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 بعــد عملیــة طویلــة وصعبة، حصلتــم على الحق فــي أن تصبحوا
.طالبا جامعیین مقابل جھودك. أھنئكم جمیًعا على ھذا اإلنجاز

ــدد ــخاص ج ــى أش ــتتعرفون عل ــدة، س ــة الجدی ــذه العملی ــي ھ  ف
 وستأسســون صداقــات تــدوم مــدى الحیــاة، بینمــا تفتحــون البــاب
 لتجــارب مختلفــة مــن الحیــاة. وكعضــو ســعید فــي عائلــة جامعــة
 بایبــورت التــي تتــرك بصماتھــا أكثــر فأكثــر، أنــا متأكد مــن أنكم
 ســتغادرون مــن ھــذه المدینــة اآلمنة والســلمیة بذكریات ال ُتنســى

 .في نھایة حیاتكم التعلیمیة
 نحــن كجامعــة بایبورت نتصــرف برؤیة تتمثل فــي كونھا جامعة
 مفضلــة على المســتوى الوطني والدولي ومســاھمة فــي المجتمع
ھــة الــى تنمیــة المنطقــة مــن الناحیــة االجتماعیــة  والعلــوم، وموجِّ
 واالقتصادیــة، بالفــرص التــي نقدمھــا لطالبنــا، والنھــج التعلیمي

 .المبتكر وعالي الجودة

إخوتي الطالب األعزاء

 ســتوّدعكم جامعــة بایبــورت التــي تحتضنكــم بَمراِفقھــا المادیــة الحدیثــة، وطاقمھــا األكادیمــي الغنــي، وبنیتھــا
ــة ، ــم التعلیمی ــة حیاتك ــي نھای ــاة ف ــتعدین للحی ــراد مس ــة، كأف ــا األربع ــة ومجمعاتھ ــة المتقدم ــة الرقمی  التحتی

. وتزودكم بالتعلیم المؤھل والمعرفة المھنیة التي قد تحتاجونھا
 وفــي ھــذا الكتیــب ســتتمكنون مــن العثــور علــى المعلومــات التــي قــد تحتاجونھــا في الوھلــة األولى، واألســئلة
 التــي تثیــر فضولــك، وأرقــام الھواتــف المھمــة والمعلومــات التــي ســتجعل حیاتــك التعلیمیــة أســھل باإلضافــة

.إلى المعلومات العامة حول مدینة بابیبورت وجامعة بایبورت
 كلمــا احتجتــم، یمكنكــم طلــب المســاعدة مــن األكادیمییــن وإدارة الجامعــة، وخاصــة مــن قســم شــؤون الطلبــة

.وقسم الصحة والثقافة والریاضة، ویمكنكم الوصول الي عن طریق البرید اإللكتروني
.وأھنئكم جمیًعا على نجاحكم وأرحب بكم في جامعة بایبورت



٤ ٥



بايبورت 



  
  

   
   

   
   
    

   
   

    

   

   
   
  
    

  
  

     
   

   
   

   

ب)
جر

س 
عا

ب ة
يا

ب
رو

ت
)

٨ www.bayburt.edu.tr ٩www.bayburt.edu.tr

 تقع مدينة بايبورت عىل طريق الحرير التاريخي
 بــ� أررضوم وطرابــزون، الــذي يربــط األناضول

.الرشقية بالبحر األسود
 تاريــخ املدينــة الواقعــة عــىل ضفاف نهر شــوره 
 ®تد إىل ثالثة آالف عام قبل امليالد، ووفق إيفليا
 جلبــي التــي زارت املدينة عام 1647، فإن معنى
 كلمة (بايبورت) يشµ إىل (البلدة الغنية)، وهي
ــم� ــا إىل قس ــع يف أصله ــة ترج  أي (bay) كلم

.(أي (البلد أو املسكن (yurt) الغني، و

 تــم تدمµ بايبورت بشــكل شــبه كامل عىل يد
.الروس أثناء احتاللهم لها عام 1916

ــة ألررضوم ــت تابع ــي كان ــة الت ــذه املدين  ه
 ألحقت بغوموش هانة عام 1927، ثم أصبحت
ً ــا ــخ 21/06/1989 وفق ــتقلة بتاري ــة مس  والي

.للقانون رقم 3578
 فقــد بلــغ عــدد TÜİK 2019 حســب بيانــات
 ســكان وسط املدينة يف بايبورت 43.590، من
.أصل 81.190 شخصاً عدد سكان كامل الوالية

(برج ديــدي كوركوت بايبورت)

بايبورت 

التاریخي  / قریة أقشار جسر كورغان 



        
          

         
         

        
        

         
         

(مدينة أيدن تبه املدفونة تحت األرض) (مغارة شيÉغل)
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 بايبــورت مدينــٌة غنيــة بالقيم التاريخية والثقافية، وتجذب الســياح املحلي� واألجانب
 بأماكنهــا الســياحية وجÉلهــا الطبيعــي. واملباÐ التاريخية والثقافية التي تســلط الضوء

