جامعة صبانجي
تأسست جامعة صبانجي عام  1996وتعتبر من الجامعات العالمية الرائدة بالسياسة التعليمية متعددة االختصاصات المعتمدة فيها التي
تركز على األبحاث وباالختيار األكاديمي الحر وبيئة األداء المتوفرة فيها وبالكادر التدريسي المعروف في كل العالم الموجود فيها .لقد
أصبحت الجامعة نقطة مرجعية عالمية بفضل النموذج التعليمي الحديث المتبع فيها التي تتيح االشتراك في المشاريع البحثية وتتيح
للطالب الحرية الكاملة في موضوع اختيار التخصص والمجال التعليمي .يتوفر في الجامعة ثالث كليات تتضمن  13اختصاص جامعي
و 25اختصاص دراسات عليا و 12اختصاص دكتوراه إلى جانب توفر إمكانية االختصاص الرديف أو االختصاص المزدوج.
التصنيف









الجامعة الريادية واالبتكارية في تركيا حسب مؤشر الجامعات الريادية واالبتكارية لعام 2016
المرتبة الثامنة عشرة بين أفضل الجامعات الموجودة في دول البريكس واالقتصاديات النامية لعام 2017
المرتبة العاشرة بين أفضل الجامعات الصغيرة في العالم لعام 2015
المرتبة  52بين أفضل  100جامعة تحت عمر  50لعام 2016
المرتبة الرابعة عشر في تصنيف النجاح  QSبين جامعات الدول النامية في أوربا ودول آسيا الوسطى لعام – 2015
2016
المرتبة  39بين جامعات آسيا الوسطى لعام 2015
بين أفضل  400 – 350أفضل جامعة في العالم
بين أفضل  450جامعة في تصنيف  QSفي العالم

المزايا
 جميع االختصاصات تدرس باللغة االنكليزية
 يوجد فيها أكثر من  4000طالب وأكثر من  7000متخرج وأكثر من  700طالب أجنبي
 منح دراسية كاملة أو جزئية أو خاصة بالمشاريع للطالب األجانب
 طالب من أكثر من  70جنسية
 نسبة المدرسين  /الطالب يساوي 14/1
 269 مدرس ( 83%من المدرسين يحملون شهادة الدكتوراه من الجامعات المعروفة في العالم)
 تعليم حديث
 بعثات إلى خارج البلد عن طريق برامج التبادل الطالبي
 إقامة داخل المجمع الجامعي
 أكثر من  3000منشور علمي وتقني منذ عام 2000
 صندوق دعم أبحاث بقيمة  500.000ليرة تركية تقريبا لكل مدرس
 نسبة المشاريع البحثية النشطة  /المدرسين يساوي 17/1
 مركز تميز التقنيات المركبة – جامعة – نموذج فريد للتعاون مع القطاع الصناعي
 إعالن  118اكتشاف 61 ،طلب براءة اختراع و 32براءة اختراع
 20 شركة تجارية في محفظة انفونت للشركات المالية الناشئة وأول تسويق تجاري للتكنولوجيا  /مسرع في تركيا
المراكز
 مركز جامعة صبانجي للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا النانو )(SU-NUM
 مركز اسطنبول للسياسات
 مركز اسطنبول الدولي للطاقة والمناخ )(IICEC
 مركز التميز المالي )(CEF
 مركز الجنس االجتماعي والدراسات النسوية للبحث والتطوير
 مركز تحليل البيانات للبحث والتطوير
المنتديات
 منتدى جامعة صبانجي وجمعية الصناعيين ورجال األعمال األتراك للمنافسة
 منتدى إدارة المؤسسات في تركيا
البرامج الصيفية
 برنامج صبانجي للمدارس الصيفية
 مدرسة صبانجي هارفرد للمدارس الصيفية
 اللغة والثقافة التركية الحديثة
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االختصاصات الجامعية
كلية العلوم اإلدارية
العلوم اإلدارية
االختصاصات الرديفة
اختصاص التحليل المهني الرديف
اختصاص ريادة األعمال الرديف
اختصاص التمويل الرديف
كلية الهندسة والعلوم الطبيعية
علوم وهندسة الحاسوب
بيولوجيا الجزيئات ،الوراثة والهندسة البيولوجية
الهندسة االلكترونية
الهندسة الصناعية
علم المواد وهندسة النانو
هندسة الميكاترونيك
االختصاصات الرديفة
فيزياء
كيمياء
رياضيات
طاقة
كلية الفنون والعلوم االجتماعية
االقتصاد
الفنون البصرية وتصميم التواصل البصري
الدراسات الثقافية
العلوم السياسية
الدراسات الدولية
علم النفس
االختصاصات الرديفة
النقد ونظرية الفنون
فلسفة
الدراسات الجنسية
علم النفس

