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جامعة األفكار العظیمة.



الضروري تبادل األفكار والتعرف على الثقافات األخرى واكتساب فھم عمیق لـلجوانب األساسیة للحیاة. نحن
العصر الحدیث ، من أجل التقدم وتحقیق األشیاء العظیمة ، والنجاح وتحقیق أقصى استفادة من حیاتنا ، من

فخورون بتوفیر مثل ھذه البیئة لطالبنا حتى یتمكنوا من تبادل األفكار ورفع الوعي وتطویر عالقات إیجابیة

دولي ، بل ھي أیًضا فسیفساء ثقافیة. في رأینا ، یجب أال تكون الجامعة مركزا للتعلیم فحسب ، بل یجب أنً

جھدنا للمساھمة لتقدم طالبنا في جمیع جوانب حیاتھم االجتماعیة. من خالل دورھا الكبیر والمستدام منذ

محترمة.

باإلضافة إلى كونھا أكبر جامعة في قبرص ، طاقم عمل محترف ، بنیة تحتیة وفرص وافرة

أعزائنا الطلبة :

أولئك الذین لیسوا منفتحین على التطورات العالمیة وآراء اآلخرین یغلقون أذھانھم في التقدم المعرفة. في ھذا

مع الثقافات األخرى ، مع اكتساب عمق فھم القیم األكادیمیة واالجتماعیة والثقافیة.

جامعة الشرق األدنى ، التي تستضیف أكثر من ٢٧٠٠٠ طالب من ١٠٩ دولة ، لیست مجرد مركز تعلیمي

تكون أیًضا الوسیط الذي من خاللھ یكتسب األفراد نظرة ثاقبة لقیم الحیاة. في ھذا الصدد ، نحن نبذل قصارى

إنشائھا ، حصلت جامعة الشرق األدنى على العدید من الجوائز إلنجازاتھا وحصلت على سمعة دولیة

ً لقد أدى توفیرھا لطالبھا إلى أن تصبح الشرق األدنى الجامعة األكثر تفضیال في قبرص وفقا لـً
ًنحن فخورون للغایة بھذا النجاح. مع نمو عائلتنا كل عام ، نتشارك جمیعا في نفس OSYM 2015نتائج .

وسوف تستمر في التقدم مع مرور كل عام. من خالل القیم التي نتشاركھا مع ;quotالشرق األدنى&;quotالشيء القیم كـ &
زمالئنا من الشرق األدنى ، ھدفنا الوحید ھو تثقیف األشخاص الذین لدیھم الدافع للبحث عن األفضل ،

القیم التي ستكتسبھا طوال حیاتك التعلیمیة ستضیف الكثیر من الجوانب اإلیجابیة والفوائد لمستقبلك.

نسعى باستمرار لتوفیر أفضل الظروف التعلیمیة الممكنة والبیئة التي من شأنھا أن تضمن
أقصى درجات النجاح لطالبنا. المرافق المتوفرة في الحرم الجامعي ، مثل مستشفى جامعة الشرق األدنى ،

المختبرات المتنوعة وورش العمل ومراكز كمبیوتر ومھاجع ومتاحف ومطاعم ومراكز تسوق وكل المراكز
ومستشفى األسنان بكلیة طب األسنان ، مركز االبتكار ، مستشفى الحیوان ، المكتبة الكبرى وكذلك

االجتماعیة والثقافیة والریاضیة األخرى ستلبي جمیع احتیاجاتك بالكامل.