.عىل تاريخ املدينة العريق
 مــن أهــم املناطق الســياحية واالجتÉعية التي تجذب الزوار: قلعــة بايبورت، ومدينة
 أيدنتبــه املدفونــة تحــت األرض، ومتحــف باكــيس، وكهــف شــيميل، ورضيــح ديــدي
 وكهــف قريــة هيلفــا الجليديــة، وجــرس Kenan Yavuz, كوركوت،متحــف اثنوغرافيــا
 كورغــان، وشــالل ســيكاياالر، وقلعــة ســاروهان، ومنتــزه شــهداء 5 يوليــو، واملرافــق

.االجتÉعية بجبل أصالن

األماكن التاريخية والثقايف والسياحية



         
         

           
            

      
 

(الجبل والرحالت) (التجديف يف نهر شوروه)

١٢(مركز التزلج يف جبل كوب) www.bayburt.edu.tr ١٣www.bayburt.edu.tr

 توفر الجبال التي يبلغ ارتفاعها 3000-2000 م املحيطة بوالية بايبورت فرًصا فريدة من نوعها ، خاصة
 "للجبال والرحالت". يعترب نهر شــوروه مناســبًا لصيد األســÉك يف املياه العذبة، وهو بذات الوقت أحد أهم
 أنهار بالدنا من حيث التدفق، ومناســب جًدا للرياضات املائية مثل التجديف. تم إعالن جبل "كوب" داخل
 حدود الوالية عىل أنه "مركز سياحي"، ويف هذا املركز تم االنتهاء من أعÉل التخطيط ملرشوع "مركز جبل

.كوب للتزلج والرياضات الشتوية" من قبل وزارة السياحة

الرياضة يف الهواء الطلق

Lorem ipsum



١٤ ١٥www.bayburt.edu.tr www.bayburt.edu.tr

 تأسســت جامعــة بايبــورت -وهــي واحــدة مــن أحــدث الجامعــات يف بلدنــا - يف ٣١ مايــو ٢٠٠٨، حيــث عملــت منــذ إنشــائها عــىل

 إعــداد طالبهــا ليصبحــوا قــادة يف حيــاة مســؤولة تنتــج املعلومــات وتعالجهــا لصالــح املجتمــع، إضافــة إىل ذلــك ومــن خــالل برامــج

.التعليم والبحث والخدمات ذات الجودة سعت جامعة بايبورت إىل تطوير إنجازات الطالب االجتÉعية والثقافية واالقتصادية

 تطمــح جامعــة بايبــورت إىل أن تكــون واحــدة مــن الجامعــات ذات الشــهرة العامليــة يف مجــال التعليــم والبحــث والخدمــات، لتوفــر

 بذلــك فرصــاً نــادرًة للتعلــم والتطويــر الشــخيص لطالبهــا، لتصبــح بذلــك عنــوان مجتمــع أكاد®ــي موحــد، منتــٍج ألبحــاث تركــز عــىل

.الطالب يف مسؤولية تحس� جودة حياة املجتمع

 اعتباًرا من عام ٢٠٢٠، وصلت مساحات أبنيتنا املغلقة، والتي كانت يف مجموعها ٦٤٠٠ م ٢ عام ٢٠٠٨، إىل ما يقرب من ١٨٠٫٠٠٠ م ٢،

 أمــا املســاحات املفتوحــة فقــد قاربــت ١٢٤٠٫٠٠٠ م ٢ احتوت مناطق ترفيهية ومســاراً للدراجــات بلغ طوله ٣٨٤٠ مرتًا، أما مســار امليش

فقد بلغ ١٠٫٣٧٥ مرتًا، وقد غطت مساحتنا الخرضاء بقعة كبµة قاربت ٨٠٫٠٠٠ م٢

 يحتــوي مجمــع ديــدي كوركــوت، -الــذي يقــع يف وســط املدينــة -عــىل كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة، وكليــة الهندســة، وكليــة

ــا ، ــة العلــوم التطبيقيــة، واملدرســة املهنيــة للخدمــات الصحيــة، ورئاســة الجامعــة، ومبنــى اإلدارة، والكافتµي  العلــوم الصحيــة، وكلي

.وبيت الشباب ، ومطعم الطالب املركزي

 أمــا كليــة الرتبيــة وكليــة اإللهيــات وكليــة العلــوم اإلنســانية واالجتÉعيــة، وكليــة اآلداب والتصميــم، كليــة العلــوم الرياضيــة، واملدرســة

ــة فتقــع يف املجمــع البابــرé عــىل الطريــق ــة، ومدرســة العــدل املهني ــة للعلــوم االجتÉعي ــة، واملدرســة املهني ــوم التقني ــة للعل  املهني

ــة املغلقــة، واملركــز الثقــايف، ــة، والقاعــة الرياضي ــة املركزي ــاك املكتب ــك، تتواجــد هن ــة إىل ذل ــورت – إرزينجــان، باإلضاف ــع بايب  الرسي

العاملــ� يف الضيافــة، ومســاكن  وبيــت   ، أوغلــو  الطــالب، ومســجد مصطفــى كوســه  املركــزي، وســكن  األبحــاث   ومختــرب 

