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 إىل الطالب رسالة من عميد الكلية .1

 

 

 

 

 

 

 

 !أيها الطالب األحباء

ومسرية االختبار اجملهدة قدمتم خمتارين للجامعة و الكلية التني ستقومان بتوجيه إقبالكم   مكثفةبعد مساع إنكم 

 فأهنؤكم ملا جئتم به من حسن اختيار وجناح. الوظائف لكم.املهن و ومنح 

 آمل لكم فيها مضي احلقبة ابخلصوص يف كلية العلوم اإلسالمية اليتة ابرطني و أرحب بكم كل الرتحيب يف جامعو 

دعمها  ملستقبل  و إسهامها فأرجو الثقافيةنشاطات األكادميية و االجتماعية عتربها ربيع حياتكم يف الاليت أ

 معاشكم.

ت و من نصف مساحتها ابلغااب فوفة أكثراحملدينة املوقوعها يف ل ذلك .مرئيةجامعتنا تتمتع بفوائد اجتماعية و 

 نهرالاليت مسيت يف العصور القدمية ببارتنيوس "إله املياه أو املاء اجلاري الرائع"  جراء و  تامخة للبحر األسودامل

 .سطهاجداوله اليت جتري يف و و 
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حديقة جبال الكرة الوطنية اليت تقع يف حدود ابرطني كاستامونو هي احلديقة الوطنية الوحيدة اليت متلك شهادة و 

PANPARKS  غارات أكثر عددا مما حتويها احلدائق الوطنية م)حدائق شبكة املناطق احملمية( و حتوي

 األخرى.

لو كليتنا تقع يف حرم جامعتنا اجلديد وهو حرم كوتو بول. إسطنل أنقرة و مدينة قريبة من املدن الكبربة مثهي  أيضا

 تبعد عن املطار مبسافة عشرين دقيقة.و  أنقرة بك الذي أسست على طريق ابرطني إىل

. فاحملاضرات واملؤمترات والفعاليات احمللية واملؤمتر إن كليتنا قد وقعت على إجنازات أكادميية عديدة من حملية وعاملية

املعنون  الدويل أيضا املؤمتر" و مؤمتر األخالق من املاضي إىل املستقبلالدولية املوسوم ب"الذي جري ابملشاركة 

طالبنا قد لعبوا يف هذه األنشطة و  ا.بعض من اإلجنازات اليت نوهنا هب  "مؤمتر إسالموفوبيا و اإلرهاب العامليب"

 جانب وتبادل األفكار معهم مبختلف اللغات.أدوارا فعالة فوجدوا من خالهلا إمكان حمادثة األساتذة املواطنني واأل

ا القادمني من مجيع لطالهبعلى برانجمي الصباحي واملسائي إن كليتنا مؤسسة تقوم بفعاليات التعليم والتدريب 

 حيث تزيد ماو تنويعه . وتسعى يف احلفاظ على حيوية برانمج التعليم و التدريبمن الدول األخريو  الوطن أرجاء

رامسوس إ برانمج بني اجلامعات مثل األكادميي ربامج التبادلب العالقة من عدد االتفاقيات الثنائية من عام إىل آخر

. فكليتنا اليت تعرض لكم فرصة دراسة إعدادية   لتعليم اللغة العربية مع املدرسني العرب و متتلك الفارايبوموالان و 

م مكنة حتقيق النشاطات الرايضية والفنية تنتظركم بصحن حديث يتيح لك هيئة تدريس فتية ونشيطة وقوية

 والثقافية.

نرمق إىل إرسال فللوصول إىل ما هو أحسن عرضا  كليتنا.  معلومات كثرية عنيف هذه الكتيبة الصغرية أودعت ف

 جامعة ابرطني. أفرادحيث إنكم  iif@bartin.edu.trعرب الربيد األلكرتوين   تقيماتكم الشخصية

 فإليكم كل موديت برجاء جناحكم وحتقق مجيع خمايلكم يف جامعتنا. 