المفكرین النقدیین، لدیھم حساسیة تجاه القضایا البیئیة ، ومتسامحون ویحترمون آراء اآلخرین و حقوقھم. ھذه

نحن نقدم لك أفضل بیئة تعلیمیة ممكنة في حرم جامعي مصمم بشكل فرید لضمان حصولك على
حیاة جامعیة ال تنسى. نحن ننتظر مشاركة كل ما لدینا من معرفة وقیم اجتماعیة وثقافیة معكُ

تجعلك فخورا بجامعتك.ً

رئیس مجلس األمناء

أتمنى أن تمشي بثقة إلى مستقبلك المشرق ...
مساعد. األستاذ الدكتور عرفان س. جونسل



المركز التعلیمي والثقافي في
 البحر المتوسط

ًمنذ تأسیسھا في عام 1988 ، حققت جامعة الشرق األدنى تقدما مذھال في قطاع التعلیم العالي وأصبح أكبر وأكثر مركز تعلیم عالي شامل وأفضل تجھیزا ًً
في قبرص. كنتیجة لذلك ، اكتسبت الجامعة سمعة مستحقة كواحدة من مؤسسات التعلیم العالي الرائدة في منطقة البحر األبیض المتوسط.

مدینة الجامعات: نیقوسیا

نیقوسیا ، عاصمة شمال قبرص ، تستضیف العدید من المواقع التاریخیة و المباني التي یعود تاریخھا إلى العھد البیزنطي والفینیسي والعثماني والبریطاني 
فترات االستعمار وھو اآلن مركز ثقافي. كما تقدم نیقوسیا العدید من المرافق االجتماعیة، طالبنا الذین یختارون البقاء إما في جمیع أنحاء المدینة أو في 

الحرم الجامعي یمكنھم الوصول بسھولة إلى مراكز التسوق والمراكز الثقافیة والمطاعم ،المكتبات والمحالت الكتب، إلخ. عالوة على ذلك ، یأتي طالبنا من 
العدید من البلدان إلجراء دراساتھم في الحرم الجامعي لدینا (والتي في كثیر من الطرق تشبھ مدینة صغیرة) ، من المھم جًدا بالنسبة لھم أنھا لیست فقط واحد 

من أكثر الجامعات أمانا وشمولیة في قبرص ، ولكن في العالم. في ھذا الصدد ، أحد أھم أھداف رؤیتنا ال یقتصر فقط على ضمان وتوفیر أفضل جودة ً
ًأكادیمیة ممكنة لـطالبنا ولكن أیضا ضمان تمتعھم بحیاة تعلیمیة ال تنسى . تعد الحیاة الجامعیة اآلمنة والسلیمة والمریحة من أھم العوامل المؤدیة إلى النجاح.ُ

ًمنذ تأسیسھا في عام 1988، حققت جامعة الشرق األدنى تقدما مذھال في قطاع التعلیم العالي وأصبح أكبر وأكثر مركز تعلیم ً
عالي شامل وأفضل تجھیزا في قبرص. كنتیجة لذلك ، اكتسبت الجامعة سمعة مستحقة كواحدة من مؤسسات التعلیم العالي ً

الرائدة في منطقة البحر األبیض المتوسط.

مدینة الجامعات: نیقوسیا

نیقوسیا ، عاصمة شمال قبرص ، تستضیف العدید من المواقع التاریخیة و المباني التي یعود تاریخھا إلى العھد البیزنطي 
والفینیسي والعثماني والبریطاني فترات االستعمار وھو اآلن مركز ثقافي. كما تقدم نیقوسیا العدید من المرافق االجتماعیة، 
طالبنا الذین یختارون البقاء إما في جمیع أنحاء المدینة أو في الحرم الجامعي یمكنھم الوصول بسھولة إلى مراكز التسوق 
والمراكز الثقافیة والمطاعم ،المكتبات والمحالت الكتب، إلخ. عالوة على ذلك ، یأتي طالبنا من العدید من البلدان إلجراء 

دراساتھم في الحرم الجامعي لدینا (والتي في كثیر من الطرق تشبھ مدینة صغیرة) ، من المھم جًدا بالنسبة لھم أنھا لیست فقط 
واحد من أكثر الجامعات أمانا وشمولیة في قبرص ، ولكن في العالم. في ھذا الصدد ، أحد أھم أھداف رؤیتنا ال یقتصر فقط ً

ًعلى ضمان وتوفیر أفضل جودة أكادیمیة ممكنة لـطالبنا ولكن أیضا ضمان تمتعھم بحیاة تعلیمیة ال تنسى . تعد الحیاة ُ
الجامعیة اآلمنة والسلیمة والمریحة من أھم العوامل المؤدیة إلى النجاح.