.الجامعة

 تأســس مختــرب البحــوث املركــزي - الذي يقــع يف املجمع البابرé – عام ٢٠١٤ وبدأ بتقديم خدماته عــام ٢٠١٥ وهو من أحدث املختربات

  (TEM) واملجهــر اإللكرتوÐ النافــذ (SEM) يف بلدنــا، فقــد تــم تجهيــزه بأحــدث املعــدات التكنولوجيــة؛ مثــل املجهر اإللكــرتوÐ املاســح

.اللذان يتم من خاللهÉ إجراء دراسات مهمة يف هذا املجال
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مجمع ديدي كوركوت
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الكليات
    كلية الرتبية يف بايبورت
     كلية اإللهيات
    كلية الهندسة
    كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
    كلية العلوم االجتÉعية واإلنسانية
    كلية العلوم الصحية
  كلية الفنون والتصميم
كلية العلوم التطبيقية
   مركز البحث والتعليم الريايض التطبقي
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 تأسســت جامعــة بايبــورت -وهــي واحــدة مــن أحــدث الجامعــات يف بلدنــا - يف ٣١ مايــو ٢٠٠٨، حيــث عملــت منــذ إنشــائها عــىل

 إعــداد طالبهــا ليصبحــوا قــادة يف حيــاة مســؤولة تنتــج املعلومــات وتعالجهــا لصالــح املجتمــع، إضافــة إىل ذلــك ومــن خــالل برامــج

.التعليم والبحث والخدمات ذات الجودة سعت جامعة بايبورت إىل تطوير إنجازات الطالب االجتÉعية والثقافية واالقتصادية

 تطمــح جامعــة بايبــورت إىل أن تكــون واحــدة مــن الجامعــات ذات الشــهرة العامليــة يف مجــال التعليــم والبحــث والخدمــات، لتوفــر

 بذلــك فرصــاً نــادرًة للتعلــم والتطويــر الشــخيص لطالبهــا، لتصبــح بذلــك عنــوان مجتمــع أكاد®ــي موحــد، منتــٍج ألبحــاث تركــز عــىل

.الطالب يف مسؤولية تحس� جودة حياة املجتمع

 اعتباًرا من عام ٢٠٢٠، وصلت مساحات أبنيتنا املغلقة، والتي كانت يف مجموعها ٦٤٠٠ م ٢ عام ٢٠٠٨، إىل ما يقرب من ١٨٠٫٠٠٠ م ٢،

 أمــا املســاحات املفتوحــة فقــد قاربــت ١٢٤٠٫٠٠٠ م ٢ احتوت مناطق ترفيهية ومســاراً للدراجــات بلغ طوله ٣٨٤٠ مرتًا، أما مســار امليش

فقد بلغ ١٠٫٣٧٥ مرتًا، وقد غطت مساحتنا الخرضاء بقعة كبµة قاربت ٨٠٫٠٠٠ م٢

٢٢

اإلرشاف والتوجيه النفيس
اإلرشاد واالستشارة النفسية التعليم املوازي

ïتعليم الرياضيات االبتدا
تعليم ما قبل املدرسة

معلم صف
قسم التعليم الخاص

تعليم العلوم الرتكية واالجتÉعية
قسم التعليم األسايس

تعليم اللغات األجنبية
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كلية الرتبية يف
 بايبورت 
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كلية الرتبية يف بايبورت
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الفلسفة والعلوم الدينية
العلوم اإلسالمية األساسية

الرشيعة
الرشيعة التعليم املوازي

قسم التاريخ والفنون اإلسالمية

.

.

.

.

.

كلية اإللهيات
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كلية اإللهيات
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العلوم السياسية واإلدارة العامة
العلوم السياسية واإلدارة العامة

التعليم املوازي
األعÉل والتجارة الدولية

.

.

.

كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية 
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الهندسة الصناعية
الهندسة املدنية

هندسة الكهربائية وااللكرتونية

.

.

.

كلية الهندسة

مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورة
املعلوماتية

العلوم األساسية
اللغة الرتكية 

اللغات األجنبية
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.

.

.

رئاسة الجامعة
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كلية العلوم اإلنسانية واالجتÉعية
اللغة العربية وآدابها

علم النفس
علم االجتÉع

التاريخ
التاريخ التعليم املوازي

اللغة الرتكية وآدابها
اللغة الرتكية وآدابها التعليم املوازي
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كلية العلوم
اإلنسانية 

واالجتÉعية 
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تصميم األلعاب الرقمية
تاألعÉل الجمركية

الخدمات االجتÉعية
نظم املعلومات اإلدارية
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كلية العلوم
التطبيقية 
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الرسم
املوسيقى

.

.

.

.

