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 جامعة جنقايا
 

 

 

 .اهال و سهال بيكم في جامعتنا جامعة جنقايا االهلية 

 

 الموظف المسؤول الذي تستطيعون اإلتصال به: 

، وذلك من أجل حصولكم على هورموزلونــــــور تستطيعون االتصال بموظفتنـا في دائــرة شؤون الطلبـــة السيــــدة 

معلومات حول كيفية وتفاصيل المراجعة، وتفاصيل معامالت التسجيل، ومن أجل االستجابة على أسئلتكم، واالتصال مع 

 األساتذة. 

 

  هورموزلونــــــور 

 رئاســـــة دائـــرة شـــــؤون الطلبـــة 

 حـــرم الجامعــــة في حـــي )بلغـــــــات(

 0312009 284 45 00  /269 رقــــم الهاتـــــف : 

 البريـد األلكتروني: 

nurosman@cankaya.edu.tr 

 

 

 

 الفرص داخل جامعة جنقايا
 

 

   التقديم في جامعتنا:

للتقديم للدراسات البكلريوس يجب التخرج من المرحلة األخيرة في  طالب الراغبين في التقدم على جامعاتنا

و الحصول على شهادة البكلريوس تخرج ال الب الراغبين في التقديم للدراسات العليا يجبالطالدراسة االعدادية و

االكتروني : يرجى زيارة موقعناللحصول على معلومات مفصلةسنوات (  4)   

 http://www.cankaya.edu.tr/ 

 والخذ المعلومات عن االوراق والمستمسكات المطلوبة للتقديم يمكنكم زيارة قسم التسجيل في جامعتنا .

 

 

mailto:nurosman@cankaya.edu.tr
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  لغة التعليم :  
 

بستثناء قسم الحقوق فان لغة التدريس في جامعة جنقايا هي بالغة االنكليزية والطالب الذين غير كفوئين في لغة 

االنكليزية لمدة عام . االنكليزية يوجد كورسات تحضيرية للغة  

 

 مالحظة :

) دورة تومر ( لمزيد من اذا كنتم ترغبون في تعلم اللغة التركية يمكنكم االستفادة من دورات جامعة انقرة 

 المعلومات يرجى زيارة الموقع االكتروني :

 www.tomer.ankara.edu.tr 

 

 العنوان:

كيزيالى أنقرة 18/1الرقم   ضياء كوك ألبشارع   

03124359781هاتف:   

 

 

  البرامـــــــج األكاديميــــة )الدراسيــــة(:

مج أكاديمي لدراسة ( برنا24( قسم، وعلى )23( كليات لـ )5تحتوي جامعة تشانكايـا على برامج أكاديمية تتكون من )

وعلى منسق اللغة اإلنجيليزية ( مهنيين، 2( برامج أكاديمية لدراسة الدكتوراه، كما وتحتوي على معهدين )10الماجستير، و)

 ( مراكز للبحوث والتطبيق.7لدعم الدراسة باللغة اإلنجيليزية، وعلى )

 

 

 

 

 

 السنـــــة الدراسيــــة:

( أسبوع. وتم تنظيم الدروس حسب 14تتكون السنة الدراسية الواحدة من فصلين دراسيين، ويتكون كل فصل دراسي من )

 الفصول الدراسية. 
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 التدريس الصيفي:   

أسابيع. والغرض من هذا التدريب،  7التعليم الصيفي، باستثناء فصلي الخريف والربيع، تقوم بتدريب الطالب وفترة التدريب الصيفي هو 

هو اعطاءالطالب  فرصة جديدة للدروس في الصيف في حالة  أنهم فشلوا في االستفادة من الفرص التعليمية وكذلك يعطى للطالب 

يمكن  التخرج في فترة أقصر من المدة المحددة. الرسوم الدراسية الصيفية للدورة تحدد من قبل رئاسة الجامعة .ويمكن للطالب فرصة 

ويستطيع الطالب األجانب من طلبة الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا من االستفادة من  .مواد دراسية 3اتخاذ أقصى حد 

 البرنامج الدراسي الصيفي.

 

 

:صم خريجي جامعة جنقايا خ   

للخرييجين من جامعتة جنقايا في حالة التقديم للقسام االخرى من اقسام الجامعة او الطالب الحاصل على شهادة البكلريوس من جامعة 

راة في نفس لدراسات العليا في نفس الجامعة او خريج دراسات عليا من جامعة جنقايا في حالة التقديم للدكتوجنقايا في حالة التقديم ل

% من مصاريف الجامعة.30الجامعة يحصل على خصم   

 

تخفيضـــات لألشقــــاء      

٪ على الرسوم الدراسية التي ستودع منقبل  كل شقيق لدراسة )أخ واحد أو أكثر(. هذا الخصم هو 10وقد طبقت الجامعة على خصم 

 لىب أنه ليس من الضروري ان يكون كالدراسي لالخوة الطال ساري المفعول طالما الدراسة مستمرة. وكذلك لالستفادة من الخصم

. الشقيقين يدرسون في نفس الوقت . ومع ذلك، ال ينطبق هذا الخصم في حالة انسحاب احد الشقيقين  

 

 

 

 

   الكليات                                                          

 

قسامها، ومعلومات االتصال بها مدونة أدناه، وذلك من أجل الطالب األجانب الذين أسماء الكليات التابعة لجامعة تشانكايا وأ

 يودون الدراسة في إحدى أقسامها:   

 

 كلية العلوم واالدبيات :

  

قسم اداب اللغة االنكليزيية:-1     
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الدكتورة اوزلم اوزوندمير رئيس القسم:  

االتصال  :   

 سكريترة القسم : ايبرو ديميرتاش

03122331413: تليفون   

 االيميل :  

gunes@cankaya.edu.tr 

العنوان االكتروني :    

www.ell.cankaya.edu.tr 

 

 

: لرياضياتقسم ا-2                                                         

 رئيس القسم : الدكتور فهد جراد

: التصالا  

يشيل يبراك : زينبسكريترة القسم   

03122331420تليفون :   

 االيميل :

zeynepy@cankaya.edu.tr 

 العنوان االكتروني :

www.math.cankaya.edu.tr 

 

    

غة االنكليزية ( لقسم الترجمة )  ال -3   

 رئيس القسم : ارتورول كوج

 االتصال  :

 سكريترة القسم : ايدان يولجو

03122331440تليفون :   

 االيميل :  

aydan@cankaya.edu.tr  

www.mtb.cankaya.edu.tr 

قسم علم النفس ) بالغة االنكليزية ( -4   

mailto:gunes@cankaya.edu.tr
http://www.ell.cankaya.edu.tr/
mailto:zeynepy@cankaya.edu.tr
http://www.math.cankaya.edu.tr/
mailto:aydan@cankaya.edu.tr
http://www.mtb.cankaya.edu.tr/
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 رئيس القسم : البروفيسور الدكتور علي دونمز

 االتصال  :

 سكريترة القسم : بنار اشور

03122331450تليفون :   

 االيميل :

psy@cankaya.edu.tr 

لعنوان االكتروني :ا  

www. psy.cankaya.edu.tr 

 

 كلية االقتصاد والعلوم االدرارية  

 

المالية والمصرفية :  شؤون القسم  -1   

: االبروفيسور الدكتور نهاد صولك اوغلو رئيس القسم  

 سكريترة القسم : فيليز اكياز

 االتصال :

20303122331تليفون :   

االيميل :   

filizak@cankaya.edu.tr 

 لعنوان االكتروني :

www.bf.cankaya.edu.tr 

 

 

: ) بالغة االنكليزية (قسم اقتصاد-2    

  : البرفيسور الدكتور نادر اوجال رئيس القسم

 سكرتيرة القسم : اوميد صبانجى

03122331256التليفون :   

