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جامعة مرموقة ��

ضوء العقل والعلم 



ّ حد�ث ت�سجم ف�ه الطب�عة والعلم حرم جام��
 جامعة أوشاك

تـّم ذي 
�
ال أوشاك  لجامعة  أ�لول  �أّول  المسّ�   ّ الجام�� الحرُم   �قع 

� هذا
� 17. 03. 2006 ع� �عد 7 �م من وسط المدينة. ��

 تأس�سه ��
�ل�ة ��ة،  ال�� �ل�ة  الطب،  �ل�ة   ، الرئا�� المب��  الجام��   الحرم 
 الهندسة، �ل�ة العلوم واآلداب، �ل�ة الفنون الجم�لة، �ل�ة االقتصاد
 والعلوم اإلدار�ة، �ل�ة العمارة والّتصم�م، �ل�ة االتصاالت، �ل�ة العلوم
�ة الزراعة والعلوم الطب�عّ�ة، �ل�ة

�
 اإلسالم�ة، �ل�ة العلوم ال��اض�ة، �ل

العدالة معهد  األجن��ة،  للغات   � المه�� المعهد  التطب�ق�ة،   العلوم 
للعلوم  � المه�� المعهد  �عد،  عن  للتعل�م   � المه�� المعهد   ، �  المه��

�
المد�� ان  الّط�� معهد  التقن�ة،  للعلوم   � المه�� المعهد   االجتماع�ة، 

معهد الصح�ة،   للخدمات   � المه�� والمعهد  الصحة  �ل�ة   ، �  المه��

المكت�ة الّصحّ�ة،  العلوم  معهد  العلوم،  معهد  االجتماع�ة،   العلوم 
االجتماع�ة. المرافق   ، الحكو�� الطال�ات  سكن  الجامع�ة،   العامة 

�
ُمجّمع ر�ا��  ، � الّطال�� الحرم نفسه مركز االستجمام   �

�� 
�
أ�ضا  يوجد 

ات لل�حوث العلم�ة. �اإلضافة إ� ذلك هناك خمس  مغّ�، و المخت��
وأل��ك و سيواس��  ه��  وقره  �اناز  أوشاك ��  لمدينة  تا�عة  داٍت 

�
 �ل

� تابع لجامعة أوشاك. مع استخدام � �ّل منها معهد مه��
 وأشمة، و��

�قّدم أوشاك  �جامعة  الطب  �ل�ة  و  الحكو��  أوشاك   مس�ش�� 
 عال�ة

ً
 مس�ش�� التعل�م وال�حوث ل�ل�ة الطب �جامعة أوشاك خدمة

�قع ع� ط��ق ذي 
�
ال المجاورة  أوشاك وللمقاطعات  لمدينة   الجودة 

أوشاك-أنقرة
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ُعّد األ�شطة االجتماع�ة وال��اض�ة مهمة مثل التعل�م
َ
 ت

ٌ
جامعة

السكن وفرص ال�شاط االجتما��

02

فرص المنح الدراس�ة

� � األ�اد�مي�� ف��
�

عدد الموظ عدد الطالب

� سكن الطال�ات الّتابع لمؤسسة االئتمان والمهاجع لطالب التعل�م
 يوجد ��

� سكن الطالب
� داخل الحرم الجام�� 1168 طال�ة، و��

 العا�� الحكوم�ة ��

�
و�� 504 طالب  جامعتنا  حرم  من  واحد  �عد ك�لوم��  ع�  الذي   الحكو�� 

 سكن الطال�ات المسّ� �لط�فة خانم التابع للحكومة الذي تم افتتاحه سنة

التابع حاجم  �محمد  المس�  الطالب  سكن   �
و�� طال�ة   2822  ،2017 

 3000 طالب
�
� 2017 أ�ضا

للحكومة والذي تّم افتتاحه ��

� وسط
 العد�د من المسا�ن الخاصة والمنازل و الشقق للطالب ��

�
 هناك أ�ضا

الطعام قاعة   �
�� شخص   5000 لحوا�  الوج�ات  تقد�م  يتم   المدينة. 

داخل  �
�� لمائة شخص.  الطعام  االجتما�� خدمة  مرفقنا  و�قّدم   �الجامعة. 