 أ. د. عزيزة طوبر قايغن
 الكلية ةعميد

mailto:iif@bartin.edu.tr
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 . اإلدارة2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ. د. عزيزة طوبر قايغن
 انئب عميد الكلية
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 أ. املساعد جوشقون اباب
 مساعد عميد الكلية
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 املساعد كامل جوشطو. أ
 الكلية مساعد عميد
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 حممد شربتجي

 الكلية أمني
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 وسياستنا يف اجلودة رسالتنا و رؤيتنا. 3
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 مجلس الكلية
عزيزة طوبر قايغنأ. د.   

عصيفة أونال أ. د.  
 أ. د. جتين سمرجي

 أ. د. عثمان كنج أل 

 أ. مشارك فاطمة باغدات لي جام

 أ. مشارك فاطمة أونال

 أ. مساعد محمد ألتون مرال

 أ. مساعد يونس عبد الرحيم أوغلو 

 أ. مساعد واحد جالل

 محمد شربتجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ. د. عزيزة طوبر قايغن

 نائب عميد الكلية

 مسؤول شؤون الموظفين

 األعمال المالية و اإلدارية

 سكرتيرالعميد

 

 سكرتير القسم

 سكرتير الكلية

 محمد شربتجي

 مساعدا العميد
مساعد كامل جوشتوال .أ  
جوشقون بابا مساعدال .أ  

 ممثل الجودة

مساعد كامل جوشتوالأ.   

 المسؤول عن تحديث الموقع

 المعيد. محمد يونس يازيجي

 مجلس الكلية اإلداري
طوبر قايغن أ. د. عزيزة  

 أ. د. عصيفة أونال

 أ. د. جتين سمرجي

 أ. د. عثمان كنج أل 

 أ. مشارك فاطمة باغدات لي جام

 أ. مشارك فاطمة أونال

 أ. مساعد يونس عبد الرحيم أوغلو 

 محمد شربتجي

 

 

 

 

 

 

 . اهليكل التنطيمي لكلية العلوم اإلسالمية4

. اهليكل التنظيمي4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 موظف الخدمة

 رئيس القسم

 

 رئيس الفرع
 

 

 األكاديميون
 

 

 

 لجنة الجودة
مساعد كامل جوشتوال .أ  

مساعد جوشقون باباالأ.   
 د. المعيد نهات دورماز

 المعيد دويكو قابالق شاهين
 المعيد. زينب بازيجي

 سينم يشيم جاغلر
 حليا عوجقان )طالب(

 موظف شؤون الطلبة
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 رؤساء األقسام -5

 القسم رئيس القسم
الرحيم أوغلوأ. مساعد يونس عبد   قسم العلوم اإلسالمية األساسية                        

 قسم علوم الفلسفة والدين أ. د عاصفة أوانل
 قسم علوم اتريخ اإلسالم وفنونه أ.مساعد حممد التومنرال

 

 كلية العلوم اإلسالمية  -6
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 . النشأة التارخيية للكلية1.6

. فعلى القرار الصادر من جملس 13.08.2012أسست الكلية حسب قرار جملس الوزراء بتاريخ 

جامعة ابرطني العايل وابقرتاح من وزارة التعليم العايل أعلن القرار الذي صدر من جملس الوزراء بشأن أتسيس كلية 

  10.09.2012العلوم اإلسالمية يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 

طالبا وطالبة. وتواصل الكلية التعليم والتدريب بطاقم  862الطلبة الذين يدرسون يف كليتنا يبلغ جمموع عدد 

معيدين  10كوادر أكادميية أجانب و  4حماضرين و 2أستاذا مساعدا و 11أكادميي يتكون من أ. د واحد و

 موظفني. 4وبطاقم إداري يتألف من أمني الكلية و

 

 . البنية التحتية املادية2.6

مكاتب  4ومكتبا لألكادمييني  12تواجد فيها خمترب حاسويب واحد. عالوة على ذلك تفصول و  6 للكلية

 للموظفني اإلداريني.