 االميل :

sabanca@cankaya.edu.tr 

 العنوان االكتروني :

www.iktisat.cankaya.edu.tr 

mailto:psy@cankaya.edu.tr
mailto:filizak@cankaya.edu.tr
http://www.bf.cankaya.edu.tr/
mailto:sabanca@cankaya.edu.tr
http://www.iktisat.cankaya.edu.tr/
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قسم ادارة االعمال ) بالغة االنكليزية ( :-3    

كول تاش رئيسة القسم : الدكتورة ايشة  

اوزكانسكرتيرة القسم : فاديمة   

03122331220:  التليفون  

 االيميل :

ozkan@cankaya.edu.tr 

لعنوان االكتروني :ا  

www.man.cankaya.edu.tr 

 

قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ) بالغة االنكليزية ( : -4  

 رئيس القسم : البروفيسور الدكتور حسن باهدر ترك

 سكرتيرة القسم : ابرو شنر

03122331237التليفون :   

اليميل :ا  

esener@cankaya.edu.tr 

 العنوان االكتروني:

www.sbu.cankaya.edu.tr  

 

قسم التجارة الدولية ) بالغة االنكليزية ( : -5   

 رئيس القسم : البرفيسور الدكتور ماهر النقيب 

القسم : فيليز كادااوغلوسكرتيرة   

03122331200التليفون :   

:  االميل  

filizkadioglu@cankaya.edu.tr 

 العنوان االكتروني :

www.intt.cankaya.edu.tr 

( تركية) بالغة ال واالعالنلعالقات العامة قسم ا -6  

: البروفيسورة الدكتورة زينبكاراهان اوصلو رئيس القسم   

 سكرتيرة القسم : سينام يافوز

03122331252التليفون :   

mailto:ozkan@cankaya.edu.tr
http://www.man.cankaya.edu.tr/
mailto:esener@cankaya.edu.tr
http://www.sbu.cankaya.edu.tr/
mailto:filizkadioglu@cankaya.edu.tr
http://www.intt.cankaya.edu.tr/
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 االيميل :

sinemy@cankaya.edu.tr 

 العنوان االكتروني :

http://hir.cankaya.edu.tr/iletisim/ 

 

 

 كلية الهندسة                         

 

قسم هندسة الحاسبات ) بالغة االنكليزية ( :-1   

 رئيس القسم : البروفيسور الدكتور اردوغان  دوغدو

 
 سكريترة القسم : بلمى جانباي

 

03122331333:  التيلفون  

 االيميل : 

ceng@cankaya.edu.tr 

 العنوان االكتروني :

www.ceng.cankaya.edu.tr 

 

 

:قسم هندسة الكهربائية والكترونية-2   

يحيى كمال بيكال البروفيسور الدكتوررئيس القسم:  

رة القسم : ديلك اوزكورسكريت  

92031223313لتليفون : ا  

 العنوان الكتروني  : 

www.eee.cankaya.edu.tr 

 

 

قسم الهندسة الصناعية : -3    

 رئيس القسم : الدكتور فردى جان جتينكايا

mailto:sinemy@cankaya.edu.tr
http://hir.cankaya.edu.tr/iletisim/
mailto:ceng@cankaya.edu.tr
http://www.ceng.cankaya.edu.tr/
http://www.eee.cankaya.edu.tr/
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 سكريترة القسم : بيليم كيبر

82031223313التيلفون :   

 اليميل :

ie@cankaya.edu.tr 

 

 

 

) بالغة االنكليزية ( : قسم الهندسة الميكانيك -5    

حشمت ترك اوغلو  البروفيسور الدكتور رئيس القسم :  

 سكريترة القسم : امينة كولسوم بلدك

80312233130التيلفون :   

 االيميل : 

me@cankaya.edu.tr 

 العنوان االكتروني :

www.me.cankaya.edu.tr 

 

قسم هندسة ميكاترونيك ) بالغة االنكلليزية ( : -6   

موفيد كولكجالبروفيسور الدكتور رئيس القسم :   

 سكريترة القسم : مورفت بورجين بايار

03122331317:  التيلفون  

eozer@cankaya.edu.tr : االيميل  

 

قسم هندسة االنشاءات ) بالغة االنكليزية ( : -   

 رئيس القسم :البروفيسور الدكتور نفزات يلدرم

بنار انل : سكريترة القسم  

03122331402لتيلفون : ا  

 االيميل :

ce@cankaya.edu.tr 

 

  

mailto:ie@cankaya.edu.tr
mailto:me@cankaya.edu.tr
http://www.me.cankaya.edu.tr/
mailto:eozer@cankaya.edu.tr
mailto:ce@cankaya.edu.tr
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 كلية المعماري  

 

قسم المعماري ) بالغة االنكليزية ( :  -1    

 رئيس القسم : الدكتور جنكيز اوزمان

 سكرتيرة القسم : بانو اردوغان بشر

153-03122844500التليفون :   

 االيميل : 

banubeser@cankaya.edu.tr 

 العنوان االكتروني :

www.arch.cankaya.edu.tr 

 

قسم هندسة التخطيط المدن واالقاليم ) بالغة االنكليزية ( : -2   

:الدكتورة زرين ازكي كهرامانرئيس القسم   

 سكريترة القسم : ابرو جليك

139-031228445التيلفون :   

 العنوان االكتروني :

www.crp.cankaya.edu.tr 

 

التشكيلية :قسم الهندسة  -3    

 رئيس القسم :البروفيسورة الدكتورة زوهال اوزجان

القسم: ابرو كونوسكرتيرة   

152 -03122844500التيلفون :   

 االيميل : 

ebrukonu@cankaya.edu.tr 

 

 

  

mailto:banubeser@cankaya.edu.tr
http://www.arch.cankaya.edu.tr/
http://www.crp.cankaya.edu.tr/
mailto:ebrukonu@cankaya.edu.tr
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 المعاهد                                                                              

أصبحت دراسة الماجستير ودراسة الدكتوراه مرحلة من مراحل التعلم والبحوث التي تعمل على تقدم وتطور التعليم الجامعي 

 من المسائل المقبولة أو السائدة. 

فرع هذا ويتم العمل في معهد العلوم الفنية والعلوم االجتماعية لجامعة تشانكايا على أساس الشعور بهذه المسؤولية. وتهدف األ

التخصصية التابعة لمعهد العلوم الفنية والعلوم االجتماعية لجامعتنا عبر الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( إلى تثقيف 

األفراد والعلماء كي يستطيعوا متابعة التطورات الجارية في المجاالت العلمية والتكنولوجية، وتكون لهم القدرة على القيام 

تقدمة، وأن تكون لها القدرة على النشر في المجاالت العلمية الرائدة في المحافل الدولية، والقدرة على بالبحوث العلمية الم

التعاون مع التخصصات المتعددة، باإلضافة إلى تقديم الدعم لألفراد التي تود التعمق في مجاالت اختصاصاتها، وتطوير 

 لعالمي، وتهدف إلى زيادة معلوماتها ومهاراتها.    نفسها ومؤسساتها التي تعمل فيها على الصعيد المحلي وا

 

 

 

 

معهد قسم العلوم للدراسات العليا:-1    

ر الدكتور جان جوغونالمدير : البرفيسو  

 نائب المدير : مساعد االستاذ الدكتور ازكور تولكى بوساتلى

 

 اقسام دراسات الماجيستير :   