فرص تعلیم معترف بھا دولیا ً

أكثر من 27000 طالب من 109 دولة -

برامج تدریس اللغة اإلنجلیزیة ومستوى متقدم للتدریب على اللغة اإلنجلیزیة -

حرم جامعي حدیث ، فرص التعلیم العالي المعاصرة ، والمرافق االجتماعیة والثقافیة الغنیة -

منح دراسیة متنوعة -

المكتبة الكبرى بأكثر من ملیون مادة مطبوعة وأكثر من 150 ملیون مصدر إلكتروني -

16 كلیة ، 5 مدارس ثانویة ، 220 قسم ، 28 مركز أبحاث -

داخل ھیئة الیونسكو ، الجمعیة الدولیة لعلم الھندسة  )IAU( و الرابطة الدولیة للجامعات ، )EUA( عضو في رابطة الجامعات األوروبیة -

)IGIP( ، اللجنة الدولیة المشتركة )JCI( ، اتحاد جامعات العالم اإلسالمي )FUIW( ، مجلس التعلیم العالي التركي )YOK(  و منظمة التعلیم

و 118 مؤسسة وطنیة و منظمة دولیة ، )ACPE( و منظمة المجلس االكادیمي للتعلیم االصیدلي  )YODAK( العالي للتقیم واالعتماد االكادیمي

ضمان رسوم دراسیة الثابتة من بدایة التعلیم إلى نھایتھ -

.الدراسات البحوثیة المتقدمة حول العالم كمبیوتر سوبر بسعة تزید عن 17 تریلیون عملیة في الثانیة ، یدعم -





أن تصبح

" طالب من الشرق األدنى  "
ھو امتیاز



من ھو طالب جامعة
 الشرق االدنى؟



ئز
وا

ج
ال

كیف تصبح طالب جامعة الشرق األدنى ؟

یحول طالب الشرق األدنى األحالم الالمتناھیة إلى حقیقة وھو منفتح على االبتكارات وال یقبل أبًدا العادي ، ویركز على التغییر 
والتطویر. طالب الشرق األدنى ال یتوقف أبًدا عندما یواجھ صعوبات ، واثق من نفسھ ، ومصمم ویبرز كمؤمن. طالب الشرق 

األدنى ھو نموذج یحتذى بھ ، ولھ أسس متینة ال ینسى أبًدا من أین أتت، یستمد القوة من قیم األسرة ، ویحتضن أسرتھ ، یحترم 
صغار وكبار السن ، ویعطي الثقة. ھو فاعل خیر، ولدیھ والء واحترام عمیقان للقیم الوطنیة واألخالقیة ، و ال یعیش حیاة عادیة 

، مفضال تطویر المستقبل وتحقیق أحالمھ. . طالب الشرق األدنى اسمھ مكتوب في التاریخ ویساھم في تقدم البشریة.ً

طالب الشرق األدنى ھو شخص یفكر بشكل اكبر ، الذي یتحمل المسؤولیة ، ویولد أفكار عظیمة ستغیر التاریخ ، من یكتب قصتھ 
ًبنفسھ وكتبھا. طالب الشرق األدنى ھو لیس شخصا یتبع اآلخرین ، ولكن شخصا یكون القائد والمرشد في كل لحظة من الحیاة.  ً

طالب الشرق األدنى ھو شخص یحتضن شعب وتاریخ وثقافة أمتھ ، وینشر قیم جزیرتنا حول العالم. طالب الشرق األدنى ھو 
مفكر كبیر والشخص الذي یحلل أدق التفاصیل. طالب الشرق األدنى ھو الذي یتطلع إلى التصامیم ومفاھیم وتقنیات جدیدة 

لیبرالیة ذات العقلیة اللیبرالیة. طالب الشرق األدنى ھو الشخص الذي یعكس روح الفنانین وأیًضا الشخص الذي یستخدم منطق 
العالم. طالب الشرق األدنى ھو متعدد المھارات ،ریاضي ومبدع ومنتج. طالب الشرق األدنى ھو الفرد الذي یعتبر خلق القیم من 

أھم مواضیع الحیاة. ھو الجدیر بالثقة والموثوقیة ...



