جامعة
األناضول

للطالب الدوليني
يوفر نظام التعليم املفتوح جبامعة األناضول التعليم املفتوح والتعليم عن بعد للمتعلمني من مجيع أحناء العامل .التوصل إىل الدورات.
واملوارد قريب جدا .نسعى جاهدين لتوسيع معرفتنا العملية من خالل تعليم عايل اجلودة ومشاركتها مع العامل .ميكن للمتعلمني من
خلفيات متنوعة عرب فئات عمرية متعددة الوصول إىل الدورات التدريبية والعديد من املوارد املطبوعة وعرب اإلنرتنت بسهولة.
•
•
•
•
•
•

جامعة األناضول هي جامعة حكومية تقع يف أسكيشهري برتكيا.
جامعتنا هي ثالث أكرب جامعة يف العامل مع أكثر من  3ماليني خريج وأكثر من مليون طالب نشط.
يتم اعرتاف شهادات جامعتنا من قبل جملس التعليم العايل الرتكي (.)YÖK
دبلوما إضافيًا للخرجيني.
تستخدم جامعتنا نظام حتويل الرصيد األورويب ( )ECTSمنذ  2005وتقدم ً
هي عضو يف رابطة اجلامعات األوروبية (.)EUA
أيضا يف أوروبا والبلقان وأمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق األوسط وأذربيجان وآسيا الوسطى.
جامعتنا هلا فعاليات ً
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برامج الدبلوم والبكالوريوس يف كليات التعليم املفتوح واالقتصاد وإدارة األعمال هي برامج يف ضمن
نظام التعليم املفتوح.
برامج درجة البكالوريوس يف كلية التعليم املفتوح (ملدة أربع
سنوات)
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.۸

تصميم االتصاالت املرئية
الفلسفة
العالقات العامة واإلعالن
إدارة الصحة
علم االجتماع
التاريخ
اللغة الرتكية وآداهبا
نظم املعلومات اإلدارية

برامج درجة البكالوريوس يفكلية االقتصاد (ملدة أربع سنوات)
 .١اقتصاد العمل والعالقات الصناعية
 .٢االقتصاد
 .٣االقتصاد (اإلجنليزية)
 .٤املالية
 .٥العلوم السياسية واإلدارة العامة
 .٦العلوم السياسية واإلدارة العامة (اإلجنليزية)
 .٧العالقات الدولية
 .۸العالقات الدولية (اإلجنليزية)
برامج درجة البكالوريوس يفكلية إدارة األعمال (ملدة أربع سنوات)
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إدارة الطريان
إدارة األعمال
إدارة األعمال (اإلجنليزية)
برنامج إدارة السياحة
التجارة الدولية واللوجستيات

برامج درجة الدبلوم يف كلية التعليم املفتوح (ملدة عامني)
 .١إدارة الطوارئ والكوارث
 .٢العدالة
 .٣الطهي
 .٤املصرفية والتأمني
 .٥برجمة احلاسوب
 .٦إدارة املكاتب والسكرتارية التنفيذية
 .٧نظم املعلومات اجلغرافية
 .٨خدمات مركز االتصال
 .۹التجارة اخلارجية
 .١٠إدارة املمتلكات
 .١١رعاية وتأهيل املعاقني
 .١٢إدارة املنزل
 .١٣التصوير الفوتوغرايف وتشغيل الكامريا
 .١٤العالقات العامة واإلعالن
 .١٥العلوم الشرعية (العربية)
 .١٦العلوم الشرعية
 .١٧إدارة املوارد البشرية
 .١٨إدارة األعمال
 .١۹الصحة والسالمة املهنية
 .٢٠الرتاث الثقايف والسياحة
 .٢١املخترب والصحة البيطرية
 .٢٢اللوجستية
 .٢٣اتصال العالمات التجارية
 .٢٤اإلعالم واالتصال
 .٢٥األوراق املالية وأسواق رأس املال
 .٢٦ممارسات احملاسبة والضرائب
 .٢٧البيع بالتجزئة وإدارة املتاجر
 .٢٨الربجمة اإلذاعية والتلفزيونية
 .٢۹إدارة املؤسسات الصحية
 .٣٠إدارة النقل اجلوي املدين
 .٣١اخلدمات االجتماعية
 .٣٢إدارة الوسائل التواصل االجتماعي
 .٣٣إدارة الرياضة
 .٣٤التكنولوجيا الزراعية
 .٣٥التوثيق الطيب والسكرتارية
 .٣٦إدارة السياحة والفنادقbu kısım sona eklenecek
 .٣٧خدمات السياحة والسفر
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قبول الطالب
• ميكن للطالب احلاصلني على شهادة الثانوية أو ما تعادهلا التسجيل يف الربامج مباشرة (جيب أن تكون شهادة الثانوية مصدقة
من قبل السفارات أو القنصليات الرتكية).
• من أجل التمكن من التسجيل يف الربامج ،ال يوجد شرط للتوثيق على أن الطالب يعرف الرتكية.
• سيتمكن الطالب الذين ليس لديهم ما يكفي من اللغة الرتكية من التسجيل يف مركز تعليم اللغة الرتكية (تومر) جبامعة األناضول
إذا رغبوا يف ذلك (يوجد التعليم االفرتاضي والتعليم احلضوري) .للتفاصيل أكثر زوروا https://tomer.anadolu.edu.tr
• يتم حتديد رسوم التسجيل من خالل النظر يف الظروف االقتصادية لكل دولة .للمزيد من التفاصيل ،ميكنكم زيارة
 www.globalcampus.anadolu.edu.trأو االتصال بـ .global@anadolu.edu.tr
للحصول على معلومات مفصلة واالتصال
مكتب شؤون الطالب:

global@anadolu.edu.tr
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