كلية الفنون
والتصميم 
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الحمية وعلم التغذية
الحمية وعلم التغذية التعليم املوازي

إدارة الرعاية الصحية
إدارة الرعاية الصحية التعليم املوازي
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كلية العلوم
 الصحية 



التدريب
التدريب التعليم املوازي

الرتبية الرياضية وتعليم الرياضة
الرتفيه

اإلدارة الرياضية
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كلية
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     املعاهد املهنية العليا
   املعهد العايل املهني للعلوم التقنية

   املعهد العايل املهني للخدمات الصحية
   املعهد العايل للعلوم االجتÉعية

   املعهد العايل املهني يف دمµأوزو 
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الكهرباء
الصحة والسالمة املهنية
األمن والحÉية الخاصة

تصميم الجرافيك
برمجة الحاسوب
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العدل
العدل

السكرتاريا وإدارة مكتب املحاماة
السكرتاريا وإدارة مكتب املحاماة التعليم املوازي
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املدرسة املهنية
للعلوم التقنية 

مدرسة العدل املهنية
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öو الطفل
تكنولوجيا الغذاء
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الخريطة والكادسرت التعليم املوازي
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املساعدات الطارئة واألولية
املساعدات الطارئة واألولية التعليم املوازي

أخصاï نظارات
أخصاï نظارات التعليم املوازي

برنامج االنتشار الطبي والسكرتارية
برنامج االنتشار الطبي والسكرتارية التعليم املوازي
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البنوك والتأم�
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إدارة األعÉل
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املنح الدراسية

واإلقامة واملرافق الصحية 
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املنح الدراسية واإلقامة واملرافق الصحية

     الخدمات الصحية
الفرص املتوفرة

للسكن 
إجراءات اإلحالة والعالج للطالب

الحرم الجامعي الذي یمكن الوصول إلیھ

 في إطار الخدمات الصحیة، تم إنشاء وحدة
في الثقافي  المركز  في  األولیة   اإلسعافات 
األولي التدخل  یتم  حیث  البابرتي   المجمع 
 لحاالت الطوارئ المحتملة إذا لزم األمر،
 وبعدھا یتم نقل المریض إلى مؤسسة صحیة

.أكثر تخصصاً لتوفیر العالج الالزم

 تعتبر المساكن الطالبیة من أھم األماكن
على ویأتي  الطالب،  تستضیف   التي 
لوزارة التابع  الخاص  السكن   رأسھا 
 التربیة والتعلیم، وخاصة مساكن مؤسسة

.االئتمان
 وتعمل مدینة بایبورت على تطویر نفسھا
لألعداد استجابة  الجدید،  للوضع   وفًقا 
 المتزایدة للطالب، حیث یتم فتح مساكن
 مشتركة جدیدة كل عام بمبادرات خاصة،
المنتشرة المساكن  ننسى  أال  بنا   ویجدر 
- المدینة  أنحاء  جمیع  في  كبیر   بشكل 
مشاریع توفر -TOKI  خاصة   التي 
ناحیة ومن  للطالب،  اقتصادیة   حلوًال 
طالبیة مساكن  جامعتنا  أنشأت   أخرى 
KYK حیث البابرتي،  المجمع   بجانب 

.تقدم خدماتھا للطالب والطالبات

                املساكن الطالبية وقدرة استيعابها         املَِنح وفرص العمل
االجتماعیة الحیاة  في  للنجاح   ضماناً 
التي االقتصادیة  الصعوبات   وتجاوز 
مؤسسة تقدم  الطالب،  بعض   یواجھھا 
دراسیة منحاً  العالي  التعلیم   ائتمان 
 ومساكن للطالب، كما یوفر قسم الصحة
الدعم جامعتنا  في  والریاضة   والثقافة 
للطالب الالزم  واالقتصادي   االجتماعي 
فرصة منحھم  عبر  وذلك   المحتاجین، 

.للعمل بدوام جزئي

 ةصاخلا نكاسملا امأ ،ةبلاطو بلاط 3632 ـل نامتئالا ةسسؤم نكاسم عستت
.ةبلاطو بلاط2567 بعوتستف

(تابلاطلاو بالطلل ةلصفنم ةينكس تاعمجم يف ةرفوتم ةماقإلا) 

 عستت يتربابلا عمجملا برق ةديدج نكاسم ءانبب KYK ةسسؤم موقت امك *
.نآلا ىلإ تابلاطلل وأ بالطلل اهصيصخت متي مل ،صخش 1000 ـل

اإلرشاد والتوجیھ النفسي
التي النفسي  والتوجیھ  اإلرشاد  وحدة   تقدم 
 أنشئت في مجمع دیدي كوركوت، المساعدة
من لكٍل  واالقتصادي  االجتماعي   والدعم 

.موظفینا وأفراد األسرة والطالب

إنشاء تم  الصحیة،  الخدمات  إطار   في 
 وحدةتوفر وحدة (الطالب ذوي االحتیاجات
الخدمات بایبورت  جامعة  في   الخاصة) 
 لطالبنا من خالل اتخاذ االحتیاطات الالزمة
 والترتیبات من أجل تسھیل الحیاة التعلیمیة
الذین الخاصة  االحتیاجات  ذوي   لطالبنا 

.یدرسون في جامعتنا



                املساكن الطالبية وقدرة استيعابها

مكتب مرافق الحرم الجامعي

والعالقات الدولية 
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 أنشئت مكتبة جامعتنا في المجمع البابرتي، على مساحة 11.000 متر مربع، لتحتوي على أكثر من
.140 ألف عنوان منشور