 التدريبو  عليمت. ال7

وحدة الدراسات تابعة للكلية إىل قسمني: الوحدة اجلامعية و التدريب الوحدات اليت تقوم خبدمة التعليم و تنقسم ال

علم األخالق. وأما سية وتعليم الثقافة الدينية و العلوم اإلسالمية األساقسمي جتمع  الوحدة اجلامعية العليا. ف

علوم الفلسفة  قسمو  العلوم اإلسالمية األساسيةقسم هي ات العليا فتتضمن األقسام األربعة املذكورة مجعاء و الدراس

 .األخالقعلم قسم تعليم الثقافة الدينية و علوم اتريخ اإلسالم وفنونه و  قسمو والدين 

العلوم اإلسالمية األساسية الذي هو من أقسام الدرلسات العليا تشمل التخصصات التالية: التفسري  قسمف

حتته  علوم الفلسفة والدين يندرج قسمبالغتها. و كالم واتريخ املذاهب اإلسالمية واللغة العربية و واحلديث والفقه وال
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اإلسالم  علوم اتريخ اإلسالم وفنونه حيوي ختصصي اتريخ سمقالعلوم الدينية. و ختصصا الفلسفة اإلسالمية و 

  الفين الرتكي. والتاريخ اإلسالمي

   

 . مدة التعليم و التدريب1.7

قبل الربانمج املعين يدرس . فذلك تقابل مثانية فصول دراسيةأربع سنني و ة إن برانمج العلوم اإلسالمية ينتهي لغاي

إعدادية لللغة العربية إلزاما ملدة عامني دراسيني. فالناجحون يف الدراسة اإلعدادية دراسة  للكلية املقبولونالطالب 

 .اجلامعيربانمج ليستحقون اللحوق اب

 . عملية التسجيل للمواد الدراسية2.7

 هليسجت مت التدريب اليتالربانمج الفصلي لوحدة التعليم و يكلف الطالب جبميع املواد املقررة يف التسجيل اجلديد: 

 .فيها

  شروعقبل و ذلك يتكرر اليت سيدرسها  املواد  مع مشرفه يعني إن طالب الفصل الثاين فصاعدا جتديد التسجيل:

يف تعيني املواد تقدمي  جيب على الطالب. و عليها يف التقومي األكادميي يصنصمت التاملدة اليت  ويف  لو فصكل ال

 .على مواد الفصل اجلديد املواد اليت رسب فيها

 بوفاق من القسم.بدال عن األوىل  يف مادة اختيارية تعيني مادة اختيارية أخرى هيف حالة رسوبوللطالب 

 سجيل يف املدة املعنية يرفع أمرهيتم تسجيل املادة يف مدة التسجيل اليت قررت يف التقومي االكادميي. فمن مل يقم ابلت

دارة. ويعترب الفصل الذي مل يتم فيه التسجيل من س اإلاب مكتوب. فيقيم طلبه يف جملإىل وحدته األكادميي خبط

 املدة الدراسية.
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 الرفع. أسبوع اإلضافة و 3.7

ذلك بعد موافقة مشرفه وبشرط أن يكون يف ة املسجلة عليه ابملواد األخرى و للطالب استبدال املواد الغري اإللزامي

ال ترفع عنه مل مادة على الطالب و انتهاء هذه املدة ال حتبعد دميي. و األكا املقررة هلذه العملية يف التقومي املدة

 البتة.

 امللفات والنماذج /النماذج للطالب كلية العلوم اإلسالمية  منوذج اخلطابحتميل 
http://iif.bartin.edu.tr 

 
 . نقطة املادة4.7

إطار كفاايت ذلك يف نقطة يف كل فصل دراسي و  30لربانمج اجلامعي ونقطة ل 240يكلف الطالب أخذ 

 التعليم العايل الرتكي.

من مواد  يتم تسجيلهم للمواد الدراسية بدءا ابالنتقال العمودي قتادوناملاملرحلة اجلامعية املخفقون و طالب و 

  نقطة.    45الفصل األول فصاعدا. وال يتجاوز عدد نقاط املواد املسجلة 

 مادة واحدة +نقطة  45. 5.7

يف مواد الفصلني االخريين حيث ميكنه  هجناحعد الذي يكتمل مجيع ما عليه من املواد ب املرحلة اجلامعيةطالب 

وذلك بقرار من اجمللس  نقطة  45أخذ أكثر من مادة واحدة عالوة على يف فصل واحد التخرج ال يتاح له 

 اإلداري املعين.