منصة علمیة دولیة

الكلیات وفرص البحث
الدراسة في ، والوصول إلى  المعرفة والخطوات التي نتخذھا للحصول علیھا. أي قسم تختار أھم القیم التي نمتلكھا اآلن وفي المستقبل ھي

ًمن أجل  الحق المطلق یجب أن یكون في صمیم رؤیتھا. تھدف جامع الشرق االدنى إلى إحداث تقدم وتطویر سیاساتھا بناء على ھذه الرؤیة

األفراد الذین یبحثون عن األفضل ، واالستكشاف ، والمبادرة والمبدعین، تكوین مجتمع قائم على المعرفة. ھدف الجامعة ھو التثقیف

ًإیجاد الحلول على أساس المبادئ العلمیة. تنافسیة ، وثقة بالنفس ، ومتفاعلة اجتماعیا ، ولدیھا عالقات اجتماعیة قویة ومن

البیت االول لالنتاج واول سیارة 
 مسجلة في جمھوریة شمال

Ra25 :قبرص.
Ra25 ھي أول سیارة تعمل بالطاقة الشمسیة عالیة 

التقنیة یتم إنتاجھا في جمھوریة شمال قبرص 

التركیة. RA25 ، والتي یمكن أن تصل سرعات 

تصل إلى 130 كم / ساعة ، كان التي تنتجھا 

مجتمعة جھود البحث وفرق التطویر والمھندسین 

المحاضرین وطالب كلیة الھندسة في جامعة الشرق  

االدنى. RA25 مسجلة لدى جمھوریة شمال قبرص 

التركیة مجلس الوزراء كأول سیارة تعمل بالطاقة 

ًالشمسیة المنتجة محلیا في البالد.



الكلیات

 المدرسة المھنیة للسیاحة وإدارة الفنادق

 كلیة الھندسة المعماریة

 مدرسة العدل المھنیة

 كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة
 كلیة الالھوت

 كلیة الفنون المسرحیة

 كلیة السیاحة وإدارة الفنادق

 المدرسة المھنیة للخدمات الصحیة

 كلیة التعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد

 كلیة الطب

 كلیة االتصال

 كلیة الھندسة

 كلیة الطب البیطري

 المدرسة المھنیة للتربیة البدنیة والریاضة

 كلیة العلوم الصحیة

 كلیة الفنون الجمیلة
 كلیة الحقوق

 كلیة الصیدلة

 كلیة التربیة أتاتورك
 كلیة طب األسنان

 كلیة اآلداب والعلوم



مدرسة اإلعداد اإلنكلیزیة
جمیع الطلبة الملتحقین في برامج جامعة الشرق االدنى یجب على جمیع الطالب المسجلین في البرامج في جامعة الشرق األدنى أخذ 

عامھم الدراسي األول (باستثناء البرامج التي  اختبار الكفاءة الذي تدیره المدرسة اإلعدادیة اإلنجلیزیة في بدایة اللغة اإلنجلیزیة

تجرى باللغة التركیة).أولئك الذین حصلوا على درجة إجمالیة ال تقل عن 70٪ من امتحاناتھم الكتابیة والشفویة واجتیاز اختبار ُ

 الكلیات المعنیة. أولئك الذین یفشلون في الحصول على درجة إجمالیة ال تقل عن 70٪ ھم  یسمح لھم ببدء دراستھم فيEPSالكفاءة 

مطلوب لدراسة برنامج اللغة اإلنجلیزیة في المدرسة اإلعدادیة اإلنجلیزیة.