یقرب من عشرة آالف عنوان ما  فمع  البحثیة،  باألنشطة  للقیام  لمستخدمیھا  بیئة مریحة  المكتبة   توفر 
بنظام الخاصة  الرقمیة  التكنولوجیة  بأحدث  المكتبة  تجھیز  تم  واإللھیات،  التربیة  مجالي  في   مطبوع 
 اإلعارة واإلعادة، بما یتیح لـ 800 شخص الدراسة والقراءة في نفس الوقت، وقاعات عصریة مجھزة

.بوسائل متطورة توفر أكبر استفادة من ضوء الشمس مع إضفاء جو مریح للدراسة والقراءة

 في مركزنا الثقافي الذي تم تصمیمھ بما یتماشى مع االحتیاجات العصریة واالجتماعیة لموظفینا وطالبنا،
 ویحتوي على مساحة داخلیة تبلغ 18000 متر مربع: معرض فني، وقاعات طعام للطالب والموظفین،
 لعبة بوكا، لعبة رمي السھام، الرمایة، البولینج، تنس الطاولة، صالة السینما والمسرح، مركز تسوق، مركز

.لتصفیف الشعر، خیاط، ومكتبة قرطاسیة

املكتب 
املركزية
املكتب 
املركزية

املركز الثقايف املركز الثقايف 
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 تقدم جامعتنا خدمة اتصاالت موثوقة وسریعة
 المجھزة بالبنیة التحتیة لأللیاف الضوئیة، التي
ومؤتمرات بعد،  عن  التعلیم  خاللھا  من   نقدم 
بالشبكة المرتبطة  الحواسیب   الفیدیو، ومخابر 
 الدولیة، إضافة إلى ذلك، یتم توفیر خدمة الواي

.فاي المجانیة في كل نقطة من مجمعنا

أجھزة لدینا  التدریس  ھیئة  أعضاء   یمتلك 
والكیمیاء الفیزیاء  ومختبرات   الكمبیوتر، 
 والبیولوجیا واألجھزة الكھربائیة وااللكترونیة
وسائل بأحدث  المجھزة  المؤتمرات   وقاعات 
طالبنا معرفة  زیادة  یضمن  بما   التعلیم، 

.وخبراتھم
المجمع  في  المركزي  األبحاث  مختبر   في 
مجال في  مھمة  دراسات  إجراء  یتم   البابرتي 
والمعدات األجھزة  باستخدام  النانو   تكنولوجیا 
اإللكتروني المجھر  مثل  المھمة   التكنولوجیة 
النافذ (SEM) الماسح اإللكتروني   والمجھر 

(TEM).

الجامعة ومعاھد  الكلیات  جمیع  في   یتوفر 
 مقاصف الئقة ومریحة یمكنھا تلبیة احتیاجات
الكافتیریا إلى  باإلضافة  وموظفینا،   طالبنا 
خدماتھما یقدما  اللذان  المركزي   والمطعم 
 لطالبنا وموظفینا في مجمعي دیدي كوركوت

.والبابرتي
 وفي المجمع البابرتي مبنى بیت الضیافة الذي
البدنیة للیاقة   یحتوي على 96 سریًرا وغرفة 

.وساونا ومسبح ومطعم وكافتیریا

 جامعة بایبورت عضو في برنامج إیراسموس الذي یتم تنظیمھ بین جامعات دول االتحاد األوروبي وتضم ثالثة آالف جامعة
 عضو في ھذا البرنامج، وھي عضو أیضاً في برنامج إیراسموس لتبادل المعلومات، وھذا ما یوفر لطالبنا فرصة االنخراط

.في تدریب داخلي للطالب، والمشاركة ببرامج مكثفة ودورات لغة مع الجامعات المسجلة في برنامج إیراسموس
 تم توقیع عدة اتفاقیات مع الدول األعضاء في برنامج االتحاد األوروبي( إیراسموس)، وذلك لتشجیع مؤسسات التعلیم العالي 

.على التعاون البیني وإنتاج وتنفیذ مشاریع مشتركة

 برنامج تبادل الطالب وأعضاء ھیئة التدریس بین مؤسسات التعلیم العالي، والذي ُیطلق علیھ "برنامج تبادل الفارابي" ، ھو برنامج
 لتبادل الطالب وأعضاء ھیئة التدریس بین الجامعات ومعاھد التكنولوجیا العلیا لمؤسسات التعلیم العالي التي توفر التعلیم وتبادل

.الخبرات على مستویات أعضاء ھیئة التدریس وطالب الجامعة في مرحلة اإلجازة والدراسات العلیا والدكتوراه
 و"برنامج الفارابي للتبادل" مخصص للطالب وألعضاء ھیئة التدریس، حیث یساعدھم في مواصلة أنشطتھم التعلیمیة والتدرب