 للطالبامللفات والنماذج /النماذج  كلية العلوم اإلسالمية  حتميل منوذج اخلطاب
http://iif.bartin.edu.tr 

 
 

http://iif.bartin.edu.tr/
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 . طلب املعافاة6.7

 إن للطالب طلب املعافاة من مادة سبقه أن جنح فيها قي مؤسسة التعليم العايل األخرى.

عملية التسجيل. يربم القرار يتم تسليم خطاب طلب املعافاة مع الواثئق اليت تؤسس هلا إىل الوحدة املعنية يف فرتة 

املواد اليت عويف  تسجيلإذا تقدم الطالب لو عالمة النجاح. ادا على حمتوى املادة ونقاطها و يف طلب املعافاة اعتم

 مسبقا. يسجل فيهافكأنه مل  يعترب تسجيله هلا تسجيال ابتدائياعنها جمددا بغرض رفع درجته فيها 

 امللفات والنماذج /النماذج للطالب اإلسالميةكلية العلوم   حتميل منوذج اخلطاب
http://iif.bartin.edu.tr 

 

    . االكتتاب للمادة مع العذر7.7

يتقدم الطالب الذين مل يتم جتديد اكتتاهبم/ تسجيلهم مع خطاب يبني معاذيرهم إىل الوحدة األكادميية اليت 

يتبعوهنا. يتأتى للطالب الذين قبلت هلم معاذيرهم من طرف اجمللس اإلداري للوحدة االكادميية املعنية  القيام 

 دميي  بعملية جتديد التسجيل ىف املدة املقررة يف التقومي األكا

 امللفات والنماذج /النماذج للطالب كلية العلوم اإلسالمية  حتميل منوذج اخلطاب
http://iif.bartin.edu.tr 

 

 . عملية جتميد السجل8.7

مت التقدم يف األسابع  إذا يشعر الطالب الوحدة األكادميية اليت يدرس فيها بطلبه لتجميد السجل مكتواب. ذلك

للطالب جتميد سجله بقرار من اجمللس اإلداري املعين ملدة فصل أو فصلني حسب تربيره  .األربعة األول للفصل

حقيقا ميكن للمجلس اإلداري املعين أن يعيد عذره يف التجميد كما كان شرعيا و يف حالة بقاء لتجميل السجل. 



18 

/كلية العلوم اإلسالمية نيجامعة بارط  

ال تضاف . فصول دراسيةجتميد سجله. علما أبنه ال يتجاوز جمموع مدة جتميد السجل يف الربانج اجلامعي أربعة 

 .تلك املدد على  احلد األعلى للمدة الدراسية

 امللفات والنماذج /النماذج للطالب كلية العلوم اإلسالمية  حتميل منوذج اخلطاب
http://iif.bartin.edu.tr 

 

 من النسبة املئوية 10املستحقون للدخول يف  الطالب . 9.7

أدىن عدد مفروض عليهم من املواد املقررة هلم يف كل فصل من الفصول  يف إن طالب الدراسة املسائية الناجحني

من النسبة املئوية وفق  10يدفعون رسوما دراسية بقدر ما يدفعه طالب الدراسة الصباحية بشرط دخوهلم يف 

 ال يدخل طالب املرحلة اإلعدادية حتت هذا القاعدة. لطالب الذين أخذوا تلك املواد. و معدل النجاح ل

  الدوام يف احملاضرات. 10.7

ال متكن املرونة يف و  املئوية. 30بنسبة احملاضرات  عن لغيابا حقو  .املئوية 70 ةسببن يف احملاضرات ينبغي الدوام

جيب الدوام يف الفصل الصف اإلعدادي. يكلف الطالب ابلدوام يف كل مادة من املواد النسب املذكورة آنفا. 

الطالب الذين أخلوا بشرط الدوام يف مادة واحدة على املئوية. و  85العربية بنسبة لغة املقررة للصف اإلعدادي ل

 األقل من املواد احملسوبة عليهم سيعتدون من الفاشلني.