اختصاصات الدراسات العليا
كلية العلوم اإلدارية
التمويل (ماجستير)
اإلدارة من أجل المدراء  -إدارة أعمال تنفيذية (ماجستير)
اإلدارة – إدارة أعمال (ماجستير)
اإلدارة من أجل المتمرسين (ماجستير)
التحليل المهني (ماجستير)
اإلدارة (دكتوراه)
كلية الهندسة والعلوم الطبيعية
علوم وهندسة الحاسوب (ماجستير ودكتوراه)
بيولوجيا الجزيئات ،الوراثة والهندسة البيولوجية (ماجستير ودكتوراه)
الهندسة االلكترونية (ماجستير ودكتوراه)
الهندسة الصناعية (ماجستير ودكتوراه)
علم المواد وهندسة النانو (ماجستير ودكتوراه)
رياضيات (ماجستير ودكتوراه)
هندسة الميكاترونيك (ماجستير ودكتوراه)
فيزياء (ماجستير ودكتوراه)
هندسة اإلنتاج (ماجستير ودكتوراه)
االختصاصات االحترافية
تكنولوجيا المعلومات (ماجستير)
تكنولوجيا الطاقة واإلدارة (ماجستير)
تحليل البيانات (ماجستير)
كلية الفنون والعلوم االجتماعية
الدراسات األوربية (ماجستير)
االقتصاد (ماجستير ودكتوراه)
الفنون البصرية وتصميم التواصل البصري (ماجستير)
الدراسات الثقافية (ماجستير)
العلوم السياسية (ماجستير ودكتوراه)
التاريخ (ماجستير ودكتوراه)
الدراسات التركية (ماجستير)
تحليل النزاعات ووضع الحلول (ماجستير)
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تقديم الطلبات والتسجيل
تقديم طلبات التسجيل لالختصاصات الجامعية
يجب على الطالب األجانب تقديم األوراق المبينة أدناه للتسجيل في االختصاصات الجامعية في جامعة صبانجي :
 .1استمارة التقدم على شبكة االنترنت )( http://iro.sabanciuniv.edu/ApplyNow
 .2شهادة أو وثيقة النجاح في االمتحانات المقبولة من قبل الجامعة
.3
.4
.5
.6

)(http://iro.sabanciuniv.edu/en/students/admission

نسخة عن شهادة الثانوية في حال صدورها (مع الترجمة والتصديق
لدى الكاتب بالعدل إن لم تكن باللغة التركية أو اإلنجليزية)
كشف عالمات مصدق رسميا من المدرسة يبين أسماء المواد
والدرجات في المرحلة الثانوية
نسخة عن وثيقة النجاح في امتحان اللغة األجنبية المعتمدة من قبل
جامعة صبانجي إن وجدت (توفل ،بي تي إ ،الخ)
خطاب تذكية دراسية عدد 1

تاريخ تقديم طلبات التسجيل
الفترة المبكرة للتقديم  19 :كانون األول (ديسمبر)  1 – 2016شباط (فبراير) 2017
آخر موعد لتقديم الطلبات  1 :آب (أغسطس) 2017
تسجيل الطالب األجانب في الجامعة  :شهر أيلول (سبتمبر)
تقديم طلبات التسجيل للدراسات العليا
يجب على الطالب األجانب تقديم األوراق المبينة أدناه من أجل التسجيل في الدراسات العليا :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

استمارة التقدم على شبكة االنترنت https://admission.sabanciuniv.edu/suwebadm
وثيقة نتيجة امتحان الدخول في الدراسات العليا )(GMAT, GRE, GAT, ALES
وثيقة النجاح في امتحان اللغة األجنبية المعتمدة من قبل جامعة صبانجي (توفل ،بي تي إ ،الخ)
كشف عالمات رسمي
خطاب تزكية دراسية عدد 2
خطاب إعالن نية
السيرة الذاتية
صور شخصية
مصنف  /نموذج كتابة (في االختصاصات المعنية)