 *قسم هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 *قسم هندسة الميكانيك 

 *قسم هندسة االحاسبات 

 *قسم الهندسة الصناعية 

قسم الهندسة التشكيلية*  

 *قسم الرياضيات

 *قسم تكلنوجية المعلومات

 *قسم هندسة الميكاترونيك

 *قسم هندسة االنشاءت

 *قسم تكنولوجيا الميكرو والنانو
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 اقسام الدراسات الدكتوراة :                                                          

قسم التصميم *  

 * قسم هندسة الميكانيك

 

التصال : ا  

 ايميل مدير القسم :

cogun@cankaya.edu.tr 

03122844500/334التليفون :   

المدير :ايميل نائب   

pusatli@cankaya.edu.tr 

 التيلفون :470/03122844500

 

 سكرتيرة القسم : جيالن التوناي

 التليفون : 285/03122844500

 االيميل : 

cengin@cankaya.edu.tr 

 

 2-معهد العلوم االجتماعية :  

 مدير القسم : البرفيسور الدكتور مهمد يازاجي

 نائب المدير : الدكتور اوغور بايلى اغلو

 

 اقسام دراسات الماجيستير :  

  *قسم ادارة االعمال 

 *قسم الموار البشرية ) بالغة التركية(

 *قسم التجارة الدولية والمالية

 *قسم التجارة الدولية

 *قسم اداب اللغة االنكليزية

 *قسم االقتصاد المالي

 *قسم العلوم السياسية )  باللغة التركية(

mailto:cogun@cankaya.edu.tr
http://mailto:pusatli@cankaya.edu.tr/
http://fbe.cankaya.edu.tr/iletisim/cengin@cankaya.edu.tr
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 اقسام دراسات الدكتوراة : 

 *قسم ادارة االعمال

 *قسم اداب اللغة االنكليزية

 

 االتصال :

 ايميل مدير القسم :

myazici@cankaya.edu.tr 

 التليفون : 261/03122844500

 ايميل نائب المدير :

ugurbayil@cankaya.edu.tr 

 التليفون : 371/03122844500

 سكرتيرة القسم : سرجين يافاش

 االيميل :

sercing@cankaya.edu.tr 

03122844500/259لتيلفون : ا  

 

 قسم شوؤن الطلبة 

قسم شؤون الطلبة، نحن نهدف إلى المساهمة في إطار األهداف التي وضعتها هيئة التدريس واإلداريين الذين يعملون في 

الدائم معكم، وأولويتنا هي توفير التواصل  جامعتنا والهدف من قسمنا هو  لتحقيق معلومات دقيقة حول متطلبات التدريس.و

.خدمات الدعم التي  تحتاج إلى أن تكون قادرة على أن تظهر لكم الطريق الصحيح  

 

: خدمات قسم شوؤن الطلبة    

 

 *اجراءات قبول الطالب

 *اجراءات نقل الطالب داخل وخارج الجامعة

 *تسجيل وتنزيل المواد الدراسية

ن قبل الطالباصدار االوراق الرسمية المطلوبة م*  

 *اصدار هوية الطالب الدراسية

 *اجراءات الخروج من الجامعة

 

 

 

mailto:myazici@cankaya.edu.tr
mailto:ugurbayil@cankaya.edu.tr
mailto:sercing@cankaya.edu.tr
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 النشاطات   
 

 جامعة جانكايا في مواصلة أنشطتها في مختلف المجاالت لديه العديد من الجماعات الطالبية. هذه المجتمعات

"kultur.cankaya.edu.t   تعمل في التخطيط الوظيفي ومديرية الشؤون الثقافية. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن

.لطالب االجانب )الدراسات العليا و البكلريوس (االستفادة من هذه النشاطات   

 

 

 الجمعيات الطالبية 
 

لقيادة الجودة حياة يمكن لطالبنا المشاركة بنشاطات التي لها اهمية  في الحياة االجتماعية من خالل توفير وسيلة 

 الجامعية، والجمعيات الطالبية هي كما ادناه:

 

جمعية هواة السينما والتصوير -  

مبادئ أتاتورك، التاريخ والبحوث الثقافية-   

 الكمالية الفكر الجماعية 

 جمعية هندسة الحاسوب 

 العلوم والفنون والتكنولوجيا في المجتمعات

لصناعية الجماعةتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات ا 6  

 الدراجة الجماعة .

 المجتمع كابويرا .

 جمعية جنقايا شباب واع .

 جمعية جنقايا االلكترونية مجتمع التصميم

 الجماعة )نموذج األمم المتحدة( M كانكايا 

  جمعية جنقايا البصرية 

 جمعية  األسود

  جمعية فناربخشه 

  جمعية  النسور .

 جمعية  الرقص.

المجتمع األدبيجمعية اللغة و .  

 جمعية الفكر والحضارة 

. EERA المجتمع الطالبي )معهد بحوث هندسة الزالزل(الجماعة االقتصادية  

 الجمعية االلكترونية  الرياضية .

  جمعية الهندسة الصناعية .

  جمعية األخالقيات والمسؤولية االجتماعية للمجتمع .

  جمعية األزياء

المستقبليةجمعية  للتكنولوجيا  .  

 جمعية  شباب الهالل األخضر

 مشاريع الشبابية المجتمعية .

 جمعية فرقة الرقص الشعبي .

 مجتمع الطيران .

  جمعية محبى الحيوانات .

 جمعية التنمية و المجتمع المهني. 

 (معهد مهندسي الكهرباء واإللكترونيات) IEEE جمعية .

 جمعية الهندسة التشكيلية .

جتمعجمعية بناء الم .  

 جمعية الدراسات الحضرية الجماعية .
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  جمعية تنمية الشخصية

 الجمعية  الثقافية والمجتمع الفكرية.

 جمعية الميكانيك .

 جمعية  وسائل اإلعالم األكاديمية االجتماعية.

  جمعية الميكاترونكس 

 جمعية الهندسة المعمارية .

  جمعية  رياضة السيارات

 جمعية النقاش الجماعي .

. ة  الموسيقىجمعي   

  العلوم الشعبية والجمعية الفيزيائية 

 جمعية علم النفس

  جمعية دراسات المجتمع الجنس والمرأة .  

  جمعية التضامن االجتماعي 

 جمعية المجتمع الطالب الترك  العالمي 

 فرقة الموسيقى التركية 

 منصة الجمعية التاريخية التركية

الدبلوماسيالعالقات الدولية والمجتمع    

 مجتمع التجارة الدولية .

 البرامج المجتمعية .

 

 

 االقسام الداخلية      

مجمع بالكات والقسم  احدى االقسام الداخلية للبنات داخل  يتوفر في جامعتنا قسمين داخليين للبنات ةقسم داخلي للشباب ,

كافة وسائل الراحة.ثاني متوفر في المجمع الرئيسي للجامعتنا وتتوفرفي اقسام الجامعة   

 

االقسام الداخلية في المجمع الرئيس للجامعة :-1    

في فصل  2016-2015لقد تم افتتاح االقسام الداخلية)البناتية والرجالية( في المجمع الرئيسي للجامعة للعام الدراسي 

.من خارج أنقرةالربيع.تقدم اقسام  جامعة جانكايا خدمات اإليواء لتلبية احتياجات الطالب  القادمين   

غرفة فردية . وهناك عدد من غرف للمعاقين في الطابق األرضي  20غرفة الثالثي و   23تتوفر في اقسامنا الداخلية  

.طالبا 168للطالب المعوقين في كال المبنيين. ومن المقرر أن حجم المتسع للطالب هو    

فواصل تفصل الطالب عن بعضهم . الغرف الثالثية مجهزة يوجد في الغرف الثالثية.سرير ، مكتب، خزانة للكتب وتوجد 

بتلفزيون لالستعمالت المشتركة ، وثالجة ومطبخ صغير وخزانة. تحتوي الغرف على مرحاض منفصل وحمام الستخدام 