 نظام االختبارات .11.7

يعين  .املرحلة اجلامعيةب الئحة اإلختبار للباكالوريوس و وذلك حس نظام التقييم النسيب يطبق إن يف جامعة ابرطني

خرين الذين يشاركونه يف  الصف. التقييم النسيب توقف تقييم جناح الطالب على درجات النجاح للطالب اآل

 "ف ف" .الطالب الذي مل يف ابلدوام املفروض جيعل خارج التقييم النسيب و تقيم عالمته احلرفية بو 
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 يف االختبارات غش. ال12.7

يكتب يف حقه من قبل املراقب و تسليم ورقته للمراقب.  غشالطالب الذي لوحظ عليه احلراكات املوجهة ب يطلب

 الذي ارتكبه الطالب. غشتقرير إمجايل يف كيفية ال

ثبت عليهم الغش حتقيق أتدييب.  جيرى يف حق الطالب الذيو  األمور اخلاصة عند وجودها.لتقرير القرائن و فرتفق اب

يضيف املراقب صورة منها إىل التقرير. أيضا إذا هنض  جز على القرينة املادية على عملية الغشاحل تعذرعند و 

تصرف الصادر من الطالب يف التقرير. فمثال الالطالب ملنع املراقب من تصوير القرينة املعنية يقوم املراقب بتحرير 

قب القبض على مثل علبة مكان املران إبميكن إثبات الغش بتصوير ما سوده الطالب يف يده بغرض الغش. لك

تعماله للغش من املكتوب وغريه. األشياء األخرى التابعة للملكية الشخصية إذا وجد عليها ما ميكن اساألقالم و 

عند مقاومة الطالب ال ميتلك املراقب صالحية مجع القرائن ابإلجبار. بل إذا لقي واقعة مثل هذه يقوم بكتابة و 

 إىل العمادة.هذا  التقرير يسلم مث. بسبب كيت و كيت امجعه قد تعذر عليقرائن الغش  األمر يف التقرير أبن

االستفادة أثناء االختبار من املصادر )مذكرات الدرس و الكتاب و هلم جرا( اليت مل يسمح احملاضر يف استعماهلا و 

ي املعلومة شفاهة كان أو كتابة تعاطأو النظر إىل ورقة طالب آخر أو متكني غريه من النظر يف ورقة االمتحان أو 

 ما شابه ذلك من األعمال تعتد غشا يف االختبار.و 

 . االعرتاض على نتائج االختبارات13.7

سيتم رفع  يف الفرتة املنصوص عليها يف التقومي األكادميي. إن الدرجات اليت انهلا الطالب وفق النظام املئوي تعلن

ىل الوحدة املعنية مكتوبة يف خالل ثالثة أايم بعد يوم اإلعالن. فاحملاضر يقيم االعرتاضات على نتائج االختبارات إ

يف حالة العثور على اخلطأ املادي تصحح درجة الطالب من و  .االعرتاض من جهة اخلطأ املادي يف يومي العمل

 قبل اجمللس اإلداري املعين. فيشعر الطالب مبصري اعرتاضه.
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 امللفات والنماذج /النماذج للطالب العلوم اإلسالميةكلية   حتميل منوذج اخلطاب
http://iif.bartin.edu.tr 

 

 . االختبار اخلاص ابملادة الواحدة14.7

وفوا بشرط الدوام إال مادة واحدة رسبوا فيها كلها و   يتم إجراء هذا االختبار للطالب الذين جنحوا يف مواد الربانمج

فيجب على الطالب الذي  العالمة اليت يناهلا الطالب فيه درجة جناحه األولية.بعد االختبارات التكميلية فتعترب 

 يبغي االشرتاك يف هذا االختبار أن يتقدم ابخلطاب إىل الوحدة اليت يتبعها.

 امللفات والنماذج /النماذج للطالب كلية العلوم اإلسالمية  حتميل منوذج اخلطاب
http://iif.bartin.edu.tr 

 

 اجلامعي و  درجة النجاح. املعدل 15.7

 4.00على األقل من على  2.00إال بعد نيل معدل عام مقدر بـ إن التخرج يف اجلامعة ال يتحقق للطالب 

على   AKTSنقطة / 240لـ النجاح يف املواد املقررة عليه مبا فيه رسالة التخرج. فلتخرجه ال بد له من مجعه و 

 األقل.