للتواصل
مكتب العالقات الدولية في جامعة صبانجي العنوان Orta Mahalle - Tuzla 34956 İstanbul / Türkiye :
البريد االلكتروني  iro-crm@sabanciuniv.edu :الموقع االلكتروني  iro.sabanciuniv.edu :الهاتف +902164839100 :

تاريخ التسجيل في اختصاصات الدراسات العليا
الدراسات العليا في كلية العلوم اإلدارية

االختصاص

آخر موعد
للتسجيل

ماجستير التحليل
المهني

ماجستير تمويل

اإلدارة

اإلدارة من أجل
المتمرسين

اإلدارة من أجل
المدراء

آخر موعد للتسجيل العادي
آخر موعد لتقديم
الطلبات في التسجيل
آخر موعد لتقديم
المبكر
الطلبات في التسجيل
المبكر
حزيران (يونيو)
2017

 15كانون الثاني (يناير)
آخر موعد لتقديم آخر موعد لتقديم
آخر موعد لتقديم  6 -حزيران (يونيو)
الطلبات في التسجيل الطلبات في
الطلبات في
2017
التسجيل المبكر
التسجيل المبكر المبكر
 21نيسان
(أبريل) 2017

 3آذار (مارس)
2017

آخر موعد لتقديم
آخر موعد لتقديم
الطلبات في التسجيل الطلبات في التسجيل
العادي
العادي
 9تموز (يونيو)
تموز (يونيو)
2017
2017

 28نيسان (أبريل)  28نيسان
(أبريل) 2017
2017

آخر موعد لتقديم
آخر موعد لتقديم آخر موعد لتقديم
الطلبات في التسجيل الطلبات في
الطلبات في
التسجيل العادي
التسجيل العادي العادي
 9تموز (يونيو)  7تموز (يونيو)
2017
2017

تاريخ البدء

دكتوراه

أيلول (سبتمبر)

أيلول (سبتمبر)

أيلول (سبتمبر)

 7تموز (يونيو)
2017

أب (أغسطس)

أيلول (سبتمبر)

أيلول (سبتمبر)

الدراسات العليا في كلية الفنون والعلوم االجتماعية
االختصاص

كافة اختصاصات الماجستير
والدكتوراه

أخر موعد لتقديم
الطلبات

أخر موعد لتقديم الطلبات في
التسجيل العادي :
 31أيار (مايو) 2017

تاريخ البدء

أيلول (سبتمبر)

ماجستير االقتصاد

ماجستير الموظفين في تركيا

آخر موعد لتقديم الطلبات في التسجيل المبكر  :آخر موعد للتقديم الطلبات في التسجيل المبكر :
 3شباط (مارس) 2017
 3شباط (مارس) 2017
آخر موعد لتقديم الطلبات في التسجيل العادي  :آخر موعد لتقديم الطلبات في التسجيل العادي :
 31أيار (مايو) 2017
 31أيار (مايو) 2017

أيلول (سبتمبر)

أيلول (سبتمبر)
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الدراسات العليا في كلية الهندسة والعلوم الطبيعية

االختصاص

آخر موعد لتقديم
الطلبات

تاريخ البدء

كافة اختصاصات
الماجستير (رسالة)
والدكتوراه

الفصل األول :
 12أيار (مايو) 2017
الفصل الثاني :
تشرين الثاني (نوفمبر)
أيلول (سبتمبر)  /شباط
(مارس)

ماجستير اإلدارة وتكنولوجيا ماجستير تكنولوجيا المعلومات
الطاقة

ماجستير تحليل البيانات

التقديم المبكر :
التقديم المبكر :
التقديم المبكر :
كانون الثاني (يناير) – حزيران كانون الثاني (يناير) – حزيران كانون الثاني (يناير) – حزيران
(يونيو) 2017
(يونيو) 2017
(يونيو) 2017
التقديم المتأخر :
التقديم المتأخر :
التقديم المتأخر :
آب (أعسطس) 2017
آب (أعسطس) 2017
آب (أعسطس) 2017
أيلول (سبتمبر)

أيلول (سبتمبر)

أيلول (سبتمبر)

مدة الدراسة
كلية العلوم اإلدارية
اسم االختصاص

مدة الدراسة
 8فصول دراسية

ليسانس العلوم اإلدارية
 4فصول دراسية
ماجستير التحليل المهني (رسالة) )(MScBA
فصلين دراسيين
ماجستير تمويل (بدون رسالة)
فصلين دراسيين
اإلدارة دوام كامل (بدون رسالة)
فصلين دراسيين
اإلدارة من أجل المتمرسين (بدون رسالة)
فصلين دراسيين
اإلدارة من أجل المدراء (بدون رسالة)
اإلدارة
دكتوراه