متر مربع . 40ي الطالب.مساحة الغرفة الثالثية ه من قبل  

سرير ، خزانة، مكتب، وخزانة مالبسيوجود في الغرف الفردية على تلفزيون خاص وثالجة صغيرة،  . WC- الحمام

معا.وهناك غرف للمعاقين في الطابق األرضي. حيث انها مصممة خصيصا لذوي االحتياجات الخاصة .تحتوي جميع 

.ساعة ، وخدمة االنترنت، وكما تتوفر خدمة االتصال الداخلي 24الغرف على الماء الساخن وعلى مدار   

 

لتلبية احتياجات الطالب*توفر قسم االستعالمات   

 *خدمات الصيانة والتنظيف
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 *خدمة توفير االمن في جميع انحاء الحرم الجامعي

 *خدمات الرعاية الصحية 

غرف للدراسة*  

 *توفر اماكن عامة للجلوس وشاشة تليفزيون كبيرة

 *توفر الغساالت والمجفيفات

 *توفر وجبات الفطور والعشاء

 االتصال :

  03122331530قسم الداخلي للبنات :

 االيميل : 

yurt@cankaya.edu.tr  

03122331540قسم الداخلي للشباب :   

 االيميل :

yurt@cankaya.edu.tr 

 

: القسم الداخلي للبنات في مجمع بالكات -2  

يوجد في مجمع بالكات قسم داخلي للبنات حيث تكن الغرف مزودة باحدث االثاث حيث توجد غرف فردية وغرف لنفرين 

2002 -2001ويوجد جناح خاص للطالب ةكذلك تتوفر شقق للطالب حيث تم افتتاح القسم في العام الدراسي   

 

 *تخصيص خدمة انترنيت غير محدودة

 *توفر تلفيزيون في كل غرفة

 *توفر هاتف للتصال الداخلي

 *تحتوي كل غرفة على حمام خاص

ساعة 24توفر ماء ساخنة وعلى مدار *  

 *ثالجة و مطبخ

 *هناك مناضد شخصية للستعماالت الحاسوب

يوجد داخل القسم الداخلي في جامعتنا مجمعات للرياضة لتسهيل حياة الطالب حيث تكون هذه المجمعات مجانية للطالب 

ي في جامعة جنقايا  .القسم الداخل  

 *حوض للسباحة ويوجد حوض لتعلم السباحة

 *تواجد مدرجات للتشمس

 *ملعب للتنس

 *توفر صالونات للياقة البدنية وصالونات للساونا

mailto:yurt@cankaya.edu.tr
mailto:yurt@cankaya.edu.tr
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 *توفر حديقة ومساخات خضراء  

 

 االتصال :

03122852600التليفون :   

 االيميل :

petek@cankaya.edu.tr 

 العنوان االكتروني :

www.petekkizyurdu.com.tr 

 

 

 

 

 الحياة داخل المجمع الجاميعي
 

 

 المشرب والماكل :                          

طالب حيث تتوفر في جامعة جنقايا  1000اكثر من يوجد في كلى المجعين لجامعة جنقايا على كافتيريا تستطيع استيعاب 

كفتيريات وعلى قاعتين للطعام . 6على   

ئيسية.حيث يوجد في كل المجمعين قاعة للطعام تقدم فيها وجبات ر  

 

 

 في مجمعنا الرئيسي :  

 *في المعهد التحضيري للغة 

Cafe News 

 *في كلية الهندسة 

Cafe Blue 

 *في مبنى المكتبة 

Cafe Schnell 

في المنطقة المشتركة للجامعة *  

Cafe Mix ve Cafe Messt 

mailto:petek@cankaya.edu.tr
http://www.petekkizyurdu.com.tr/
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 في مجمع بالكات :  

 *يوجد كافتيريا 

Cafe Bee 

تتوفر قاعة للطعام *  

 

                   المركز الصحي                                                                                

الصحي اطباء متخصصين وعلماء النفس مع ممرضات الرعاية الصحية حيث الوصفات المكتوبة من  يتواجد في مركزينا

 قبل مركزينا الصحي  يستطيع الطالب الذين يوجود لديهم الضمان االجتماعي صرف هذه الوصفات في جميع الصيدليات .

 

مركز صحي في كلى مجمعي الجامعة . يوجد   

 

  

:المركز الصحي في المجمع الرئيسي -1    

يوجد في المجمع الرئيسي طبيب بدوام كامل وممرضتان وكذلك يوجد طبيب نفساني بدوام كامل يقدم الخدمات االرشادية 

 للطالب الراغبيين و كذلك يتواجد طبيب نفساني كل يوم ثالثاء في مجمع بالكلت.

 

:المركز الصحي في مجمع بالكات  -2    

حيث التقاير المعطات من خارج الموسسة تصدق من قبل طبيب بنص دوام مع ممرضة بدوام كامل  مجمع بالكات يوجد في

 مركزنا الصحي .

   

 مالحظة :

  االضمان االجتماعي 

لالستفادة من التامين الصحي في المراكز الصحية في الدولة يجب دفع اقساط التامين كل شهر وتدفع من قبل الطالب ويكون  

أشهر بعد  انتساب  3الفحص والعالج مجاني  في المستشفيات الحكومية. وتتم عمليات التأمين الصحي العام في غضون 

الطالب ألول مرة في الجامعة. الطالب الذين يتجاوزون هذه المدة  ليس بامكانهم  اعادة المعامالت  التأمين وبامكانهم 

سسات القطاع الخاص مقابل رسوم. قيمة  الدفع الشهري التأمين هي  الحصول على الرعاية الصحية الخاصة بهم من مؤ

50حوالي   TL  . تدفع من قبل الطالب  
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 نادي الرياضي   

 مجمع في يتوفر. والمجتمع طالب للثقافة والروحية االجتماعية التنمية توفير إلى جانكايا لجامعة البدنية اللياقة مركز تهدف

 السباحة حمام ومراكز اصطناعي،  رياضي الملعب و ، صغيرة رياضيتين قاعتين ويوجد االولمبية القاعة من اثنين بالكت

 تنس السباحة، الطائرة، الكرة التنس، التزلج، المغلقة، األماكن في القدم وكرة األولمبية، شبه البدنية واللياقة السلة وكرة

  مستويات أعلى لتحقيق المدربين لدينا  ويوجد الرياضية، وتصارع والمبارزة بوكسينغ، الكيك الشطرنج، البلياردو، الطاولة،

.المهارة  

 

 متعددة كبيرة قاعات وسوف يتم افتتاح نادي رياضي جديد في المجمع الرئيسي لجامعة جنكايا حيث سوف يتم افتتاح 

 هذه مثل في قسم وهناك الطائرة والكرة والشطرنج السلة وكرة واالسكواش الطاولة وتنس البدنية للياقة ومركزا األغراض،

.مجانا والموظفين الطالب جميع على بالفائدة تعود سوف الرياضية التمارين خطوة الغرفة  

  

 

 

 فرق الجامعة :

 *فريق كرة السلة ) للبنات والرجال (

 *فريق تنس الطاولة

 *فريق البلياردو )للبنات والرجال (

 *فريق البولنج )للبنات والرجال (

مصارعة الذراع*فريق   

 *فريق كرة القدم داخل الصاالت المغلقة

 *فريق التزلج )للبنات والرجال (

 *فريق التنس )للبنات والرجال (

 *فريق السباحة )للبنات والرجال (

 *فرق الشطرنج

 *فريق كرة الطائرة

 *فرق المبارزة والرماية 

 

 البطوالت الدورية :  

السلة كرة بطولة  

الشطرنج بطولة  

الطاولة تنس بطولة  

السباحة بطولة   
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البلياردو بطولة   

