساهم يف دعم تطورهم عىل الصعيد الشخيص واملهني من خالل الربامج 
املختلفة نسعى جاهدين إلرشاك طلبتنا يف برامج البحث واملشاريع الدولية قدر اإلمكان. ويف نفس الوقت ويف إطار سياسة التدويل 
التي تلتزم بها جامعة نجم الدين أربكان فقد طورنا مبادرات تهدف  لتشجيع الطلبة واألكادمييني الدوليني لالنخراط يف الطبقة املثقفة 

بكلية العلوم السياسية يف جامعة نجم الدين أربكان.

أ.د. بريول مرجان ، عميد كلية العلوم السياسية
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الهيكل األكادميي

منذ  األكادميية،  بإنجازاتها  أربكان  الدين  نجم  جامعة  تفتخر 
األكادمييني  ضم  عىل  الجامعة  عملت  هذا،  يومنا  إىل  التأسيس 
الذين تلقوا تعلياًم دوليًا، ولديهم شهرة يف مجاالت عمل مختلفة 
ويتمتعون مبشاركات بحثية علمية مؤثرة عىل الصعيدين املحيل 
خالل  من  بالجامعة.  والتدرييس  اإلداري  الطاقم  إيل  والدويل، 
الجامعة من دعم  تقدمه  ما  والعلمية، وبجانب  املهنية  أعاملنا 
املضافة  القيمة  وتحقيق  الوطنية،  التنموية  السياسات  لتطوير 
للقطاع االقتصادي والصناعي، تستمر الجامعة بتوفري املساهمة 
الالزمة لتحقيق املكانة التنافسية للجمهورية الرتكية عىل الصعيد 

الدويل.

جامعة  املعلومات  ومركز  الوطنية  األكادميية  الشبكة  تصنف 
من  أكرث  بني  من  جامعة   25 أفضل  ضمن  أربكان  الدين  نجم 
من  املعدة  املنشورة  واألبحاث  املشاريع  تكشف  جامعة.   200
قبل الكادر األكادميي بالجامعة عن الجودة العالية واملهنية. إن 
استضافة جامعة نجم الدين أربكان لـ 14 مجلة علمية بجانب 
النرش  دور  بأشهر  اسرتاتيجية  عالقة  من  الجامعة  يجمع  ما 
يعكس   )Springer( وسربنجر   )Wiley( وييل  مثل  املرموقة 
األهمية الكبرية املعطاة لألبحاث واملنشورات العلمية. متاشيًا مع 

الرؤية املضمنة يف وثيقة اسرتاتيجية التدويل الخاصة بالجامعة، 
البيانات إىل عرض األعامل  التواجد يف قواعد  نسعى من خالل 
األعامل  عدد  وزيادة  الدولية،  الساحة  عىل  سابًقا  املنشورة 

واملشاريع املشرتكة.

جامعة  أكادميي  قبل  من  املعدة  الرائدة  األبحاث  أتاحت  لقد 
املشاريع  من  العديد  يف  للمشاركة  الفرصة  أربكان  الدين  نجم 
الدولية. فعىل سبيل املثال، يشارك زمالؤنا املختصون يف تخطيط 
املدن وإدارة السياحة يف مرشوعات االتحاد األورويب واالتحادات 
التي ترتكز عىل االستدامة وإمكانية الوصول، من خالل تطوير 
بيئة  يشهد  الذي  السياحة  صناعة  مجال  يف  جديدة  نظريات 
أربكان  الدين  نجم  جامعة  تقدم  ذلك،  إىل  باإلضافة  تنافسية. 
األفراد  لتعليم  سلجوق  ملؤسسة  العلمية  االستشارة  خدمات 
املصابني بالتوحد كنموذج مثايل للتعاون بني املجتمع األكادميي 
نوبل يف  الحائز عىل جائزة  واملدين. وقد رصح د. عزيز سنجار 
ودعمه  تقديره  عن  للعلوم،  قونيا  ملركز  زيارته  خالل  الكيمياء 
بصدق الستثامرات جامعة نجم الدين أربكان يف مجال العلوم 
والتقدم التكنولوجي وخاصة فيام يتعلق بالتعاون بني الجامعة 

والصناعيني الذي يرتكز عىل نقل وتوطني التكنولوجيا.
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تتيح روابط الجامعة الوثيقة باملنطقة الصناعية الواقعة مبدينة 
قونيا والصناعيني والحرفيني املرتبطني بغرفة تجارتها فرًصا مميزة 
تويل  متنوعة.  تدريب  فرص  عىل  الحصول  يف  الجامعة  لطلبة 

واملهني  الشخيص  الصعيد  الطلبة عىل  لتطوير  أهمية  الجامعة 
من خالل تطوير تجاربهم، ويف ضوء هذا تسعى الجامعة جاهدة 
بجانب تعلم الطلبة إىل توفري الفعاليات خارج إطار املنهاج. إىل 
تقديرها  القطاعات  مختلف  من  املؤسسات  أعربت  اآلن،  غاية 
املميزة  العالقات  لهذه  ونتيجة  باملهنية،  الجامعة  طلبة  اللتزام 
والتدريب العميل الفعال برز العديد من رواد األعامل الناجحني 

من ضمن طلبتنا الخريجني.