الخدمات المكتبیة
جامعة الشرق االدنى یؤمنون ان اساس التطور ھو العلم , تقدم اغلب الخدمات المكتبیة الشاملة ضمن مجمع 15000 متر مربع . المكتبة 

تضم اكثر من ملیون مادة مطبوعة وتقدم عدد غیر محدود للوصول الى اكثر من 50000 مجلة الكترونیة و اكثر من 170 ملیون مصدر 

الكتروني حول العالم , والمزید ,المكتبة تسھم في اكثر من 8500 دي في دي ,و 17 متجر للفیدیوھات و 12 مجموعة من الغرف الفردیة 

للدراسة و 4 قاعات تسع ما یقارب 1000 طالب , ومقھى قادر على تقدیم الخدمات لحوالي 600 شخص , و طاوالت دراسیة الكثر من   

700 طالب, المكتبة العمالقة مفتوحة 24 ساعة على مدار االسبوع وتعتبر اكبر مجمع مكتبي في قبرص

الشرق االدنى اف ام وتلفزیون الشرق األدنى
في عالمنا الحدیث ، ھناك عامل مھم آخر یتیح لـمنظمة للحفاظ على موقعھا الریادي والتمییز

نفسھ من الحشد ھو االستخدام الفعال للوسائط الحدیثة. القریب لھذا الغرض ، تم وضع مجمع الشرق إف إم وتلفزیون الشرق األدنى في 
الخدمة الغرض والمجمع اإلعالمي اآلن یوفر خدمات غیر محدودة

للطالب من أجل تطویر معرفتھم النظریة ومھارات عملیة. یتكون المجمع من ثالثة إذاعات استودیوھات وثالث استودیوھات إنتاج وإخراج 

ومزج فیدیو وحدة ، قاعة محاضرات مع مرحلة یمكن أن تستوعب حتى  200 شخص ، واستودیو رادیو وتلفزیون مجھز بأحدث تقنیة.





مركز االبتكار 

وتقنیات المعلومات

ًال تؤمن جامعتنا فقط بضرورة إعادة إنشاء النماذج والنماذج الموجودة بأفضل طریقة ممكنة ، ولكن یجب أیضا إنشاء نماذج 

ونماذج جدیدة في أغلب األحیان طرق مبتكرة. القیام بالدراسات العلمیة المبنیة على ھذه الرؤیة االبتكار ومركز تكنولوجیا 
ًً ًالمعلومات یبرز كأحد أكثر المراكز تمیزا و مراكز التكنولوجیا النشطة دولیا في جامعتنا. كأساس للتكنولوجیا یرتبط ارتباطا وثیقا ً

باالبتكار والدراسات المبتكرة ، والدراسات التكنولوجیة إعطاء األولویة القصوى في ھذا المركز. تم تطویر الكمبیوتر الفائق 

بواسطة IBM و المنتشر في ھذا المركز ھو واحد من أقوى أجھزة الكمبیوتر في العالم ، یقف من األقوى في جمیع أنحاء أوروبا 

ًالشرقیة وشمال إفریقیا وآسیا الوسطى و الشرق األوسط. لدیھا القدرة على تنفیذ أكثر من 17 تریلیون عملیة لكل ثانیا ، وباستخدام 
ًھذه اإلمكانات ، فإنھ یوفر الدعم حتى ألكثر األشخاص تطلبا و أكثر الدراسات البحثیة العالمیة شموال ، بما في ذلك الحسابات ً

الخاصة بـ  CERNمشروع (مصادم الھدرونات الكبیر) ودراسات السرطان العالمیة. 

فرص التعلیم والبحث
 عالم الغد ھنا بالفعل. نتیجة لذلك ، من الضروري أن تبقى الجامعة تتطور معرفتنا الحالیة بسرعة مع االكتشافات العلمیة الجدیدة ؛

باستثمارات في جمیع مجاالت التعلیم والعلوم  ھذه. تقوم جامعتنا في طلیعة االبتكار العلمي والبحث المستقبلي جانب أساسي من

ًمجھزة بأحدث  مختبرات الجامعة السعي لتحقیق اكتشافات رائدة. ،لیس فقط لمواكبة التطورات في العالم العلمي ، ولكن أیضا

 البحوث حول العدید من الموضوعات یمكن لألقسام إجراء دراساتھم وإجراء األجھزة والمعدات وأكثرھا تطورا بحیث تكون جمیعھاً

ضمن بیئة أكادیمیة حدیثة.