 8فصول دراسية (مع درجة الماجستير)
 10فصول دراسية (مع درجة الليسانس)
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كلية الفنون والعلوم االجتماعية
اسم االختصاص
كافة اختصاصات درجة الليسانس
الدراسات األوربية – ماجستير (مع رسالة)
الدراسات األوربية – ماجستير (بدون رسالة)
االقتصاد – ماجستير (مع رسالة)
االقتصاد – ماجستير (بدون رسالة)
االقتصاد – دكتوراه (مع درجة الماجستير)
االقتصاد – دكتوراه (مع درجة الليسانس)
الفنون البصرية وتصميم التواصل البصري – ماجستير (مع رسالة)
الفنون البصرية وتصميم التواصل البصري – ماجستير (بدون رسالة)
الدراسات الثقافية – ماجستير (مع رسالة)
الدراسات الثقافية – ماجستير (بدون رسالة)
العلوم االجتماعية – ماجستير (مع رسالة)
العلوم االجتماعية –ماجستير (بدون رسالة)
العلوم االجتماعية – دكتوراه (مع درجة الماجستير)
العلوم االجتماعية – دكتوراه (مع درجة الليسانس)
التاريخ – ماجستير (مع رسالة)
التاريخ – ماجستير (بدون رسالة)
التاريخ – دكتوراه (مع درجة الماجستير)
الدراسات التركية – ماجستير (مع رسالة)
الدراسات التركية – ماجستير (بدون رسالة)
العالقات الدولية – ماجستير (بدون رسالة)
تحليل النزاعات ووضع الحلول – ماجستير (مع رسالة)
تحليل النزاعات ووضع الحلول – ماجستير (بدون رسالة)

مدة الدراسة
 8فصول دراسية
 4فصول دراسية
 2فصل دراسي
 4فصول دراسية
 2فصل دراسي
 8فصول دراسية
 10فصول دراسية
 4فصول دراسية
 2فصل دراسي
 4فصول دراسية
 2فصل دراسي
 4فصول دراسية
 2فصل دراسي
 8فصول دراسية
 10فصول دراسية
 2فصل دراسي
 4فصول دراسية
 8فصول دراسية
 4فصول دراسية
 2فصل دراسي
 2فصل دراسي
 4فصول دراسية
 2فصل دراسي
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كلية الهندسة والعلوم الطبيعية
اسم االختصاص
كافة اختصاصات درجة الليسانس
علوم وهندسة الحاسوب – ماجستير مع رسالة
علوم وهندسة الحاسوب – دكتوراه (مع درجة الماجستير)
علوم وهندسة الحاسوب – دكتوراه (مع درجة الليسانس)
بيولوجيا الجزيئات والوراثة والهندسة البيولوجية – ماجستير مع رسالة
بيولوجيا الجزيئات والوراثة والهندسة البيولوجية – دكتوراه (مع درجة الماجستير)
بيولوجيا الجزيئات والوراثة والهندسة البيولوجية – دكتوراه (مع درجة الليسانس)
الهندسة االلكترونية – ماجستير مع رسالة
الهندسة االلكترونية – دكتوراه (مع درجة الماجستير)
الهندسة االلكترونية – دكتوراه (مع درجة الليسانس)
الهندسة الصناعية – ماجستير مع رسالة
الهندسة الصناعية – دكتوراه (مع درجة الماجستير)
الهندسة الصناعية – دكتوراه (مع درجة الليسانس)
علم المواد وهندسة النانو – ماجستير مع رسالة
علم المواد وهندسة النانو – دكتوراه (مع درجة الماجستير)
علم المواد وهندسة النانو – دكتوراه (مع درجة الليسانس)
رياضيات – ماجستير مع رسالة
رياضيات – دكتوراه (مع درجة الماجستير)
رياضيات – دكتوراه (مع درجة الليسانس)
هندسة الميكاترونيك – ماجستير مع رسالة
هندسة الميكاترونيك – دكتوراه (مع درجة الماجستير)
هندسة الميكاترونيك – دكتوراه (مع درجة الليسانس)
فيزياء – ماجستير مع رسالة
فيزياء – ماجستير بدون رسالة
فيزياء – دكتوراه (مع درجة الماجستير)
فيزياء – دكتوراه (مع درجة الليسانس)
هندسة إنتاج  -ماجستير مع رسالة
هندسة إنتاج  -ماجستير بدون رسالة
هندسة إنتاج  -دكتوراه (مع درجة الماجستير)
هندسة إنتاج  -دكتوراه (مع درجة الليسانس)
علوم وهندسة الحاسوب
علوم وهندسة الحاسوب – دكتوراه
بيولوجيا الجزيئات والوراثة والهندسة البيولوجية
بيولوجيا الجزيئات والوراثة والهندسة البيولوجية – دكتوراه
الهندسة االلكترونية
الهندسة االلكترونية – دكتوراه
تكنولوجيا المعلومات – ماجستير بدون رسالة
تكنولوجيا الطاقة وإدارتها – ماجستير بدون رسالة
تكنولوجيا الطاقة وإدارتها – ماجستير مع رسالة
تحليل البيانات – ماجستير بدون رسالة

