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عنوان المستقبل والتجدید والتعلیم المستمر



كھرمان مرعش واحدة من أكبر مدن بلدنا، وتحتوي على جمیع جمالیات منطقة البحر األبیض المتوسط 

التاریخیة والطبیعیة، وھي مدینة قابلة للعیش وسریعة النمو حسب مفھوم المدینة الحدیثة. وكون كھرمان 

مرعش من حیث معاییر الحیاة االقتصادیة العادیة أكثر مالءمة من المدن الكبرى األخرى جعلھا تكون 
ًأنسب مدینٍة یمكن أن یعیش فیھا الطالب بال عناء. وباإلضافة إلى ذلك، فھي نظرا لموقعھا قریبة جًدا من ٌ َ

المدن الساحلیة، حیث تبعد عنھا بساعة إلى ساعتین فقط.

كھرمان مرعش

مدینة طالبي 



ّأنشــئت جامعتنا عام ١٩٩٢، وھي تضـــم٢ ١ كلیة و٣ 
معاھد علیا، و٤ معاھد متوسـطة، و٨ معاھد مھنیة، و٥ 

أقســـــــــــام تحت رئاسة الجامعة، و٢٥ مركزا للبحث 
والتطبیق، ومســتشــفى واحدا للبحث والتطبیق. یدرس ً

فـــــي جامعتنا حالیا ٣٥٫٨٠٦ طالبا منھم ٢٧٠٠ طالبا 
أجنبیا. وإضــــــــــــافة إلى ھذا فإن في الجامعة ١٣٠٠ ً

أكادیمــــــي و٢١٠٠ إداري یقدمون الخدمات التعلیمیة 

واإلداریة.
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تفتح جامعتنا لكم مكتبة تتســـــع لـ ١٠٠٠ شخص، وفصـــــوال دراسیة مجھَزة 

بأحدث التقنیات، ومختبرات عصـــــریة، وشبكة اإلنترنت الالسلكیة، ومراكز 
ّللتسوق، و٧٠ نادیا طالبیا، ومرافق ریاضـــــــــــیة مفتوحة ومغلقة تتوافق مع ّ

المعاییر العالمیة. كما أنھا تفتح لكم أیضا أبواب تعلیم آمن ومتقدم وعالي الجودة 

في أكثر من ٤٠٠ مجال علمي وثقافي.

توفر جامعة سوتجو إمام في حرمھا الســـكن لـ٤٣٥٠ طالبة و١٣٥٠ طالبا. إضافة 

إلى ذلك فإن في محیط الجامعة كثیرا من الســــــكنات الطالبیة الخاصة والعمارات 

والمنازل الرفاھیة المریحة.

الحیاة في الحرم الجامعي

الحیاة في الحرم الجامعي

المسكن



تحتوي المكتبة المركزیة بأقســـــــــــامھا الغنیة على نحو ١٠٠٫٠٠٠ كتاب یلبي احتیاجات البحث 

والتعلیم، وھناك المجمع الریاضـي الذي یلبي حاجات الطالب والموظفین معا. ویتكون ھذا المجمع 

من ملعب كرة قدم عشـبي، و٣ مالعب ذات عشــب صناعي، و٤ مالعب لكرة الســلة، و٦ مالعب 

ْلكرة المضــرب (تنس)، و٤ مالعب لكرة الطائرة، والمدرج (أمفي) للعروض المســرحیة. كما أن 

ھناك أیضا مسبحا نصف أولمبي، ومركزا للیاقة البدنیة.

ّالمكتبة والمجمعات الریاضیة

ّالمكتبة والمجمعات الریاضیة



 (٥٤ دولة و٢٧٠٠ طالب)بدأت جامعة سـوتجو إمام قبول الطالب الدولیین عام ٢٠١١. یتقدم الطالب األجانب من جمیع أنجاء العالم بالطلب إلى 

الجامعة للدراسة الجامعیة أو للدراسات العلیا.