الطائرة الكرة بطولة  

التزلج بطولة   

تنس بطولة   

الذراع المصارعة بطولة   

   

 

 

 

 مكتبة الجامعة   

 

:مكتبة المجمع الرئيسي     

. شخص 750مجلد من الكتب وتتسع المكتبة ل  90.000وتحتوي على  5019.28تتواجد مكتبة المجمع الرئيسي في   

 تتوفر في مكتبتنا :

حاسبة  22)تتكون من 2*مختبر لألنترنيت عدد   

اشخاص 8غرف للدراسة الجماعية تتسع ل  4*تواجد   

 *صالة واحدة للندوات واالجتماعات

شخص 30*تتوفر غرفة للدراسات الجماعية تتسع ل  

 *تواجد أنترنيت الالسلكي وغي الالسلكي

 

 

 

 

 

 مكتبة مجمع بالكات :  

 وتقدم. الكتب من مجلد 000،30  على المكتبة في وتوجد شخص 350ل تتسع و مربع، متر 1300 في المكتبة تتواجد

  أجهزة لدينا.  األكاديميين  وكذلك العليا الدراسات لطالب خدماتها تقدم والمعماريوكذلك القانون  للطالب خدماتها المكتبة

.والالسلكية السلكية االنترنيت خدمة وفروتت الكمبيوتر، أجهزة 50 على وتحتوي الكمبيوتر بحث  

 قواعد البيانات المشتركة :

 Web of Science  

 Scopus 



 
 

22 
 

 EbscoHost  

 IEEE Xplore 

 Taylor & Francis 

 Science Direct 

 SpringerLink 

 Cumhuriyet Gazetesi Arşivi Üyeliği 

 JStor (A&S I-III-IV-VII-IX-X ve Business I Koleksiyonlarına üye) 

 Access Engineering 

 ASME Pac-2 

 EMERALD 120 Journal 

 LexisNexis 

 Econlit 

 Heinonline 

 Beck Online 

 Kazancı 

 Swisslex 

 SPIE  

 Hukuk Kaynakları 

 DOAJ 

 INIS (International Nuclear Information Systems) 

 

 

 

 

  

 باصات الجامعة 

 

 اتجاه خطوط باصات الجامعة :                                                                  

 *تواجد باصات كل ساعة من المجمع الرئيسي للجميع مناطق انقرة .

 *تواجد باصات كل ساعة من مجمع بالكات الى مجمع الرئيسي.

 

 خطوط الباصات الجامعة موجودة ادناه:

 

جامعة للمناطق خطوط باصات ال  

-جامعة جنكاي –محلة عبدين باشا   (المجمع الرئيسي) 

 (المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – كجي اون – ايدنلك افرر

 المجمع الرئيسي)) -جامعة جنكايا  جنكايا - اي رانجي
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جامعة جنكايا   – باتي كنت  )المجمع الرئيسي)

)جامعة جنكايا ترك كونوت– باتي كنت الرئيسي)المجمع   

 )المجمع الرئيسي) جامعة حنكايا جاي يولو – بيسوكنت

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – بالكات - جتين امج بولفاري

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – دمت افلري

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – اوفجيلر - ديكمن

) جامعة جنكايا -Etap .1.2 اريمان الرئيسي)المجمع   

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – باغلجى - اتيمسكوت

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا– الفان كنت امالك كونت – اتيمسكوت

Ahmetler- 96’lar Sitesi المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا( 

-جامعة جنكايا– كول باشي  )المجمع الرئيسي) 

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا-اصفالت- كجي اورن

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – ماماك

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – .Cad .2 اوفجيلر

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – سينجان

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – كونت كنت– اوميدكوي

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – يني محلة

– ياشام كنت جنكاياجامعة   )المجمع الرئيسي) 

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – اسات- كوب

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا جاكرالر- باتي كنت

 )المجمع الرئيسي)جامعة جنكايا اتليك-اينجيرلي

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا جفيزلي درة – كيكليك

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا– امك – بش تبة

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا-اشاغي ايلنجة
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 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا– اتيمسكوت

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا -محلة غازي

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – اوران-.توران كونش بولفاري

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – اريمان افلري

 )المجمع الرئيسي)جامعة جنكايا -شوسة- كجي اوران

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا – اينجك بوافاري

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا– Cadde.4 اوفجيلر-سوكوللو

 )المجمع الرئيسي) جامعة جنكايا-Blk.-Antares باغكور 

 )المجمع الرئيسي)جامعة جنكايا – .شارع اهي مسود – الفان كنت

 )المجمع الرئيسي)جامعة جنكايا - اريمان

  

 

 خدمة الباصات بين مجمعي الجامعة

 

  (المجمع الرئيسي)جامعة جنكايا – .شارع تونس

-المجمع الرئيسي صحية   

-المجمع الرئيسي مجمع بالكات  Ve مجمع بالكات المجمع الرئيسي-   

 المجمع الرئيسي -توكي توركوفاز

  المجمع الرئيسي -توكي يابراجك

 

 مالحظة :

 جميع باصات الجامعة مجانية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكتروني :

http:// cankaya.edu.tr/duyuru/servis.php 
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 الحياة خارج الجامعة
 

 
 

 كيف يمكنكم الذهاب من المطار الى منطقة قزلي ؟
 

  تأخذ أن تفضل كنت إذا او(  قزلي منطقة) المدينة وسط إلى الذهاب في ترغب كنت إذا أنقرة مطار في الهبوط بعد

خدمة استخدام أيضا ويمكنك 80$  هي المحتملة الرسوم تكون حيث  المدينة وسط المطارالى من األجرة سيارة   

 الحافالت

BelkoAir 

. $ 

8 هو  الخدمة رسوم المطار من المدينة وسط إلى الوصول توفر التي .   

 

المعلومات حول خدمة حافالتللمزيد من   

يرجى زيارة الموقع االلكتروني ادناه :   BelkoAir 

www.belkoair.com  

 

 

 كيف يمكنكم الوصول من منطقة قزلي الى جامعة جنكايا ؟

للذهاب من منطقة قزلي الى جامعة جانقايا في منطقة بالكات: -1  

الصعود في الباصات الصغيرة )الدولمش ( باصات منطقة يوزيل  من خلف منتزه كوفن .*يمكنكم   

من امام منتزه كوفن . 132*يمكنكم الصعود في الباصات االهلية ) اتوبيس ( رقم الباص   

 

للذهاب للجامعة جنقايا ) المجمع الرئيسي ( من منطقة قزلي : -2  

قبل الذهاب لمجمع بالكات حيث تتوفر هناك  باصات الجامعة  تتوجه للمجمع الرئيسي  يمكنكم الذهاب للمجمع الرئيسي للجامعة من

 كل ساعة .

