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من حنن
)IMU(  باعتبارها جامعة مؤسسة ، تقدم جامعة اسطنبول ميديبول 

خدمات تعلميية حلوايل 648 طالًبا أجنبًيا من 63 دولة خمتلفة. هتدف 
إىل إنتاج العلوم والتكنولوجيا ، ويمت تنفيذ اخلدمات املمساة باللجوء 

إىل اإلجراءات التعلميية من الدرجة األوىل. نظًرا ألاكدمييينا ذوي 
املزايا الدولية يف جماالهتم والرتوس التعلميية املتطورة ،  متتلك ميديبول 

أقسام  اإلماكنيات للحفاظ عىل مستقبل أكرث إرشاًقا

الرباجم
براجم الدراسات العليا

لكية الطب   •

•  لكية الطب الدولية

•  لكية الصيدلة

لكية طب األسنان   •

لكية االتصاالت   •

لكية علوم الصحة   •

لكية احلقوق   •

لكية الرتبية   •

لكية تصممي الفنون امجليلة واهلندسة املعامرية   •

لكية العلوم اإلنسانية واالجمتاعية   •

لكية اإلدارة والعلوم اإلدارية   •

لكية اهلندسة والعلوم الطبيعية   •

مدرسة علوم الصحة   •

براجم الباكلوريوس املدارس املهنية
املدرسية املهنية خلدمات الصحة   •

املدرسية املهنية العلوم االجمتاعية   •

املدرسية املهنية القانون   •

براجم املاجستري والدكتوراه
معهد العلوم الصحية   •

معهد العلوم االجمتاعية   •

معهد العلوم الطبيعية   •

الرباجم

الطب الدويل
ان ا.ف.م ميديبول الذي ميّكن طالبه من البحث عىل املستوى الدويل ، هو 

الوحيد الذي حيتوي عىل 3 خصائص مطلوبة لرفع الطالب الناحجني ، ويه 
بنية أساسية متكهنم من أن يكونوا عاملني ، وتعلمي اللغة اإلجنلزيية الذي ينقلهم 
إىل مستوى اللغة األصلية ، وإماكنية احلصول عىل اخلربة يف اخلارج وهلا 

شبكة مع املهنيني باخلارج.

ميكن لطالبنا الذين يمكلون الفصل الرابع بنجاح كبري ، أن يستغلوا فرتة 
دراسهتم وميكن أن يكونوا مراقبني يف األحباث يف جامعة هافارد ، يف نطاق 

االتفاقية اليت وقعهتا جامعتنا



الطب
دجم مبادئ البحث الطيب واملامرسات يف لكية الطب يف ميديبول بفضل رمير 

، أحد أفضل مراكز البحث يف تركيا ، ومستشىف ميديبول ميجا اجلاميع. 
باإلضافة إىل ذلك ، أصبح من املمكن توفري املزيد من تعلمي اللغة اإلجنلزيية 

إلعداد اللغة اإلجنلزيية من قبل املؤسسات يف الواليات املتحدة بناًء عىل مذكرة 
التفامه املربمة بيهنام. وبذلك ، يمت اسهتداف األطباء الباحثني األاكدمييني 

املكرسني لـجامعتنا  لتدريهبم من قبل هيئة التدريس

لكية طب األسنان
يمت تنفيذ منوذج تعلمي طب األسنان املعمتد من قبل مجعية تعلمي طب األسنان 

يف أوروبا يف لكية ميديبول . أمه غرض هذا المنوذج التعليمي اجلديد هو 
مساعدة طالب ميديبول عىل اكتساب مهارات البحث والتعمل الفردي من حيث 

 املبدأ واملامرسة خالل العام الدرايس

لكية الصيدلة
 إن أعضاء هيئة التدريس لدينا لتدريب العملاء احملمتلني لدهيم خلفيات تعلميية 

خمتلفة محتل مزايا ووثائق اعمتاد وطنية ودولية. لكية الصيدلة يه تدريب 
احملققني واحملققني والصيادلة احملللون الذين يتحملون املسؤولية الفعالة يف 
لك مرحلة عىل أساس املسملات العاملية للعلوم والتكنولوجيا ، من اإلنتاج إىل 
اسهتالك الدواء ، واملسامهة يف رفاهية املجمتع من خالل إنتاج وتكرمي املهنة

لكية احلقوق
هتدف لكية القانون إىل تدريب املهنيني الذين

 1- مزودون بنظرة ثاقبة من القانون والرشعية.