أكرث  تفاعل مستمر مع  أربكان يف  الدين  نجم  نحن يف جامعة 
الطالبية.  املنسقية  من مائة مجموعة طالبية نشطة من خالل 
باإلضافة إىل هذا التفاعل، فالجامعة مصممة عىل الحفاظ عىل 
ويف ضوء  الخريجني،  الطلبة  مع  يجمعها  الذي  الوثيق  االتصال 
الخريجني  للطلبة  مكتب  إنشاء  عىل  عازمة  الجامعة  فإن  ذلك 
تنظيم  أجل   من  بها.  الخاصة  التدويل  اسرتاتيجية  من  كجزء 
لالتصال  شبكة  وتكوين  املستهدف  والتفاعل  املبادرة  هذه 
سيتم عقد اجتامع سنوي بهذا الغرض. ويف هذا السياق سوف 
تدعو الجامعة خريجيها السابقني ملشاركة خرباتهم فيام يتعلق 
الحاليني.  الجامعة  طلبة  مع  الوظيفي  والنمو  املهنية  بالتجارب 
وبعد لقاءات عديدة جمعت بني إدارة الجامعة وخريجيها، يتم 

التخطيط لبدء برامج بحثية تستهدف خريجي الجامعة.

كوين أحد الطلبة الحاصلني درجة املاجستري يف مجال الدراسات 
باللغة  الدراسة فيه  الذي كانت لغة  الربنامج  الجنوب آسيوية، 
الفرصة للحصول عىل املعرفة  اإلنجليزية بشكل كامل، أتاح يل 
والثقافة  والسياسة  االقتصادية  لألنظمة  الجادة  والرؤية  الالزمة 
هذه  أن  عن  أعرب  أن  عيل  يجب  هنا  آسيا.  جنوب  منطقة  يف 
املعرفة ذات قيمة كبرية لألشخاص الراغبني يف العمل يف منطقة 
من  الرغم  وعىل  الربنامج  يف  دراستي  فرتة  خالل  آسيا.  جنوب 
أن تخصيص كان مقترًصا عىل الدراسات اإلقليمية لجنوب آسيا، 
تخصص  املتنوعة ضمن  املواضيع  من  محروًما  أبق  مل  أنني  إال 
العالقات الدولية. بجانب ذلك فلقد تعلمت الكثري بفضل زمالء 
عريقة  ثقافات  من  ميتلكوه  وما  بلدانهم  لتنوع  نظرًا  الدراسة 
وخلفيات متباينة، خالل فرتة الدراسة وبجانب التوجيه واإلرشاد 
حرصت هيئة التدريس بالجامعة عىل أن نحقق أقىص استفادة 

من الربنامج الدرايس. 

جيستا فوزيا نوربيانسيان ، الفلبني
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أنشطة معهد جامعة نجم الدين أربكان للموسيقى

القادمة من  األجيال  تربية  يواصلون  والذين  الجامعة،  وأكادميييه يف  املوسيقي  املعهد  بأداء  للغاية  أخرى، نحن فخورون  ناحية  من 
املعلمني واملؤديني يف املجال املوسيقي. هذا ويعترب قسم تعليم العزف عىل اآلالت املوسيقية يف الجامعة مبثابة نقطة مرجعية مهمة 

لألكادمييني الرائدين ولألشخاص املهتمني بالثقافة والفن الرتيك. 
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 موقع جيفايل للحفريات

الدويل،  الصعيد  عىل  ومبادراتها  الجامعة  عالقات  إىل  باإلضافة 

تحصل األعامل املعدة من قبل باحثي الجامعة عىل العديد من 

الجوائز يف املسابقات الوطنية والدولية بشكل منتظم. عىل سبيل 

أ.د.  الجامعة  يف  الطب  بكلية  التدريس  هيئة  كان عضو  املثال، 

مببي أولتولو العامل الرتيك الوحيد الذي تم إدراجه يف قامئة أفضل 

100 خبري يف علم األمراض للعام 2018 م، والتي نرشتها مجلة 
متاماً،  مختلف  مجال  ويف   .)the pathologist( األمراض  علم 

حظي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم االجتامعية واإلنسانية 

أ.د. أحمد تشايجي وفريقه البحثي عىل تقدير وإعجاب شديدين 

مدينة  يف  جيفال  قلعة  حول  أثرية  حفريات  من  حققوه  ملا 

قونيا، صاحبة املوقع االسرتاتيجي املهم خالل الفرتات الرومانية 

والبيزنطية والسلجوقية. منذ العام 2012م وحتي اآلن، قدمت 
سلجوقلو  بلدية  مع  بالتعاون  أجريت  التي  األثرية  الحفريات 
العريق  للاميض  وعميًقا  جديًدا  منظوًرا  قونيا  متحف  وإدارة 

للمنطقة مبا شكل مساهمة مهمة يف الرتاث العاملي.