  

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع ادناه    

www.cankaya.edu.tr/duyuru/servis.php 

 

 

  

 

http://www.belkoair.com/
http://www.cankaya.edu.tr/duyuru/servis.php
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 السكن 
 

يمكنكم البقاء في محافظة انقرة ؟ في اي الفنادق  

 من خالل زيارة الموقع 

www.booking.com  

يمكنكم حجز الفنادق التي تناسبكم او يمكنكم الذهاب للشركات السياحية الموجودة في منطقة قزلي والشركات السياحية تكون 

 متواجدة في المناطق ادناه:

 *قزلي شارع ازمير 

 *قزلي شارع اتاتورك بولفاري

 *قزلي شارع مشروعيات

 

 

 

 قائمة الفنادق المتواجدة في مركز عاصمة انقرة:

 *فندق اجر – ملتبة-جنقايا  

 *فندق ادور التنيل 

 *فندق اكتيف متروبوليتان – بالكات

 *فندق الدينو

 *فندق الفين

 *فندق التوناوك كامبنيك –يني محلة

 *فندق اتالي –اولوص

 *فندق ايمى –قزلي –جنقايا

 *فندق جبجي 

 *فندق اب ايدن

Acar Hotel – Maltepe – Çankaya 

Ador Altınel – Merkez  

Aktif Metropolitan Hotel -Balgat 

Aldino Otel – Merkez 

http://www.booking.com/
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Firmalar/Ankara/Cankaya/Diger/Firma_27819.aspx
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Firmalar/Ankara/Merkez/5YildizOtel/Firma_9392.aspx
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Firmalar/Ankara/5YildizOtel/Firma_218242.aspx
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Firmalar/Ankara/Merkez/4YildizOtel/Firma_8402.aspx
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Alfin Hotel – Merkez 

Altınok Kamping Otel – Yenimahalle 

Atalay Hotel – Ulus 

Ayma Hotel – Kızılay – Çankaya 

Büyük Ankara Otel – Kavaklıdere – Çankaya 

Capital Plaza Hotel – Balgat 

Cebeci Otel – Cebeci – Çankaya 

 

 

 في أي االقسام )االقسام الداخلية (يمكنكم البقاء في محافظة انقرة؟

لقد تحدثنا عن االقسام الداخلية العائدة للجامعة اعاله, في حالة رغبتكم السكن في االقسام الداخلية خارج الجامعة مذكورة 

 ادناه:

 1-اسماء بعض االقسام الداخلية للبنات مذكورة ادناه:

 االقسام الداخلية القريبة لمركز المحافظة :

 *قسم يالجنكايا للتعليم العالي للبنات ) جانكايا (

 *قسم زاهدة هانم الخاص للتعليم العالي  للبنات )جانكايا (

 *قسم مميش ايدن للتعليم العالي للبنات )جانكايا(

 *قسم ارينى للبنات ) قزلي (

 

 2- اسماء بعض االقسام الداخلية للذكور مذكورة ادناه :

 االقسام الداخلية القريبة لمركز المحافظة :

 *قسم ايوب اوغلو للطالب

 *قسم ايدال للطالب 

 *قسم االكاديمي الخاص للطالب

 *قسم عمر درين للطالب 

http://www.kenthaber.com/Arsiv/Firmalar/Ankara/Merkez/3YildizOtel/Firma_8707.aspx
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Firmalar/Ankara/Yenimahalle/Diger/Firma_26950.aspx
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Firmalar/Ankara/3YildizOtel/Firma_1179.aspx
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Firmalar/Ankara/Cankaya/4YildizOtel/Firma_25765.aspx
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Firmalar/Ankara/Cankaya/5YildizOtel/Firma_24432.aspx
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Firmalar/Ankara/4YildizOtel/Firma_191409.aspx
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Firmalar/Ankara/Cankaya/Diger/Firma_24254.aspx
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 *قسم مرادية انجيرلي للطالب

 االوراق المطلوبة للتقديم لألقسام الداخلية المذكورة اعاله :

 - نسخة من جواز السفر

 -تعريف الطالب ) تاخذ من قسم شوؤن الطلبة (

 -وصل الدفع االجرة

 -صور شخصية عدد 12

 

 

 كيف يمكنكم الحصول على تاشيرة )الفيزة ( الدراسة ؟

قبل أن تتمكن من دخواللى  تركيا تحتاج إلى الحصول على تأشيرة دخول من قبل السفارة التركية المتواجدة في بلدكم  .و 

بعد التسجيل في جامعة جنكايا  يمكنكم الحصول على معلومات االقامة للطالب االجانب التي تعطى من قبل  قسم شوون 

 الطلبة وبعد ذلك يمكنكم مراجعة االمنيات قسم االقامة .

 عنوان االمنيات مذكور ادناه

 مفالنه يولي قونيا يولي بألقرب من مول انكومول .

Adres: Ankara Emniyet Müdürlüğü Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri İskitler 

(Ankamall AVM Yanı) 

 

 

 

 

 كيفية تاجير المنازل في انقرة ؟

 يمكنكم الحصول على المنازل المؤجرة من قبل العقارات الموجودة في كل منطقة محلة او يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني 

www.sahbinden.com   

 او الموقع االلكتروني 

www.huriyetemlak.com 

 االوراق المطلوبة في تاجير المنازل مذكورة ادناه:

 1-نسخة من جواز السفر 

 2-عقد االيجار)عقد االيجار تكون بين صاحب الملك و المؤجر( في مكتب العقار.

 3-بدل الضمان الملك )تكون كلفة بدل ضمان الملك معادل اليجار شهر(

 مالحظة: بعد ايجار المنزل يجب عليكم تفعيل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي 

http://www.sahbinden.com/
http://www.huriyetemlak.com/
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 1-تفعيل الماء 
 

 االوراق المطلوبة لتفعيل الماء

 -نسخة من الطابو

 -رقم عداد الماء التابع للبناية

 -نسخة من جواز السفر

 -نسخة من تامين الزالل تاخذ من صاحب الملك

 -نسخة من عقد االيجار

 ويتم تفعيل الماء من قبل مديرية اسكي في انقرة

 وفروع مديرية اسكي مذكورة ادناه:

 

 اوقات العمل العنوان قسم التفعيل

 مديرية اسكي العامة

306 74 27 - 306 74 24 

KÂZIMKARABEKİR FUAT BÖREKÇİ 

CAD. NO:70 ALTINDAĞ 

 - 08.00 ايام االسبوع

18.00  

 - 08:00 نهاية االسبوع

16:00 

 مديرية جانقيا

440 71 35 / 121 

YILDIZ EVLER KAHİRE CAD.  

ZİRAAT BLOKLARI YANI ÇANKAYA 

 - 08.00 ايام االسبوع

18.00  

 - 08:00 نهاية االسبوع

16:00 

 مديرية ماماك

320 14 27 

DEMİRLİBAHÇE  

MAMAK KÜLTÜR MERKEZİ 

االسبوعايام   08.00 - 

18.00  

 - 08:00 نهاية االسبوع

16:00 

 مديرية كيجي اورن

381 16 11 - 357 01 48 / 

02 

ASKİ BÖLGE BİNASI İÇİ  

SANATORYUM CAD. NO:243 

 - 08.00 ايام االسبوع

18.00  
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 - 08:00 نهاية االسبوع

16:00 

 مديرية جبوك

837 97 22 

ATATÜRK CAD. BELEDİYE İŞ HANI 

االسبوعايام   

 08:00 - 18:00 

 مديرية بورساكالر

527 61 82 

MERKEZ MAH. BELEDİYE CAD.  

ÜÇHİSAR AVM. NO:14/113 

 ايام االسبوع

 08:00 - 18:00 

 مديرية يني محلة

334 09 67 - 334 59 50 / 

111 

ASKİ BÖLGE BİNASI İÇİ 1. CAD. 

 - 08.00 ايام االسبوع

18.00  

 - 08:00 نهاية االسبوع

16:00 

 مديرية اتي مسكوت

245 53 07 - 244 71 14 / 

222 

30 AĞUSTOS MAH. 14. SOKAK İLE 

132. SOKAK KÖŞESİ 

 - 08.00 ايام االسبوع

18.00  

 - 08:00 نهاية االسبوع

16:00 

 مديرية سنجان

269 44 94 - 270 48 32 / 

129 

YENİKENT YOLU AYAŞ CAD. 