.في مؤسسات تعلیم أخرى لمدة فصل أو فصلین دراسیین

 برنامج آخر لتبادل الطالب الذي تعد جامعتنا طرًفا فیھ ھو برنامج موالنا، الذي یمكن طالب التعلیم الرسمي في مؤسسات التعلیم
 العالي المشاركة في برنامج التبادل موالنا. واعتباًرا من العام الدراسي 2019-2018 تتبادل جامعتنا الطالب والمحاضرین في

.إطار برنامج موالنا مع الجامعات التي تعاقدت معھا

الكمبيوتر واالنرتنت الكمبيوتر واالنرتنت  املختربات املختربات  الكافتµيا واألماكن 
اإلجتÉعية 

الكافتµيا واألماكن 
اإلجتÉعية 

برنامج إيراسموس

      برنامج موالنا

üبرنامج الفارا      

الدولیة العالقات  مكتب 



Ba
yb

ur
t

األنشطة العلمية والثقافية

والفنية والرياضية 
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المعارض، مثل  مختلفة:  فعالیات  تنظیم  جامعتنا  في   یتم 
واالحتفاالت، الموسیقیة،  والحفالت  والمؤتمرات،   والدورات، 
وفًقا والمتعة  الراحة  لھم  ویوفر  طالبنا  تطور  في  یساھم   بما 
 الھتماماتھم وقدراتھم، كما یتم عقد مھرجان "دیدى كوركوت

.للعلوم الثقافیة والمھرجانات الفنیة" كل عام

یتم دعم مشاركتھم في األنشطة تدریب طالبنا،  إلى   باإلضافة 
 الریاضیة ضمن فرق الھواة؛ حیث قمنا بتشكیل فرق في كرة
والتزلج، السلة،  وكرة  الطاولة،  وتنس  الطائرة،  والكرة   القدم، 
 والشطرنج، والبلیاردو، والرقصات الشعبیة، ومصارعة األیدي،
 .والمصارعة، وكرة القدم الخماسیة، والمالكمة، وألعاب القوى
 یتم توفیر األدوات والمعدات الریاضیة الالزمة لریاضیینا الذین
 یمثلون جامعتنا بنجاح، وتغطى نفقات الصحة واإلقامة من خالل

.قسم الصحة والثقافة والریاضة في جامعتنا

 یمكن لطالبنا االنضمام إلى أندیة الطالب
والثقافة الصحة  إدارة  تعمل تحت   التي 
جدیدة أندیة  إنشاء  وكذلك   والریاضة، 
 وفًقا لتوجیھات نوادي الطالب في جامعة

.بایبورت

الفعاليات الفنية 
والثقافية  الفعاليات الرياضية

النوادي الطالبية
املجتمعات الطالبية 

   النوادي الطالبية

   املجتمعات الطالبية
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    نادي طالب العدل

    مجتمع طالب جامعة األم
         مجتمع الطالب الناطق� باإلنجليزية 
             نادي طلبة حقوق اإلنسان والحريات 
              LÖSEVمجتمع طالب فائدة 
                    جمعية راديو وتلفزيون االتصاالت 

                         رابطة طالب العاÿ الرتكيي 
                         جمعية طالب الهالل األحمر الرت~ 

                         نادي الطالب الجدد 
                    جمعية الطالب الجامعي� املشجع� لنادي طرابزون الريايض 

                     UltrAslan Bayburt UNI جمعية طالب 
                     ÜniGFB جمعية طالب 

                     ÜniBAYDER جمعية طالب 

                     "مجتمع طالب "أمسك يدي 

                     نادي طالب قادة شباب أكتيف الجامعيي

                        جمعية طالب البيئة واملسؤولية االجتÉعية 

       مجتمع طالب التسامح والقيم األخالقية
     نادي طلبة األرف

     مجتمع طالب التغيµ والتنمية

          جمعية طالب الحياة امليرسة

              مجتمع الطالب املرشدين املستقبلي�
              AFAD مجتمع طالب شباب
               جمعية الطالب الشباب
                   جمعية طالب نفع الشباب

Éجمعية الطالب الشباب تي                       
                           ريادة األعÉل ومجتمع الطالب الوظيفي

                       مجتمع الشعراء الشباب ومحبي الشعر 

          نادي طالب التصوير الفوتوغرايف والرياضة الطبيعة

 (BAYEST)جمعية طالب األدب والفن     

     مجتمع طالب قيم املعرفة والثقافة
      مجتمع طالب علم الثقافة والفن يف ديدي كوركوت

       نادي طالب قيادة الشباب

            نادي طالب اإلدارة السياسية
                نادي طالب ورشة العمل السيايس
                    نادي طالب العلوم السياسية
                        نادي طالب التاريخ
                           نادي طالب علم القلب

                            نادي طالب التعليم ونظم املعلومات اإلدارية
                           "نادي طالب "تَرُْك أثٍر يف الحياة

          نادي طالب الروبوتيك وترميز الهواتف النقالة

ÿنادي طالب أمناء املظا        
         نادي طالب التغذية والريجيم

             نادي طالب الطاقة
                  نحن نادي الطالب الواعي
                        نادي طلبة الرتبية النفسية
                        نادي طلبة ميكاترونيكس
                             نادي الطالب الوطني والروحي 
                                 نادي طالب الحضارات املعارصة 
                                 نادي طالب الرماية 

