
  2023-2022  الخاصة بالطالب األجانب للفصل األول من العام الدراسي مفاضلة مرحلة الدراسات العلياعلى  التقديممقاعد وشروط 

أطروحةماجستير ب ماجستير بال أطروحة دكتوراة شروط التقديم  الكلية 

حاصل على بكالوريوس في  :ماجستير مع أطروحة

.الهندسة المدنية  

 

قسم الهندسة  بكالوريوس وماجستير منخريج :دكتوراه

.المدنية  

 

الهندسة قسم ج من يخر  :ماجستير بدون أطروحة 

المدنية ، هندسة النقل ، الهندسة المعمارية ، هندسة 

 أو، الهندسة الجيولوجية  خرائطالمواد ، هندسة ال

لزراعية ج من أقسام الهياكل ايالهندسة البيئية.  خر

برنامج أو خريج من والري في كليات الزراعة 

)األقسام العلمية(سنوات  4البكالوريوس لمدة   

 

مقعد دوام مسائي 20 2 مقاعد 5   الهندسة المدنية 

 

 

 

)ثالثة( 3قسم األدب التركي القديم:   

)واحد( 1قسم األدب التركي الجديد:    

)اثنان( 2قسم اللغة التركية الجديد:    

)اثنان( 2قسم األدب الشعبي التركي:    

 

تخرج من أحد أقسام اللغة التركية وآدابها ، تعليم اللغة 

 علوم الشعباآلداب ، تعليم اللغة التركية ، والتركية 

م صباحيتعليمقاعد  5 -  

م مسائيتعليمقاعد  10  

 اللغة التركية واألدب التركي 8



.التركي ، واللهجات واآلداب التركية المعاصرة  

علم الفن أو خريج أن يكون من خريجي كلية الزراعة أو 

ء.بكالوريوس علوم أو أحياء أو كيميا  

 نباتات الحدائق )قسم زراعة( 2 - -

العلوم والهندسة والعلوم  تخرج من مجاالت :ماجستير

.الصحية  

 

العلوم  من حاصل على شهادة ماجستير :دكتوراه 

.والهندسة والعلوم الصحيةا  

تخصصات الهندسة الحيوية وعلومها )لغة التعليم تركي(  15 - 15  

 

 

 

 

العلوم والهندسة والعلوم  تخرج من مجاالت :ماجستير

.الصحية  

 

العلوم  حاصل على شهادة ماجستير من :دكتوراه 

.والهندسة والعلوم الصحيةا  

(انكليزيتخصصات الهندسة الحيوية وعلومها )لغة التعليم  30 - 30  

قسمأي خريج بكالوريوس من  ماجستير:  

 

 ماجستير مع أطروحة من أن يكون خريج  :دكتوراه 

.كلية الصحة والسالمة المهنية  

مقاعد تعليم صباحي 10 1  الصحة والسالمة المهنية 5 

درجة البكالوريوس في العلوم السياسية و/ أو اإلدارة 

.العامة  

مقاعد تعليم صباحي 10   العامة العلوم السياسية واإلدارة 5   

العلوم  إدارة الزراعة العضوية ، الزراعة العضوية،

علوم  العلوم االقتصادية، علوم الحيوان، البيطرية،

· علوم الغذاء ،  علوم طبية، العلوم البيولوجية، األعمال،

 العلوم الزراعية

 

درجة البكالوريوس من فروع العلوم  حاصل على األقل

األخرى التي يمكن دمجها في فروع العلوم المذكورة 

 إدارة الزراعة العضوية 2 - -



 أعاله

أحد األقسام بكالوريوس أحياء  خريج أن يكون من -

جزيئية علم األحياء وعلم الوراثة، التكنولوجيا الحيوية 

الزراعية، الكيمياء الحيوية أو هندسة األغذية 

درجة البكالوريوس على  حاصل كونيأن  (.شخصان)

من أحد أقسام في المحاصيل الحقلية الجزيئية علم 

ة يالزراع يةاألحياء وعلم الوراثة أو التكنولوجيا الحيو

(. أن يكون حاصل على درجة شخص واحد)