القبول:

ًمكتب الطالب األجانب ھو نقطة االتصـــال األولى للطالب الدولیین الدارسین حالیا في الجامعة والمتقدمین بالطلب من أجل القبول أو التحویل أو 

لمزید من المعلومات یرجى زیارة الموقع اإللكتروني:  �nternat�onalstudents.ksu.edu.trالتسجیل.  

فترة تقدیم الطلبات لدرجة الدبلوم والبكالوریوس:

( �nternat�onalstudents.ksu.edu.trیتم تقدیم طلبات الطالب الدولیین عبر اإلنترنت بین حزیران وتموز لعام ٢٠٢١. والموقع ھو: (

فترة تقدیم الطلبات لدرجة الماجستیر والدكتوراة:
ِیتم فتح بوابة تقدیم الطلبات عبر اإلنترنت في كال الفصــــــلین للعام الدراسي. وبعد ما تعلن فترة التقدیم لعام ٢٠٢١ من موقع المعھد العالي للعلوم ُ

) یتم استالم الطلبات عبر ھذین الموقعین. ) وموقع المعھد العالي للعلوم االجتماعیة ( )sbe.ksu.edu.tr fbe.ksu.edu.tr

مركز تعلیم اللغة التركیة (تومر): 

یتم دعم تعلیم اللغة التركیة لتحقیق المھارات األربع التي ھي القراءة واالستماع والكتابة والمحادثة. إن كانت لكم شھادة تومر فإنھا مطلوبة لجمیع 

 C1 األقســام. وإن لم تكن ھناك شھادة تومر یجب علیكم أن تدخلوا في امتحان الكفاءة الذي ینظمھا مركز تومر للجامعة. فإن حصــلتم على درجة

ٌیمكن لكم حینئذ أن تبدؤوا دراساتكم الجامعیة. وإن لم تحصــلوا على C1 فواجب علیكم أن تنضــموا إلى دورة تعلیم اللغة التركیة في مركز تومر 

للجامعة.

الطالب الدولیون

الطالب الدولیون



ھناك ٧٠ جمعیة طالبیة في جامعتنا

من بین اإلمكانیات والفــــــــــرص المتاحة لطالبنا إمكانیة مقابلة الطبیب 

النفســــــاني، والرعایة الصــــــحیة، والتغذیة، ووسائل النقل، واإلقامة، 

والمســــــــــبح، وبنك المالبس لتوزیع المالبس للمحتاجین، والكافیتریا، 

والخدمات المصــــــرفیة، وشعبة بى تى تى (PTT) لنقل البضـــــــائع، 

واإلنترنت، والمختبرات، والمراكز الثقافیة والریاضیة. وكما أنھ یتم دعم 

الطالب بمنح دراسیة من قبل ھیئات وجھات عدة، كذلك یتم دعمھم أیضـا 

بإعطاء وجبات مجانیة، وإتاحة فرص للعمل بشكل جزئي.

إمكانیاتنا المتاحة

إمكانیاتنا المتاحة



 كلیة الطب 
 كلیة طب األسنان 

 كلیة التربیة 
 كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة 

 كلیة اآلداب والعلوم 
 كلیة اإللھیات 

 كلیة الھندسة والعمارة 
 كلیة الغابات 
كلیة الزراعة
 كلیة الفنون

كلیة علوم الصحة 
 كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة.

معھد أفشین الصحي
معھد أفشین المھني

معھد أندرین المھني 
ُمعھد ككسون المھنيُ
ُمعھد ككسون للعلوم التطبیقیةُ

معاھد بازارجیك المھنیة 
المعھد المھني للخدمات الصحیة
المعھد المھني للعلوم االجتماعیة

المعھد المھني للعلوم التقنیة
معھد تورك أغلو المھني

المعھد للتربیة البدنیة والریاضة
معھد اللغات األجنبیة

إدارة العالقات الدولیة
مكتب الطالب األجانب

المعھد العالي للعلوم االجتماعیة
المعھد العالي للعلوم الصحیة

المعھد العالي للعلوم 

الوحدات األكادیمیة
الكلیات

المعاھد المتوسطة

المعاھد العلیا

العنوان
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