مدة الدراسة
8فصول دراسية
4فصول دراسية
8فصول دراسية
10فصول دراسية
4فصول دراسية
8فصول دراسية
10فصول دراسية
4فصول دراسية
8فصول دراسية
10فصول دراسية
4فصول دراسية
8فصول دراسية
10فصول دراسية
4فصول دراسية
8فصول دراسية
10فصول دراسية
4فصول دراسية
8فصول دراسية
10فصول دراسية
4فصول دراسية
8فصول دراسية
10فصول دراسية
4فصول دراسية
2فصول دراسية
8فصول دراسية
10فصول دراسية
4فصول دراسية
2فصول دراسية
8فصول دراسية
10فصول دراسية
4فصول دراسية
8فصول دراسية
4فصول دراسية
8فصول دراسية
4فصول دراسية
8فصول دراسية
2فصول دراسية
2فصول دراسية
4فصول دراسية
2فصول دراسية
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األجور الدراسية
أجور الدراسة الختصاصات الليسانس
 18000دوالر أمريكي
األجرة المتبقية
 0دوالر أمريكي
 4500دوالر أمريكي  +أجرة السكن الطالبي **
 9000دوالر أمريكي  +أجرة السكن الطالبي **
 13.500دوالر أمريكي  +أجرة السكن الطالبي **
 18.000دوالر أمريكي

كافة اختصاصات الليسانس
المنح الدراسية
 %100من أجور الدراسة
 %75من أجور الدراسة
 % 50من أجور الدراسة
 %25من أجور الدراسة
سكن طالبي مجاني (غرفة أربع طالب)

أجور الدراسة للماجستير
االختصاص
كافة اختصاصات ماجستير الهندسة والعلوم الطبيعية
كافة اختصاصات ماجستير الفنون والعلوم االجتماعية
اإلدارة
اإلدارة من أجل المتمرسين
ماجستير تمويل
كافة اختصاصات الدكتوراه

أجرة الدراسة
 18000دوالر أمريكي سنويا
 18000دوالر أمريكي سنويا
 15000دوالر أمريكي أجرة االختصاص
 16.000دوالر أمريكي أجرة االختصاص
 11000دوالر أمريكي أجرة االختصاص
 18000دوالر أمريكي سنويا

التكاليف األخرى
بإمكان الطالب اإلقامة في السكن الجامعي .يمكن لطالب الليسانس السكن في غرف بشخصين أو أربعة أشخاص .ويمكن
لطالب الدراسات العليا السكن في غرف بشخص واحد أو شخصين .أجور اإلقامة في السكن الطالبي هي كما مبين أدناه.
تكاليف الكتب والطعام والمواصالت وما شابه من تكاليف أخرى ستكون بحدود  4000 – 3000دوالر أمريكي سنويا.
نوع السكن
غرفة بأربع أشخاص
غرفة بشخصين
غرفة بشخص واحد

األجرة السنوية
 2500دوالر أمريكي
 3500دوالر أمريكي
 4500دوالر أمريكي

تكاليف الكتب الدراسية
الكتب
تبعا للمواد الدراسية

التكلفة السنوية
 250 – 200دوالر أمريكي

تكاليف الطعام
تكاليف الطعام
كافتيريا المجمع الجامعي

التكلفة السنوية
 1500 – 1000دوالر أمريكي
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