االندیة
  الطالبیة وانشطتھم



النوادي الطالبیة وأنشطتھا
ًتلعب نوادي الطالب دورا مھما في تزوید الطالب بفرص لتنفیذ مجموعة واسعة من األنشطة األنشطة حتى یتمكنوا من إظھار وتبادل  ً

ًمعارفھم وقدراتھم. في خضم ھذا تلعب األندیة الطالبیة دورا نشطا في تنظیم األحداث وتخطیطھا وجدولتھا دمج األنشطة االجتماعیة ً

ًوالثقافیة والفكریة ، ودعم الحیاة االجتماعیة واألكادیمیة في الحرم الجامعي. تضم جامعة الشرق األدنى ما یقرب من 40 نادیا ومنظمة 

طالبیة تنظم مجموعة متنوعة واسعة من األحداث التي تساھم وتضیف قیمة إلى الحیاة األكادیمیة واالجتماعیة في الحرم الجامعي. نوادي 
طالب جامعة الشرق األدنى تشمل نادي العالقات الدولیة ، نادي علم النفس ، نادي تكنولوجیا المعلومات ، الكمبیوتر نادي ھندسة وبرمجة 

الحاسوب ، نادي معھد الكھرباء واإللكترونیات ،نادي المھندسین المعماریین ، ماھور للتلحین ، نادي الفن والثقافة ، نادي دیل صیدا ، 
المؤلفون الشباب ، خاصنادي ستار ، نادي الرسوم المتحركة ، نادي البیئة ، نادي المستقبل ، نادي التصویر الفوتوغرافي ، نادي الدراما، 

الشعبي نادي الموسیقى والرقصات الشعبیة ، نادي الموسیقى التركیة ، نادي الروك ، نادي BEBF ، نادي كرة السلة ، كرة القدم نادي ، 

نادي تنس ، نادي شطرنج ، نادي طیران ، نادي كرة ید ، نادي كرة طائرة ، نادي تنس طاولة ، نادي السباحة ، نادي ركوب الخیل ، نادي 
تسلق الجبال ، نادي تنس الریشة ، نادي الغوص ، نادي ألعاب القوى ، نادي الدراجات الھوائیة ونادي المصارعة. كل ھذه المنظمات تنفذ 

األنشطة الالمنھجیة مع التركیز بشكل خاص على المساھمة في التنمیة االجتماعیة والثقافیة والشخصیة للطالب.

مركز اإلرشاد والتوجیھ النفسي
 تعلق جامعة الشرق األدنى أھمیة كبیرة على تعزیز الطالب النفسي والعاطفي والرفاه العالئقي. ولھذه الغایة ، یھدف مركز اإلرشاد

شروط.  أن جمیع الطالب في جامعة الشرق األدنى لدیھم خبرة ناجحة في المجال األكادیمي واالجتماعي والتوجیھ النفسي إلى ضمان ذلك

وكذلك  المشاكل التي قد یواجھونھا یساعد المركز الطالب في التكیف مع الحیاة الجامعیة ، ویساعدھم على اكتساب المھارات للتعامل معھا

والمرونة الشخصیة في مجتمع حرم جامعي متعدد الثقافات ومتنوع. التركیز  لتطویر التكامل المعرفي والعاطفي ، ومھارات العالقات

األساسي لـیركز المركز على تقدیم استشارات عالیة الجودة وسریة تھدف إلى مساعدة الطالب على النجاح ،أكادیمیا وشخصیا. إلى جانب 

خدمات االستشارة ، یقدم المركزالعالج النفسي للطالب الذین یعانون من اضطرابات نفسیة.