أ�ضا. مقاصف  أر�عة  مع  التغذ�ة  �فرص  طالبنا  تزو�د  يتم  الجام��   الحرم 

 �ستغرق الوصوُل بوسائل النقل العام من وسط المدينة إ� الحرم الجام��

 أيول 1 ع�� دقائق. وأّما الّنقل من �لدات أوشاك فيتم بوسائل النقل العام

أ�ضا

ال�دو�ة والحرف  والتص��ر  الرسم  مجاالت   �
�� تدر���ة  دورات  تقد�م    يتم 

المماثلة واأل�شطة  والم�ح  والحديثة  الشعب�ة  والرقصات   والموس��� 

 الهتمامات الطالب
�
فقا  ومجموعات العمل إلجراء دراسات الفنون والثقافة و�

 وقدراتهم، و�تم إ�شاء أجواق و�تم تزو�د هذه المجموعات واألجواق �عرض

و�تم وم�ار�ات  معرض  و�قامة  وخارجها  الجامعة  داخل   �
�� موس�ق�ة   حفلة 

� مثل هذه األ�شطة. وهناك العد�د من الم�اتب
 �شج�عهم ع� المشاركة ��

� وسط الحرم الجام�� لمثل
� تقع �� � سوق الطالب ال��

 لجمع�ات الطالب ��

هذه الفعال�ات الفن�ة والثقاف�ة

 فّعاً� �ضمن استمرار�ة
�
� جامعة أوشاك ه��ال أ�اد�م�ا

 إّن لل�ل�ات والمعاهد ��

.التعل�م واأل�شطة وال�حوث العلم�ة

للّطالب الجام�� سوٌق  أ�لول  من  األّول  الحرم   �
�� يوجد  ذلك  إ�   �اإلضافة 

 ومجمع ال��اضات
�
 مختلفا

�
� ما �قرب من 20 قطاعا

ي محالٍت تخدم ��  �حو�

� المغّ� و�قع ف�ه مسبٌح ش�ه أولم��

 تحتوي إدارة المرافق االجتماع�ة ع� مساحة مغّطاة ت�لغ 2300 م�� م��ــع ما

وسبع أشخاص  لثالثة  غرف  خمس   : الّتا�� النحو  ع�  غرفة   16  مجموعه 

� ل��ار الشخص�ات. وتقّدم خدمة �قاعة � وغرفت�� � وجناح��  غرف لشخص��
� واإلدار���  � لأل�ادمي�� االجتماع  وقاعة  والمق�  الفطور  وقاعة   الطعام 

والطالب

تقد�م يتم  ح�ث  الجام��  الحرم   �
�� �قع  ذي 

�
ال جام��  مطعم   

�
أ�ضا  و�وجد 

� األ�اد�مي�� ولموظفينا  لطالبنا  جدا�  معقولة  �أسعار  والَعشاء  الغداء   خدمة 
� واإلدار���

75 أستاذ دكتور

68

201

171

808

 أستاذ مشارك

 أستاذ محا��

�احث

المجم�ع

�
7197  المعهد المه��

21601

1032

29830

الل�سا�س

 الدراسات العل�ا

المجم�ع

293 أستاذ مساعد

األقسام   �
��  �

�دوام جز�� العمل  �فرصة  200 طالب  لحوا��  ُ�سمح  لدينا.  الطالب  المجانّ�ة من خالل متجر  المال�س  توف��  يتّم 
ة ترك�ة شه��ا لمّدة أقصاها 60  الجامع�ة برعا�ة قسم الصّحة والّثقافة وال��اضة. �مكن للطالب الحصول ع� ما متوسطه 500 ل��
� جامعتنا 82 

� طالب. �ما أّن �� � مجال الغذاء لمائ��
� الشهر. �اإلضافة إ� ذلك يتم تقد�م المنحة الدراس�ة ��

ساعة من العمل ��
جمع�ة طالب�ة. 

هم المهن�ة المتعلقة  وتوكوالت و�الّتا�� �درس طالبنا موادَّ � الجامعة والمنطقة الصناع�ة تّم التوقيع ع� ال�� � نطاق التعاون ب��
��

�ات.  � هذه ال��
� أوشاك و�تّم توف�� فرص التدر�ب لطالبنا ��

مة �� � المنطقة الصناع�ة المنظ�
�ات الموجودة �� � ال��

بتخصصاتهم ��
ر�ادة   �

�� تدر���ة  مادة  توجد  والمتوسطة)  ة  الصغ�� الصناعات  ودعم  تنم�ة  (إدارة   KOSGEB من  المدعوم  وعنا  ومن خالل م��
 منها منحة لطالبنا 

�
ة ترك�ة و30 ألفا � قائمة المواد االخت�ار�ة الجامع�ة. و�تم دفع ما مجموعه 100 ألف ل��

األعمال التطب�ق�ة ��
كة. � �ستغرق 56 ساعة إذا أسسوا �� ذين �أخذون هذه المادة ال��

�
ال



03

ها جامعة دولّ�ة رائدة تحّول
ّ
إن

منطقتها وعالمها �آالف الطالب من جميع أنحاء العالم 
� للّطالب األجانب حسب �الدهم

الرسم الب�ا��

الدول األف��ق�ة

الدول اآلسي��ة

الجزائر 1
2 �

جيبو��
�شاد 1

ال�ونغو 2
غي��ا االستوائ�ة 2

أثي���ا 1
المغرب 14

ساحل العاج 1

غابون 1
غامب�ا 1
غي��ا 28

غي��ا ب�ساو
جنوب أف��ق�ا 1

ون 4 ال�ام��
كي��ا 1

مدغشقر 1

ماالوي 2
ما�� 7

مور�تان�ا 1
م� 20

الصومال 133
السودان 4

ان�ا 1 � ت��
توجو 2

أفغا�ستان 83
أذر��جان 493

1 � الص��
23 � فلسط��

جرج�ا 5
العراق 25

إيران 22

�ازاخستان 30
ستان 3 � غ�� ق��
أوز�كستان 14

منغول�ا 1
�ا�ستان 10

روس�ا 7
سور�ا 441

طاج�كستان 8
تر�ما�ستان 1112 

األردن 5
ال�من 53

دول القارة األم��ك�ة
أم���ا 1

سور�نام 2

الدول األور��ة
ألمان�ا 25

أل�ان�ا 2
النمسا 3
�لج��ا 2

البوسنا والهرسك 1
�لغار�ا 22

الدنمارك 1
فر�سا 4

 إ�طال�ا 1
 هولندا 2
أوكران�ا 1



ّ�ات واألقسام
�
ال�ل

��ة �ل�ة ال��
 إعداد مدّرس مختص بتعل�م العلوم

  إعداد مدّرس مختص بتعل�م ال��اض�ات
م ل��اض األطفال

�
إعداد معل

اإلرشاد والتوج�ه النف��

�
اإلرشاد والتوج�ه النف��  - التعل�م المسا��

م للّصّف 
�
إعداد معل

م للعلوم االجتماع�ة
�
 إعداد معل

م لذوي االحت�اجات الخاّصة
�
إعداد معل

��ة �ل�ة ال�� �ل�ة العلوم واآلداب
علم اآلثار

ك�ة المعا�ة وآدابها اللهجات ال��

�
ك�ة المعا�ة وآدابها - التعل�م المسا�� اللهجات ال��

الجغراف�ا

�
الجغراف�ا  - التعل�م المسا��

�ة � �ة وآدابها  - اإلنجل�� � اللغة اإلنجل��
علم األح�اء الج����ة وعلم الوراثة

علم النفس
تار�ــــخ الفن

 علم االجتماع
 التار�ــــخ

�
التار�ــــخ  - التعل�م المسا��

ك�ة وأدبها اللغة ال��

�
ك�ة وأدبها  - التعل�م المسا�� اللغة ال��

الهندسة ال��م�ائ�ة
�ل�ة االقتصاد والعلوم اإلدار�ة

قسم االقتصاد
قسم إدارة األعمال
قسم اإلدارة العاّمة

قسم المالّ�ة

�
قسم المالّ�ة  - التعل�م المسا��

قسم الخدمة االجتماع�ة

�ل�ة الهندسة
الهندسة الغذائ�ة

الهندسة الطبوغراف�ة
الهندسة المدنّ�ة

�
الهندسة المدنّ�ة  - التعل�م المسا��

 الهندسة الم��ان�ك�ة

�
الهندسة الم��ان�ك�ة  - التعل�م المسا��
علم المواّد وهندسة تكنولوج�ا الّنانو

 علم المواّد وهندسة تكنولوج�ا الّنانو  - أصحاب الج�س�ة للجمهور�ة
ص ك�ة لشمال ق�� ال��

هندسة الغزل وال�سيج
ون�ة الهندسة ال�ه��ائ�ة واإلل���

�ل�ة االتصاالت
قسم الصحافة

قسم العالقات العاّمة واإلعالن

�
قسم العالقات العاّمة واإلعالن  - تعل�م المسا��

قسم اإلذاعة والتلف��ون والس�نما

�
قسم اإلذاعة والتلف��ون والس�نما  - التعل�م المسا��

 قسم اإلعالم الجد�د

�
قسم اإلعالم الجد�د  - التعل�م المسا��

�ل�ة الفنون الجم�لة
ك�ة التقل�د�ة الفنون ال�دو�ة ال��

الرسم

�
الفن الخز��

تصم�م األز�اء

�ل�ة علوم ال��اضة
تعل�م التدر�ب

�
تعل�م التدر�ب  - التعل�م المسا��

��ة ال�دن�ة وتعل�م ال��اضة ال��
اإلدارة ال��اض�ة

�
اإلدارة ال��اض�ة  - التعل�م المسا��

 العلوم اإلسالم�ة

�
العلوم اإلسالم�ة  - التعل�م المسا��

 �ل�ة العلوم اإلسالم�ة

طب األسنان

�ل�ة األسنان

�ل�ة الزراعة والعلوم الطب�ع�ة
قسم ن�اتات الحد�قة

قسم حما�ة الن�ات
قسم ن�اتات المزرعة

قسم علم الحيوان

04

�ل�ة الطب
�ل�ة الطب

�ل�ة الهندسة المعمار�ة والّتصم�م
قسم تخط�ط المدن والمناطق
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ال�ل�ات والمعاهد المهن�ة
�ل�ة الّصحة

التم��ض
الصّحة المهن�ة وسالمتها

�
الصّحة المهن�ة وسالمتها  - التعل�م المسا��

إدارة الرعا�ة الصّح�ة

�ل�ة العلوم التطب�ق�ة
الخدمات الم�ف�ة والمال�ة
م المعلومات المحاس��ة

�
ظ

ُ
ن

النقل والخدمات اللوجس��ة الّدول�ة
التجارة العالم�ة

� �اناز
�� �

المعهد المه��
تصم�م داخ��

تكنولوج�ا المخابر
تكنولوج�ا ال��م�اء

ام�ك وزجاج تصم�م س��
منتجات الغا�ات والمنتجات الحراج�ة

الس�احة و�دارة الفنادق
تكنولوج�ا البناء

� للخدمات الصح�ة
المعهد المه��

صحة الفم واألسنان
اإلسعافات األول�ة والطوارئ

�
اإلسعافات األول�ة والطوارئ  - التعل�م المسا��

إدارة المؤسسات الصح�ة

�
إدارة المؤسسات الصح�ة  - التعل�م المسا��

� واألمانة التوثيق الط��

�
� واألمانة  - التعل�م المسا�� التوثيق الط��

ات الطب�ة تقن�ات المخت��

�
ات الطب�ة  - التعل�م المسا�� تقن�ات المخت��

�
ّ تقن�ات التص��ر الط��

� رعا�ة المسن��

� أول��ك
�� �

المعهد المه��
� الخدمات الم�ف�ة والّتأم��

نمّو الطفل

�
نمّو الطفل  - التعل�م المسا��

تصم�م األز�اء
خدمات الس�احة والسفر

� أشمة
�� �

المعهد المه��
� الخدمات الم�ف�ة وخدمات الّتأم��

  السكرتار�ة واإلدارة المكت��ة
ّ�ة والب�ط��ة والصحة مساعد مخ��

الخدمات اللوجس��ة

� قره ه��
�� �

المعهد المه��
  السكرتار�ة واإلدارة المكت��ة

التجارة العالم�ة
الخدمات اللوجس��ة

برمجة الحاسوب

�
� المه��

ان المد�� معهد الّط��
�
ان المد�� خدمات �اب�نة الّط��

�
�  - التعل�م المسا��

ان المد�� خدمات �اب�نة الّط��
تكنولوج�ا الطائرات

�
معهد العدالة المه��

 العدالة

�
العدالة  - التعل�م المسا��

الضمان االجتما��

�
الضمان االجتما�� - التعل�م المسا��

� للتعل�م عن �عد
المعهد المه��

برمجة الحاسوب  - التعل�م عن ُ�عد

� سيواس��
�� �

المعهد المه��
حما�ة الن�ات

�
السجل العقاري ومسح األرا��

�
�  - التعل�م المسا��

السجل العقاري ومسح األرا��

� � للعلوم االجتماع�ة  -  الدراسة س�ت��
المعهد المه��

 إدارة األعمال

�
 إدارة األعمال  التعل�م المسا��

���ة التطب�قات المحاس��ة وال��ّ

�
���ة  - التعل�م المسا�� التطب�قات المحاس��ة وال��ّ

برمجة اإلذاعة والتلف��ون
�ة

�
اإلدارات المحل

�
�ة  - التعل�م المسا��

�
اإلدارات المحل

� � للعلوم التقنّ�ة  - الدراسة س�ت��
المعهد المه��
برمجة الحاسوب

تكنولوج�ا الّسّ�ارات
ال�ه��اء

ك�ب تكنولوج�ا الغاز وال��
تكنولوج�ا إنتاج المال�س

تكنولوج�ا اللحام
اآلالت

سيج
ّ
تكنولوج�ا ال�

الم��اترونكس
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