 . برامج التبادل8

 التبادل الفارايب. برانمج 8.1

. وسافر إىل مراكز العلوم اهلامة منها خبارى وبغداد والشام 870الفارايب ولد يف مدينة فاراب برتكستان يف عام 

والقاهرة وحران وحلب. و كتب الفارايب مؤلفات كثرية يف جماالت الفلسفة والرايضيات واملنطق وعلم السياسة 
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يف علم الفلسفة يف العامل اإلسالمي حبيث يقاس أبرسطاطاليس املشهور   له ابع طويل وصيت عريض واملوسيقى. 

عِلم الثاين. و يف العامل الغريب يعرف ابلفرابيوس. وتويف يف الشام عام 
ُ
 .950ابملعلم األول فيطلق عليه امل

 ما هو برانمج التبادل الفارايب؟

ابجلملة ما تسمى بربانمج التبادل الفارايب هو برانمج تبادل الطالب ورجال التدريس بني مؤسسات التعليم العايل 

داخل اجلامعة  ري والدكتوراوالبكالوريوس واملاجست اجلامعيستوى املعلى  تقوم بعملي التعليم و التدريباليت 

 العالية. تقنيةواملعاهد ال

يف مؤسسة تعليم  يةوالتدريس يةالتعليم مفعالياهت مواصلةتهدف للطالب أو رجال التدريس برانمج التبادل الفرايب يس

 .  فصلنيأو  فصلعال خارج مؤسستهم خالل 

ميكن االستفادة من موقع ربانمج التبادل الفارايب للحصول على معلومات أكثر تفصيال بشأن تطبيق جامعتنا ل

farabi.bartin.edu.tr 

 التبادل موالان. برانمج 8.2

يف مدينة بلخ من بالد  1207حممد جالل الدين. ولد موالان عام  إن موالان الذي تسمى به هذا الربانمج هو

ه وكأمنا صار رمزا عامليا مياثله. د استعمل اسم موالان من قبل حمبيخرسان اليوم الواقع يف حدود أفغانسطان. ق

قد جتاوز القرون مبؤلفاته  ومل يفرق بني الناس   صويف هوو  عشر الغربيني. عاش يف القرن الثالث عندويعرف ابلرومي 

 ."تعاىل على أي شاكلة كنت تعاىل": كما هو ملحوظ يف هذا البيت  فقال

أعلن . حمبته الغري احملدوداملتناهي و الغري  سماحهبمجيع الناس  فضال عن العامل اإلسالمي جذب إعجاب 

الثمانيمئة. زار موالان جالل الدين  مولده ذكرى" مبناسبة التسامحموالان و سنة " 2007و أن سنة اليونسك

 معلما و متعلما. العلمية تقع يف البالد واملدن املختلفة يف عصره خالل حياته مؤسسات التعليم اليت
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 .ةاهلامة مثل الديوان الكبري وفيه ما فيه واملكتوابت واجملالس السبع مصنفاتهو مؤلف لل

  هدف برانمج التبادل موالان

تبادل الطالب ورجل التدريس بني مؤسسات التعليم العايل داخل  كفالة  األساسي هو هدف برانمج التبادل موالان

 .وخارجه الوطن

 ىخر برامج التبادل األ ميزته عن سائر

 لربانمج بشكل مناسب للروح األكادمييةتقدمون لبرانمج التبادل موالان سوف يغتنم الطالب الذين ييف نطاق 

 عض الشروط األولية.امتالك ببقيد يف مكان ما من العامل فرصة التدريس  العايلللتعليم ة عوملال املرتاقية يف

 ميكن االستفادة من موقع موالانربانمج التبادل للحصول على معلومات أكثر تفصيال عن تطبيق جامعتنا ل

mevlana.bartin.edu.tr 

 إرامسوس  برانمج التبادل .8.3

. هو أحد من رواد تيار 1536 -1465عاش بني سنوات  رجل متفلسف هولندي دسيدريوس إرامسوس

 ه.وأكرب ممثلي املذهب اإلنساين الذي ظهر ابحلركة النهضة األوروبية

أثر يف فلسفة التعليم الغالبة على عصره مت تقدير علمي مشرتك ومبا سقف فين و  حتتاب و أور احتاد قارة مبا أسهم يف 

    تسمية هذا الربانمج ابمسه. 