KAVŞAĞI 

 - 08.00 ايام االسبوع

18.00  

 - 08:00 نهاية االسبوع

16:00 

  

 

 

 

 

  البيت في الكهرباء تفعيل طريقه -2
 (المنزل صاحب من تؤخذ) للمنزل القديمه الكهرباء فاتورة على الحصول يجب-

 الجوازالسفر من نسخه توفر يجب -
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 ( المنزل صاحب من تؤخذ) التأمين رقم او الزالزل تأمين من نسخه على الحصول يجب -

 االيجار عقد من نسخه -

  التأمين بدل -

 

Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. 

Adres: Hanımeli Sokak No:1 

Sıhhiye/ANKARA  

 

 

 طريقه تفعيل الغاز في المنزل -3
 نسخه من االقامه او رقم ضريبه المؤقته -

 نسخه من الطابو -

 التأمين نسخه من تأمين الزالزل او رقم -

 العنوان :

Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:13/A-B Çukuranbar/ Ankara 

0850 222 6429  

 تفعيل االنترنيت  -4
 :لتفعيل االنترنيت في المنزل هنالك عددة شركات كما في التالي 

*  TÜRKCELL SÜPERONLİNE   

 00 00 532 0532 هاتف 

* TTNET   

 4441444 :هاتف 

 

 

 المناطق القريبة من جامعة جانقيا *

 المناطق القريبة من مجمع بالكاد -أ

 محلة جكور امبار -
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 محلة جيدم -

 دكمن -

 جفيزلي درة -

 باهجالي افلر -

 اماك -

 بالكاد -

 محلة يوزن جي يل  -

للوصول الى مجمع بالكاد في المناطق المذكورة اعاله يجب اقتناء الباصات القادمة من قزل اي او الباصات الصغيرة 

    جوفن)من متنزه  (دولمش)

   

 المناطق القريبة من المجمع المركزي  -ب

 المجمع السكني  وادي توركوز -

 يابراجك -

 جاي يولو -

 بالكاد -

 ياشام كانت -

الوصول الى اخر محطة في المترو  \توركوز ومنطقتي يابراجك و يشام كنت عن طريق مترو كورو وبع للذهاب الى وادي

 .يتم الصعود في الباصات للوصول الى تلك المناطق

  .للذهاب الى جاي يولو و اميدكوي يتم عن طريق مترو جاي يولو من قزل اي -

 

 

 

 

 

 المعلومات الموجبة للحياة االجتماعية
 

 

 التأريخية و المتاحفالمناطق  -أ
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  انت كابر -1

  , Mebusevleriمحلة  :العنوان 

06570 Çankaya/Ankara 

 الهاتف : 03122312805

متحف انادول مدنيتي -2    

:العنوان   

Necatibey, Gözcü Sk. No:2, 06240 Ulus/Altındağ/Ankara 

جامع كوجاتبة -3     

:العنوان   

Kültür, 06420 Çankaya/Ankara 

03123107140 لهاتف : ا  

 

متحف انقرا انتكروفي -5     

:العنوان   

Hacettepe, Talat Paşa Bulvarı,Türkocağı Sokak No:4, 06230 Sıhhiye/Altındağ/Ankara 

03123113007 : لهاتف ا  

   

الوطني و متحف الهيكلمتحف انقرا  - 6  

:العنوان   

Hacettepe, Türkocağı Sk., 06230 Altındağ/Ankara 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_Etnografya_M%C3%BCzesi
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 الهاتف : 03123102094

 

المسارح الوطنية -ب  

و كافاكلي درا جاي يولو ,اولس ,ماجون كوي المناطق المذكورة يمكنكم شراء التذاكر من للذهاب الى المسارح الوطنية  

   يجب شراء تذاكر الدخول الى المسرح من مراكز التسوق في مترو قزل اي او من العنوان االلكتروني 

   www.biletix.com او من عنوان االلكتروني الخاص بالمسارح الوطنية  

  

www.biletiva.com/devlet-tiyatrolari/basic  

 *مسرح اكو

 *مسرح التن داغ

 *مسرح بيوك

 *مسرح كوجوك

 *مسرح اودا

 *مسرح جونيد جوستر

 *مسرح استوديو

 *مسرح شنازي

 *مسرح ارفان شاهين باش

 

السينمات–ج   

بعرض االفالم الحديثةتوجد في كثير من المناطق من انقرا و المراكز التجارية سينمات تقوم  . 

http://www.biletix.com/
http://www.biletix.com/
http://www.biletiva.com/devlet-tiyatrolari/basic
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(الموالت)المراكز التجارية    –د 

ادناه :من جامعة جانقيا مذكورة القريبة )الموالت ( المراكز التجارية    

     ساحة قزل اي:  مول قزل اي

  قريب من فندق متروبولين :مول تورس

: قريب من مديرية االمنمول انكامول   

: على طريق اسكي شهير قريب من محطة سويت اوزو ادا مول ارم  

 

 

 االمكانيات الصحية
 يمكنكم الحصول على اسماء المستشفيات والمراكز الصحية من العنوان االلكتروني 

www.butunhastaneler.com 

نفس الموقعوكذلك يمكنكم الحصول على الدعم المباشر من  . 

  :مالحظة 

 اذا ال تملكون تامين صحي ستكون جميع االستشارات الطبية والفحوصات بكلفة مالية

اذا كنتم تريدون ان تستفيدون من الخدمات الصحية للدولة يجب تسديد اجرة  تامين صحي من طرفكم لالستفادة من 

يجب عمل تامين طبي للطالب بعد التسجيل في الجامعة  .االستشارة والعالج الطبية المجانية في المستشفيات الحكومية 

وفي حال تعدي المدة المذكورة لن يستطيع الطالب من الحصول على التامين الصحي وفي هذه  .اشهر  3بمدة اقصاها 

وللمراجعة مديرية التامين الصحي يجب اصطحاب نسخة من  .الحالة يكون العالج في المستشفيات االهلية بكلف مالية

وراق التسجيل في الجامعة وكذلك يدفع مبلغ مالي شهري ما يقارب اال  .دوالر  17

 

بعض عناوين المستشفيات الحكومية في انقرة - ا  

http://www.butunhastaneler.com/
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مستشفى انقرة للتعليم والبحوث  -ا    

 منطقة التون داغ

 العنوان 

Şükriye Mh. Ulucanlar Cd. No:89 

 03125953000 :هاتف 

 :www.ankarahastanesi.gov.tr العنوان االلكتروني 

 

مستشفى نمونا التعليمي  -2   

طقة التون داغنم  

 العنوان 

Ülkü Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:5 

03125084000 : الهاتف   

  www.anh.gov.tr 

مستشفى اولوس الحكومية  -3  

 منطقة التون داغ

 عنوان 

Rüzgarlı Cad. Gayret Sok. No:6 Ulus 

 الهاتف : 03125097000

www.ankaraulusdh.gov.tr 

http://www.ankarahastanesi.gov.tr/
http://www.anh.gov.tr/
http://www.ankaraulusdh.gov.tr/
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 مستشفى دشكابي يلدرم بيازت التعليمية : -4
  

 منطقة تاندوغان
 

 العنوان:
 

İrfan Baştuğ Cad. Dışkapı 

 التليفون:
 

0 (312) 596-2000 
 
 

 مستشفى انقرا للمراض المهنية : -5
  

 منطقة كجي اوران

 

 العنوان :
Osmangazi Mah. Atlılar Sok. No:45 

 

 التليفون :

0 (312) 580-8395 

 

 

 مستشفى كجي اوران التعليمية  -6
 

 العنوان :

Pınarbaşı Mh. Sanatoryum Cd. Ardahan Sk. No:25 

 

 :التليفون 
0 (312) 356-9000 

 

 

 في انقرة االهليةبعض عناوين المستشفيات  -ب

 

 مستشفى بايندر االهلية :-1
 

 