         نادي طالب القيم البيئية واألنشطة االجتÉعية
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من یمكنھ االستفادة من برنامج موالنا للتبادل؟

نطاق برنامج تبادل موالنا
في   المسجلین  والدكتوراه  العلیا  والدراسات  البكالوریوس  لطالب   یمكن 

.مؤسسات التعلیم العالي في تركیا
 لالستفادة من برنامج موالنا للتبادل یجب أن تكون المؤسسة التعلیمیة التي 

.ینتسب إلیھا الطالب قد وقعت على بروتوكول تبادل موالنا
 باإلضافة إلى ذلك، یمكن لجمیع أعضاء ھیئة التدریس العاملین في مؤسسات
 التعلیم العالي الوطنیة أو األجنبیة االستفادة من ھذا البرنامج شریطة أن توقع

.مؤسسات التعلیم العالي الخاصة بھم بروتوكول موالنا للتبادل الثنائي

ما ھي شروط التقدیم لبرنامج موالنا للتبادل؟

لتصبح طالًبا في برنامج موالنا للتبادل یجب أن یكون لدیك المیزات التالیة
أو  + الجامعیة  أو  العالي  التعلیم  برامج  أحد  في  مسّجالً  طالباً  تكون   أن 

.الدكتوراه
، متوسط الدرجات یجب أن یكون 2.5 على األقل من 4 +

 یجب أن یكون عدد طالب الدراسات العلیا أو الدكتوراه 3 على األقل من +
4 ،

 

یجب أال تقل درجات اللغة ومعدالتھا عن 50 بالمائة  +
أو الجامعیة  اإلجازة  قبل  ما  البرامج  في  یدرسون  الذین  للطالب  یمكن   ال 
 الجامعیة والطالب الذین یدرسون في البرامج التحضیریة لبرامج الدراسات

.العلیا المشاركة في ھذا البرنامج في الفصل الدراسي األول من تعلیمھم
:شروط المشاركة في برنامج تبادل موالنا بین األكادیمیین

أو + الوطنیة  العالي  التعلیم  في مؤسسة  العاملین  األكادیمیین  لجمیع   یمكن 
 األجنبیة االستفادة من برنامج تبادل موالنا ، شریطة أن تكون مؤسستھم قد

.وقعت على بروتوكول تبادل موالنا الثنائي
العالي + التعلیم  مؤسسة  في  المستخدمة  اللغة  مثل  الخاصة  القضایا   تعتبر 

.المضیفة واللغة التي یتم تقدیم التعلیم بھا ذات أولویة
 سیتم إعطاء األولویة لألعضاء األكادیمیین الذین لم یستفیدوا من أي برنامج +

.تعلیم أجنبي من قبل

ما ھي الطرق التي یتم اتباعھا في تقییم واختیار الطالب؟

 بالنظر إلى مقدار المنحة الدراسیة المقدمة من قبل المجلس التنفیذي للتعلیم
إلى والمسافرین  الخارج  القادمین من  الطالب  المؤسسة عدد  تحدد   العالي، 

.الخارج في نطاق االتفاقیات الثنائیة
 ال یمكن لمجالس التعلیم العالي اتخاذ أي خیارات للطالب لبرنامج موالنا 

.للتبادل قبل التوقیع على بروتوكوالت برنامج موالنا للتبادل
 

    أسئلة مكررة 
أســئلة متكــررة حول برنامج موالنــا للتبادل

كم عدد الوحدات الدراسیة التي یمكنني الحصول علیھا في فترة؟

من المستحسن أن تأخذ 20 ساعة معتمدة لكل فصل دراسي

ھل یمكنني دراسة اللغة التركیة؟

 یتم توفیر تعلیم اللغة التركیة في المدرسة. یمكن الحصول على تدریب لغوي
.TÖMER من مركز التطبیقات والبحوث A2 و A1 بمستوى

ما ھو رمز مؤسسة جامعة بایبورت؟
 

"TR BAYBURT 01" ھو Bayburt لجامعة Erasmus رمز

؟Bayburt كیف یمكنني الوصول إلى

 إذا أتیت إلى إسطنبول من خارج تركیا ستجد العدید من شركات الحافالت
 التي ستوصلك إلى بایبورت. أما إذا ھبطت في أرضروم أو إرزینجان أو
بالحافلة من ھناك، وھكذا بایبورت  إلى  القدوم  یمكنك  بالطائرة،   طرابزون 

.إذا أتیت عبر أنقرة، فیمكنك أیًضا ركوب الحافلة من ھناك
.سنرشدك إذا اتصلت بنا قبل القدوم إلى بایبورت 

ھل یوجد سكن في الجامعة للطالب األجانب؟

 تم توفیر مھجع في جامعتنا لجمیع طالبنا األجانب. ھناك أیًضا شقق خاصة
.في بایبورت

ھل توفر جامعة بایبورت طالباً یرافقون الطالب األجانب؟

 .نعم، تؤمن الجامعة لكل طالب أجنبي مرافقاً یساعده منذ وصولھ إلى تركیا

 