 Moriæ)" اجلنون على ثناءاله "آاثر اب املختلفة . أهم و أور عاش إرامسوس كسياح يف بالد  على مدى حياته

Encomium) ضد التعصب.   تؤلفات اليت ُكتباملمن أهم   عدما زال سراين املفعول إىل يومنا هذا وي ووه 
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 الطالب إرامسوس حراكفعاليات 

 الطالب إيرامسوس بطريقتني: حراك حتقيقميكن 

 يالتعليم احلراك.1

 التدرييب احلراك.2

الطالب.  حراكيف  يشرتكون مبؤسسات التعليم العايل يتعليم االنتظامبرانمج اليف  إن الطالب الذين مت تسجيلهم

 من هذه الفعاليات.الطالب الذين يدرسون يف برانمج التعليم املفتوح و حنوه وال يستفيد 

بني  الراهن تفاقجزءا من تعليمه وفق االيف مؤسسة التعليم العايل  قتادالطالب امل حتقيق تعين التعليم حراكفعالية و 

خالل شهرا  12و 3 ترتاوح بني اليت يقدر إمتامها مبدة الدراسةو  املؤسسات يف مؤسسة التعليم العايل خارج البالد.

الدراسة تعين مراحل . أن هذه املدة انفذة يف املراحل التعليمية كلها على حدة نفسها علىالسنة األكادميية 

الطالب الذين يدرسون يف السنة األوىل يف البكالوريوس واملاجسرت والدكتورا. وال يستفيد ستوايت اجلامعية و م

 .السابقة الذكر التعليم حراكمن فعالية حلة اجلامعية/البكالوريوس والذين قد مت خترجهم املر 

يف مؤسسة التعليم العايل يف مؤسسة خارج البالد. التدريب وترية  تادالتدريب تعين تدريب الطالب املق حراكفعالية 

 مؤسسة أو منظمة يف بلد آخر.  حتت سقفشاركا يف الربانمج ماخلربة العملية أوالتدريب املهين مستفيدا 

جيب أن إجباراي لربانمج شهادة الطالب. ولكن القطاع االقتصادي الذي يدرَّب  ال يتوقع كون فعالية التدريب

 ربانمج التدريب املهين للطالب.ل يكون قطاعا مالئما

 موقع االستفادة منميكن إيرامسوس ربانمج التبادل للحصول على معلومات أكثر تفصيال عن تطبيق جامعتنا ل

erasmus.bartin.edu.tr 
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 الصور من النشاطات االجتماعية الثقافية و األكادميية. 9

 "مؤمتر األخالق من املاضي إىل املستقبل"
  2015مايو  13-14

  

      

 

     

  2015مايو  13-14
 طالبنا الذين فازوا يف مسابقة التصوير ابملقاعد األول
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أوزآقينجي برات ابملقعد األول صورة طالبنا الفائز  
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 صورة طالبنا الفائز ابملقعد الثاين جماهدة نور توفكجي

 

 
 صورة طالبنا الفائز ابملقعد الثالث أفق جليك  
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 رحلة إىل صافرانبولو

2015 
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اإلرهاب العاملي""مؤمتر إسالموفوبيا و   
2016ديسمرب  01-02  

 

 

 

 

 

 

 



30 

/كلية العلوم اإلسالمية نيجامعة بارط  

 

 

يات الفتية املبثوث يف قناة الفضائية ت ر ت الداينةاإلهلت كليتنا برانمج استقبل  
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 حماضرة املوسومة بـ"تغري األحكام"
 2017مايو  04
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 وصورهاملوسيقى الديين 
 2017مايو  10
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 مسابقة حسن القراءة ) للبنات (

 2017مايو  25
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 أقيمت ذكرى الشهداء ابألدعية
2017متوز  14  
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شهداء الدميوقراطية ذكرى ندوة   
2017متوز  18  
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يليو 15 املسرية إىل يف "توه فـ"مؤمتر الوجه احلقيق ل  
2017يليو  19  
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اطالهبوم اإلسالمية الدفعة األوىل من جت كلية العلخرَّ   
2017مايو  26  
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  نيجامعة ابرط

 إىل غد مشرق....
 