مركز توظیف
ً سنوات من خالل مساعدتھم على استكشاف ومتابعة یلعب مركز التوظیف دورا مھما في إعداد الطالب للحیاة التجاریة خالل جامعتھم ً

 التطویر الوظیفي ویساعد الطالب على تحدید الفرص الوظیفیة التي تتناسب مع قیمھم ، تطلعاتھم المھنیة. یعزز المركز الشمولیة
ورعایة األھداف المھنیة. من خالل  االھتمامات والشخصیة والمھارات. نتیجة لذلك ، یمكن المركز الطالب من اتخاذ خیارات مھنیةّ

 التعاون مع الطالب ، یسھل مركز التوظیف البرامج ،الخدمات واألنشطة مثل معارض الوظائف والتخطیط الوظیفي وتقنیات المقابلة

لبدء حیاتھم المھنیة بطریقة مھنیة. لتمكین الطالب

مركز المسؤولیة االجتماعیة وتحدیات جسدیة
ًمركز المسؤولیة االجتماعیة وتحدیات الدكتوراه الذي تم إنشاؤه لتنسیق جمیع األنشطة التطوعیة التي تتم داخل الجامعة وجمعھا معا في إطار 

المستویات. المركز ال یدخر  رووف ، تنظم الحمالت الخیریة ومشاریع المسؤولیة االجتماعیة على الصعیدین الوطني والدولي واحد

الطالب الذین یواجھون تحدیات بدنیة والذین یدرسون في جامعة الشرق األدنى ویساھمون بشكل  تضحیات ویعمل بجد في جھوده لدعم

األرواح. إیجابي في حیاتھم



مرافق الجامعة 



  جامعة الشرق االدنى تضع, كن على علم ان المتاحف لھا دور مھم في الحفاظ و االنعكاس التاریخي واالستحقاق الثقافي لكل االجیال

  تھدف الى اضافة بعد جدید الى الحیاة الثقافیة والفنیة.  التي تضیف الحیویة واللون للمجتمع والحیاة الثقافیة, اھمیة خاصة على المتاحف

  جامعتنا اسست العدید من المتاحف تتضمن المتحف الترابطي والمتحف البحري التاریخي ومتحف المعرض, في جمھوریة شمال قبرص

 وھناك ھدف اخر لمتاحفنا وھو. الفني ومتحف السیارات الكالسیكیة ومركز االعشاب ضمن جسم مكتب ادارة جامعة الشرق االدنى

.استجابة لحوافز الطالب التي تشارك في الجانب المعني كما تستطیع تقدیم المساھمات الى التراكمات الثقافیة والفنیة للقبارصة االتراك

  مستشفى جامعة الشرق االدنى مع البنیة التحتیة للتكنولوجیا الفائقة مع كادر خاص عالي الخبرة یقدم,  متر مربع٥٦٠٠٠ تقع على مساحة

  مستشفى جامعة الشرق االدنى تبقى حتى االن,  اعتبار القضایا الصحیة كاولویة.  قسم للمرضى والطالب٣٦ خدمات صحیة متواصلة في

  تمتلك احدث واكثر التقنیات العالیة المتطورة المطلوبة لضمان اكثر التصویر الطبي. مع كل التصورات االبتكاریة في عالم الطب
  مستشفى جامعة الشرق االدنى تقدم الخدمات الصحیة مجانا لكل المرضى والطلبة تحت تغطیة, والتشخیص والعالج الدقیق والسریعً◌

  ساعة خالل االسبوع٢٤  الطلبة یستطیعون الحصول على الخدمات الصحیة المتواصلة على مدى. مؤسسات الضمان االجتماعي التركي
.مجانا لكل الوحدات الطبیة وتتضمن قسم الطوارئ و وحدات العیادات الطبیة والجراحیةً◌

  الحافالت تسیر من الحرم الجامعي على طرق محددة, جامعة الشرق االدنى تساھم في تقدیم خدمة النقل بالحافالت مجانا لطالب الجامعةً◌
◌ً ◌ً ً◌  الباصات المجانیة ذات الطرق المحددة مسبقا ھي,  مسأء٢١:٣٠  صباحا وحتى الساعة٧:٣٠  مسبقا حدود والیة نیقوسیا من الساعةً◌

.متوفرة ایضا للطلبة خارج نیقوسیاً◌

المتاحف

الخدمات الصحیة

 خدمات وسائل النقل















كلیة الدراسات العلیا للعلوم االجتماعیة
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