2- ميكن أن يسامه يف املجمتع مكحامني وحمامني ووكالء نيابة وقضاة.
يسمتر تعلمي القانون ملدة أربع سنوات مع لغة التعلمي لتكون 30 ٪ اإلجنلزيية و
70 ٪ الرتكية. مكا يقدم للطالب املهمتني دورات تدريبية مكثفة يف اللغة اإلجنلزيية

لكية إدارة األمعال
تدريب الطالب الذين

1- مؤهل عاملًيا ومجيعهم جاهزون هلذا القطاع

2- أن يتفوق عىل بقية حياته املهنية

3- فكر بشلك نقدي بثقة عالية بالنفس ميكن حتقيقها من قبل أعضاء هيئة 
التدريس املسؤولني عن االقتصاد والتجارة يف القطاع احلقييق.

هتدف املدرسة إىل متكني طالهبا من احلصول عىل فرصة للعمل يف مجيع 
أحناء العامل بعد أن اكتسبوا خربة يف أكرث من جمال واحد من خالل االستفادة 

من براجمنا املختلطة. الرباجم اليت تقدمها املدرسة :يه مكا ييل 

إدارة أمعال   •

االقتصاد واملالية   •

التجارة والمتويل الدوليني   •

إدارة اللوجستيات الدولية   •

ادارة املوارد البرشية   •

خدمات البنوك والتأمني   •

نظم املعلومات اإلدارية   •

لكية الرتبية
تأسست هذه املدرسة يف عام 2015 يف ميديبول وتقدم مخسة براجم خمتلفة 

عىل النحو التايل:

)PCG(  اإلرشاد والتوجيه النفيس   •

)ELT(  تدريس اللغة اإلجنلزيية   •

)PMT(  تدريس الرياضيات االبتدائية   •

)PST( تدريس ما قبل املدرسة    •

)TES(  تدريس الرتبية اخلاصة   •



لكية علوم الصحة
الرباجم املقدمة يف لكية العلوم الصحية :     •

العالج بالعمل   •

اخلدمة االجمتاعية   •

عالج النطق واللغة   •

التغذية وعمل التغذية   •

العالج الطبييع والتأهيل   •

المتريض   •

إدارة الصحة   •

منو الطفل   •

القبالة   •

المسع   •

تقومي األطراف الصناعية   •

لكية االتصال
الرباجم املقدمة يف لكية االتصال:

•   الصحافة

•   العالقات العامة والدعاية واإلعالن

اإلعالم والفنون البرصية   •

اإلعالم اجلديد واالتصال   •

•   راديو وتلفزيون وسيمنا.

لكية اهلندسة والعلوم الطبيعية
الرباجم املقدمة يف لكية اهلندسة و

علوم طبيعية   •

•   هندسة مدنية

•   هندسة المكبيوتر

•   هندسة صناعية

•   اهلندسة الكهربائية وااللكرتونيات

•   اهلندسة الطبية احليوية

لكية تصممي الفنون امجليلة واهلندسة املعامرية
:الرباجم املقدمة يف مدرسة تصممي وهندسة الفنون امجليلة 

•   التصممي الصنايع

•   تصممي االتصاالت املرئية

•   التصممي احلرضي واملناظر الطبيعية

•   فن الطهو وفنون الطهي

•   هندسة معامرية

•   القوس والتصممي البييئ

•   موسيىق تركية

لكية العلوم اإلنسانية واالجمتاعية
 جتري لكية العلوم اإلنسانية واالجمتاعية أحباًثا يف

 جماالت العلوم االجمتاعية تقدم مخسة براجم جامعية يف
إطار ثالثة أقسام خمتلفة :

عمل النفس   •

العلوم السياسية واإلدارة العامة   •

العلوم السياسية والعالقات الدولية   •
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