 العنوان :

Kızılırmak Mah. 53. Cad. No:17 Söğütözü 

http://www.trhastane.com/diskapi-yildirim-beyazit-egitim-ve-arastirma-hastanesi-2180.html
http://www.trhastane.com/ankara-meslek-hastaliklari-hastanesi-523.html
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 التليفون : 

0 (312) 287-9000 

 مستشفى اكاي االهلية : -2

 العنوان :

Akay Cad. Büklüm Sok No:4 Kavaklıdere 

 التليفون :

0 (312) 416-5050 

 

 مستشفى كوفان االهلية : -3

 العنوان :

Şimşek Sokak No:29 Kavaklıdere 

 التليفون :

0 (312) 457-2525 

 مستشفى يوزونجويل االهلية : -4

 العنوان :

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:54 Balgat 

 التليفون :

0 (312) 284-0808 

 مايس االهلية :19مستشفى اورتادوغ  -5

 العنوان:
Nacı Çakır Mah. 761. Sok. No:2 Dikmen 

 التليفون :

0 (312) 478-2828 
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 االرقام الممكن االتصال بها في الحاالت الطارئة

 االرقام الممكن االتصال بها في الحاالت الطارئة مذكورة في ادناه

 112 : خدمة الطوارى

 110 :الطفاء

 155 : الشرطة

 186: الكهرباء االعطال

 187 :االعطال –الغاز 

 156 : قوات الدرك

 

 

 المصارف

 كيفية فتح حساب في المصارف التركية؟

 ت االزمة لفتح حساب شخصي،الخطوا

 (عنوان الذي تسكن فيه او احد االقارب) في البداية يجب تحديد عنوان المراسلة  -1

إن كافة دوائر  .واستحصال رقم الضريبة الخاصة باالجانب مستصحبين جواز السفرالتوجه إلى احد دوائر الضريبة  -2
 .الضريبة تودي هذه االجراءات بالمجان

 (دقيقة 30 اذا كان عدد مراجعين قليال فسيتم االجراء في مدة)

ورقم  لفتح حساب في المصرف الذي ترغبون به يجب مراجعة احد شعب المصرف المعني مستصحبين جواز السفر -3
وكذلك يمكنكم اجراء كافة  .بعد فتح الحساب في مصرف يمكن اجراء الحواالت المالية واالستثمارات السندية . الضريبة

  .المعامالت المصرفية

 يمكنكم فتح حساب بالليرة التركية او الدوالر او اليورو -4

 .راء العديد من المعامالت من خالل االنترنيتال يشترط االقامة في تركيا الجراء المعامالت المصرفية حيث يمكن اج -5
 .لكن بعض المصارف ممكن ان تطلب رقم تلفون تركي
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 المواصالت

 المواصالت داخل المدينة .أ
  

 الباصات .1

  (EGO) لالنتقال بين المناطق واحياء المدينة يمكن استخدام الباصات الخاصة للبلدية

 (يجب توفر كارت التابع للبلدية)

 .ليرة تركية 2،5 استخدام الباصات االهلية بأجرى قيمتهااو يمكن 

 يمكنكم معرفة تواقيت حركة الباصات وخطوط سيرها من خالل مواقع االنترتيت المذكورة ادناه

 مواقيت حركة الباصات في مدينة انقرة

saatleritr/hareketwww.ego.gov.tr/ 

 خطوط سير الباصات في مدينة انقرة ارقام الباصات التابعة لمدينة انقرة

 seferleri.php-otobus-ego-haritasi/ankara-sehir.com/turkiye-http://www.e 

 مواقيت الباصات و مواقفها في مدينة انقرة

 http://www.ego.gov.tr/hareketsaatleri 

 

 

 

 المترو -2

  )EGO( تستخدم كرت البلدية .للمترو هما انقراي ومترو تتوفر في مدينة انقرة خطين

لالطالع على المزيد من تفاصيل حول خطوط المترو يمكن زيارة موقع  .لالنتقال باستخدام المترو مثل الباصات

  : االنترنيت االتالي

http://www.ego.gov.tr/tr/hareketsaatleri
http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/ankara-ego-otobus-seferleri.php
http://www.ego.gov.tr/hareketsaatleri
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. Ziyaretwww.ego.gov.tr 

  يمكن الحصول على كرات البلديةمن اين 

 الستخدام الباصات البلدية او خطوط المترو يجب اوال الحصول كرات البلدية للمواصالت

يمكن الحصول على كرات البلدية للمواصالت من احد المراكز السبعة الخاصة لخدمة توفير كرتات البلدية للموصات وفي 

 :ادناه عناوين وساعات العمل لهذه المراكز

  ركز خدمة توفير الكارت في قزل ايم

 انقرة  /جنقايا 1/99 داخل محطة قزل اي، بإتجاه ميدان الحرية رقم  :العنوان

   :ساعات العمل

  08:00-20:00ايام العمل الرسمية

   :09:00-18:00السبت

 مغلق :االحد

 مركز خدمة توفير الكارت في بيش افالر

 انقرة/ جنقايا ، 8 كومة افالر رقمبإتجاه  داخل محطة بيش افالر :العنوان

   :ساعات العمل

  08:00-17:00ايام العمل الرسمية

   :09:00-17:00السبت

 مغلق :االحد

http://www.ego.gov.tr/


 
 

42 
 

 الوثائق االزمة للحصول على كرات البلدية للمواصالت

 لالستفادة من التخفيضات الخاصة للطلبة يجب توفير الوثائق المذكورة في ادناه

  صورة- 1

 الطالب صادرة حديثا للمرحلة الدراسية الحاليةوثيقة  -2

 .يجب ان تكون وثيقة الطالب حديثة ال تتجاوز مدة الشهر ومختومة ومصدقة :مالحظة

 المواصات بين المحافظات- ب

 المواصات البرية -1

العديد من  تتوفير ن الشركات المواصات الكبيرة .يمكن استخدام الباصات الموجدة في محطة اشتي للمواصات البرية

ألولوصوي، مترو، كاميل  :الرائدة امثال على الشركات نقل المواصات .خطوط المواصات بين المدن التركية المختلفة

للوصول إلى محطة اشتي للمواصات البرية الكائنة على طريق قونيا في بيش تبه يمكن  .كوج، نوليفر وباموط قلعة

حركتها من احياء الصحية واولوص او عن طريق المترو من  التي تبدا (دولمش )الباصات الصغيرة استخدام

  .منطقة قزل اي

 الخطوط الجوية- 2

يمكن الوصول للمطار  .الجوية بين المدن التركية او الرحالت الدولية بإستخدام مطار اسنبوغا يمكن القيام برحالت :

 ا THY الجوية التركيةيمكنكم استخدام خطوط  .من منطقة قزل اي 442 باص رقم يمكن استخدام

  .او شركة بكاسوس لمختلف الرحالت

 لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة المواقع التالية

  :tr-http://www.turkishairlines.com/trالخطوط الجوية التركية

  :https://www.flypgs.comموقع شركة بكاسوس

http://www.turkishairlines.com/tr-tr
https://www.flypgs.com/
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 خطوط سكك الحديد -2

 .يمكن السفر بين المدن التركية باستخدام سكك الحديد او خطوط الحديد السريعة المتوفرة بين بعض المدن التركية

التي تبدأ حركتها من احياء الصحية  (دولموش) يمكن الوصول إلى محطة قطار انقرة عن طريق الباصات الصغيرة

لالطالع على تفاصيل  .3 و اولوس عنوان محطة انقرة هي قضاء التون داغ محلة انافرطاالر شارع هيبودروم رقم

 مواقيت القطارات والمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع التالي

trwww.tcdd.gov  
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