البكالوريوس في المحاصيل الحقلية الجزيئية علم األحياء 

شخص ة )يالزراع وعلم الوراثة أو التكنولوجيا الحيوية

.واحد(  

 

 التكنولوجيا الحيوية الزراعية 4 - -

الكهربائية واإللكترونية خريج من احد االقسام :الهندسة  

الكهربائية ، ، الهندسة   

 هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت 

 هندسة الكهرباء وااللكترون 2 - -

.لمدة أربع سنوات من كلية أن يكون خريج  ماجستير:  

 

أي درجة دراسات عليا  :دكتوراه .  

 هندسة النظم البيولوجية 20 - 20

.تتعلق بالزراعة (واتسن 4)كلية  خريج ماجستير:  

 

في المجاالت ماجستير على درجة الالحصول  :دكتوراه 

 ذات الصلة

مقاعد تعليم صباحي 5   

مقاعد تعليم مسائي 10  

 علم تربية الحيوانات 10

 خريج أن يكون من خريجي كلية الزراعة أو  :ماجستير

  .من الجامعات في خارج القطرمن أقسام معادلة  

 

 

 

او خريج  تخرج من قسم المحاصيل الحقلية :دكتوراه 

المحاصيل الحقلية للجامعات من قسم معادل لقسم 

 بالخارج

  

 

  

 

 نباتات الحقول )زراعة( 10 5 5

.الحصول على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة مقاعد تعليم صباحي 5    

مقاعد تعليم مسائي 5  

مقاعد تعليم صباحي 2  

مقاعد تعليم مسائي 2  
 إدارة األعمال

ة.من خريجي كلية الزراعأن يكون   :اجستيرم  علم الحقول 6 - 2 



 

من كلية الزراعة خريج بكالوريوس   :دكتوراه 

وحصوله على درجة الماجستير في المجاالت ذات 

.الصلة  

 

وب.أن يكون خريج هندسة الحاس  هندسة الحاسوب 3 - - 

 

 

هندسة األغذية ، علوم خريج بكالوريوس من أقسام 

األغذية ، التغذية وعلم التغذية ،األغذية ، تكنولوجيا   

.الطب البيطري والكيمياء واألحياء والصيدلة   

 الهندسة الغذائية 4 - -

. 2. الهندسة الميكانيكية ، 1كلية الهندسة: ماجستير: 

. هندسة 4. هندسة الميكاترونكس ، 3هندسة الطيران ، 

 ونسوف يشارك :. هندسة المواد5المعادن والمواد ، 

 بشكل مباشر في حال نجاحهم

الخريجين من األقسام األخرى في كلية الهندسة؛ خريجو  

بعد فسيكونون قادرين على بدء تعليمهم  :الكليات األخرى

.التحضير العلمياالنتهاء من سنة   

 هندسة الميكانيك 10 - -

هندسة الميكاترونكس ،  اقسام من خريج  :ماجستير

الهندسة الميكانيكية ، الهندسة الكهربائية واإللكترونية ، 

الهندسة الكهربائية ، هندسة اإللكترونيات واالتصاالت ، 

هندسة الكمبيوتر ، هندسة أنظمة الطاقة ، هندسة المعادن 

والمواد ، هندسة المواد ، هندسة السيارات أو أقسام 

 معادلة 

 

صول على درجة الماجستير من هندسة لحا  :دكتوراه 

الميكاترونكس ، الهندسة الميكانيكية ، الهندسة الكهربائية 

واإللكترونية ، الهندسة الكهربائية ، هندسة اإللكترونيات 

واالتصاالت ، هندسة الكمبيوتر ، هندسة أنظمة الطاقة ، 

هندسة المعادن وهندسة المواد ، هندسة المواد ، هندسة 

.و أقسام معادلةالسيارات أ  

 التخصصات بين هندسة الميكاترونيك 4 - 4

.الحصول على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة مقاعد تعليم صباحي 5 -   االقتصاد الزراعي 5 