تواصل جامعة نجم الدين أربكان استضافة الزوار الدوليني من 
خالل االتفاقيات الثنائية املوقعة مع الرشكاء األوروبيني وغريهم 
عىل  املشجعة  للمنظامت  اإلنضامم  إىل  باإلضافة  الرشكاء،  من 
التعليم والحركة الطالبية واألكادميية. ساهمت الجهود املبذولة 
يف تعليم اللغات األجنبية بجانب ما مييز الجامعة من تنوع ثقايف 
يف جعل حرم الجامعة أكرث مالءمة من حيث التعدد الثقايف وكرم 

الضيافة.
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يف إطار سياسة التدويل الخاصة بالجامعة، من املتوقع أن تبذل 

مختلف  من  الدوليني  الستقطاب األكادمييني  جهًدا  كلية  كل 

مجاالت  تحديد  خالل  من  ذلك  سيتم  الجامعة،  إىل  املستويات 

لتواجد  البالغة  األهمية  جانب  إىل  كلية.  بكل  الخاصة  األولوية 

الجامعة، فإن ذلك  لتعلم طلبة  الدولية  الخربة  األكادمييني ذوي 

توسعة شبكة  الدولية ويساهم يف  الجامعة  سيزيد من عالقات 

التعاون الحالية.

وبني  بينها  التفاعل  لزيادة  أربكان  الدين  نجم  جامعة  تخطط 
األكادمييني الدوليني، وذلك من خالل توفري فرص متويل جديدة، 
وبناء رشاكات إتحادية، باإلضافة إىل أجندة قوية ترتكز عىل توفري 

املنح للمشاريع عالية التكلفة.

الدخل  مصادر  زيادة  إىل  أربكان  الدين  نجم  جامعة  تعمل 
الخارجية للجامعة وتقديم طلبات للحصول عىل منح املشاريع 
التي تستهدف املشاريع واسعة النطاق، بجانب هذا فإن الجامعة 
ستوفر الدعم لكلياتها ومراكزها البحثية الستضافة ورش العمل 
باإلضافة  املشرتكة  الدكتوراه  دراسة  وبرامج  الصيفية،  واملدارس 
إىل برامج الدبلوم املزدوجة. كل هذه العوامل املؤثرة لها أهمية 

كبرية عىل تبادل املعلومات والعمل التعاوين بالجامعة.

لهذا السبب، فإن الجامعة تعترب أن املبادرات والتعاون الدويل 
اليوم،  تحقيقه حتى  األسايس لكل يشء نجحت يف  الرشط  كان 
وقاعدًة لرؤية الجامعة ملكانتها الحالية واملستقبلية. نعتقد نحن 
يف جامعة نجم الدين أربكان أن وثيقة اسرتاتيجية التدويل، التي 
يف  ستساهم  الجامعة  وخارج  داخل  مشرتك  لجهد  مثرًة  جاءت 

تحقيق أهدافنا املنشودة.  

لقد إلتحقت بقسم هندسة الحاسوب يف عام 2015م. تقدم كلية الهندسة خدمة تعليمية متميزة قامئة عىل البحث العلمي يف مجال 
تكنولوجيا املعلومات، وتوفر الكلية خدمات تعليمية متخصصة يف العديد من  املجاالت منها األمن السيرباين، وعلوم البيانات،  والذكاء 
االصطناعي، وهندسة الحاسوب، وأنظمة املعلومات وغريها. تعطي كلية الهندسة األولوية لخلق بيئة مالءمة ومناسبة بجانب إعداد 
الطلبة لسوق العمل، وذلك إدراكًا لألهمية االسرتاتيجية للحوسبة بالنسبة لالقتصاد الرقمي ومجتمع املعلومات املعارص. يواصل طلبة 
الجامعة عرض مستوى عايل من األداء األكادميي، وذلك من خالل املشاركة يف املسابقات الوطنية والدولية وتسجيل ما توصلوا إليه من 

اخرتاعات، وإعطاء األهمية للقيادة واإلبتكار.

د. محمد حسني ابراهيم، العراق



سيال، قونيا
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