صل على درجة البكالوريوس في مجال اح  ماجستير:

.ذي صلة  

 

في مجال ذي ماجستير صل على درجة اح  :دكتوراه 

.صلة  

تعليم صباحيمقاعد  5 5 لغة عربية( ،علوم اإلسالم األساسية )الحديث 10   



 علوم الفلسفة والدين 10 - - حاصل على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

 الفنون التركية التقليدية 5 - - حاصل على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

صباحي مقاعد تعليم 5 - حاصل على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة  

مقاعد تعليم مسائي 10  

 اقتصاد 5

 علم اآلثار 5 - - حاصل على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

صل على درجة البكالوريوس في مجال اح  ماجستير:

.ذي صلة  

 

في مجال ذي ماجستير صل على درجة اح  :دكتوراه 

.صلة  

مقاعد تعليم صباحي 5 5  

 

 التربية البدنية والرياضة 5

على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلةحاصل   الكيمياء الحيوية 5 - - 

صل على درجة البكالوريوس في مجال اح  ماجستير:

.ذي صلة  

 

في مجال ذي ماجستير صل على درجة اح  :دكتوراه 

.صلة  

مقاعد تعليم صباحي 5 5  

مقاعد تعليم مسائي 10  

 الرياضيات 5

صلةحاصل على درجة البكالوريوس في مجال ذي  برنامج بحوث العمليات والنمذجة الرياضية )لغة  5 - - 

 التدريس:انكليزي(

 

 

  خريجي األقسام المرتبطة:

من جميع أقسام كليات السياحة   - 

 

أقسام اإلدارة الصحية بكليتي االقتصاد والعلوم اإلدارية-   

 

علم األحياء وعلم النبات وعلم الحيوان وأقسام - 

العلوم واألدب والعلوم واآلداب الجغرافيا في كليات 

 واللغة والتاريخ والجغرافيا ،

 

هندسة الغابات والحياة البرية والبيئة وهندسة المناظر - 

الطبيعية وتخطيط المدن واإلقليم والبستنة والمحاصيل 

الحقلية وعلوم الحيوان في أقسام الغابات والزراعة 

 والعلوم الطبيعية والكليات األخرى ،

 

قسام الغير مرتبطة:خريجي األ   

 

ختصاصات السياحة البيئيةا 10 - -  



من جميع  الحاصلين على درجة البكالوريوس تشير إلى -

 األقسام 

 

 .يجب أن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس 

 

باإلضافة إلى ذلك ، سيتمكن الحاصلون على درجة  

البكالوريوس والطالب األتراك الذين أكملوا برامج 

البكالوريوس في الدول األجنبية والذين لديهم شهادة 

على درجة  التقديممعادلة من مجلس التعليم العالي من 

ر.الماجستي  

 

يجب أن يكون لدى الطالب المتقدمين المؤهالت  - 

ي مبادئ قبول طالب برنامج الدراسات العليا المحددة ف

 لمعهد التعليم والتدريب بجامعة إغدير. 

ببدأ الدوام االقسام المرتبطة  يبدأ الطالب الخريجين من  

 مباشرة.

 

 

من ناحية أخرى ، يُطلب من الطالب الذين تخرجوا من 

بالقسم  أن يأخذوا دورات  أقسام الغير مرتبطة كليات /

"سنة اإلعداد العلمي" ، والتي تتكون من الدورات التي 

يحددها مجلس القسم ، في إطار القضايا المحددة في تعليم 

مبادئ  لوائح التعليم والتدريبعلى حسب الخريجين 

الدراسات  دفي معهقبول الطالب في برنامج الماجستير 

جامعة اغدير. العليا في   

.صل على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلةاح  علم التربة وتغذية النباتات 5 - - 

صل على درجة البكالوريوس في مجال اح  ماجستير:

.ذي صلة  

 

في مجال ذي ماجستير صل على درجة اح  :دكتوراه 

.صلة  

)بال مقاعد تعليم صباحي 5 5

 أطروحة(

 التاريخ 5

.على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلةصل اح   هندسة الميكانيك 5 - - 

 