ما ھو التاریخ المؤكد الذي یجب أن أصل فیھ إلى بایبورت؟

 یجب أن یحضر الطالب القادمون إلى بایبورت للتسجیل قبل أسبوع من بدء
.التعلیم

متى سأستلم خطاب الدعوة الخاص بي؟

عبر الطلب  نموذج  ملء  علیك  یجب  بك،  الخاص  الدعوة  خطاب   الستالم 
 اإلنترنت، وبعد أن تصلنا اتفاقیة التدریب الخاصة بك موقعًة من مؤسستك،

.واستكمالك جمیع ھذه المستندات، یتم إرسال خطاب الدعوة إلیك

من سیزودني بمعلومات حول إجراءات التأشیرة الخاصة بي؟
 

 الوثائق المطلوبة للحصول على تصریح إقامة متوفرة على صفحة اإلنترنت
.الرابط أدناه

"قسم شرطة بایبورت ، رابط صفحة الطالب األجانب" 

ما ھو نوع التأمین الصحي الذي سأحصل علیھ؟

 سیحصل طالب إیراسموس على تأمین صحي عام من بالدھم، ال یقبل قسم
 الشرطة تأمین سفر عادي، یجب أن تتضمن سیاسة التأمین الواجب اتباعھا
في االستشفاء  أو  الخارجیین  المرضى  عالج  تكالیف  تغطیة  "یتم   عبارة 
 المستشفیات في الخارج" باللغة اإلنجلیزیة. كما یمكن للطالب القادمین من
 الخارج أیًضا الحصول على تأمین صحي في تركیا، والرسم السنوي لھذا

.ھو 600 لیرة تركیة

ھل یمكنني تمدید برنامج إیراسموس لمدة أخرى؟

 یجب أن یجتمع الطالب القادمون من خارج تركیا مع كال المنسقین بشكل
 منفصل لتمدید إقامتھم. إذا تمت الموافقة من كلیھما، فقد یبقى الطالب فصالً

.دراسًیا آخر، ولكن تذكر أن التمدید ممكن فقط لفصلي الخریف والربیع

 

أســئلة متكررة حول برنامج ايراســموس
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السؤال: أین یمكنني الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور أوالً؟

 اإلجابة: یمكنك الحصول على كلمة مرور جدیدة باستخدام زر نسیت كلمة المرور
.ubs.bayburt.edu.tr الخاصة بي على

سؤال: كیف یتم التسجیل األول؟
 

 اإلجابة: یتم اإلعالن عن كیفیة إجراء عملیة التسجیل األولى على موقع جامعتنا
 ویتم التسجیل المسبق من خالل نظام أتمتة الطالب. یمكنك بعد ذلك التسجیل عبر
إلى تقدیم طلب شخصي  أو من خالل  اإللكترونیة  الحكومة   اإلنترنت من خالل 

.جامعتنا

السؤال: متى تتم طلبات اإلعفاء؟

 وإجراء التسجیل النھائي ÖSYM الجواب: یمكن للطالب الذین یتقدمون المتحان
 التقدم إلى أمانة القسم للدورات التي سبق لھم االلتحاق بھا من مؤسسات التعلیم العالي

.األخرى إذا تقدموا خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي الذي سجلوه

السؤال: متى وكیف یمكن التقدم بطلب لتجمید التسجیل؟

التدریب  اإلجابة: یمكن للطالب المسجلین في المنح الدراسیة غیر الجامعیة، أو 
 الداخلي، أو البحوث وغیر ذلك مما یعتبر أسباباً مھمة متعلقة بھم أو بتعلیمھم یمكن
 ألولئك تجمید أربعة فصول دراسیة كحد أقصى / عامین خالل فترة التعلیم وذلك
 على مرتین، فصل دراسي واحد أو فصلین دراسیین في كل مرة، ویتم تقدیم طلب

.تجمید التسجیل لسكرتیر القسم  خالل الفترات المحددة في التقویم األكادیمي

المرّجح؟ (YANO) سؤال: ما ھو المعدل التراكمي

التراكمي المعدل  ھو  ما  ھو (YANO) سؤال:  الجواب:  المعدل  ھو  ما   سؤال: 
 المتوسط المحسوب بقسمة إجمالي الدرجات الذي حصل علیھ الطالب من جمیع
 أنشطة التعلیم والتدریب في الفصل الدراسي ذي الصلة على مجموع القیم االئتمانیة
المستلمة الفترة.التراكمي YANO .للدراسات  تلك  درجة  متوسط  فقط   ھي 
(YANO) المرّجح؟المرّجح؟سؤال: ما ھو المعدل التراكمي (YANO) المرّجح؟

؟(GANO) سؤال: ما ھو المعدل التراكمي العام

 الجواب: ھو المتوسط الذي یتم حسابھ بقسمة إجمالي الدرجات التي حصل علیھا
 الطالب من جمیع أنشطة التعلیم والتدریب بعد دخول الجامعة إلى إجمالي الدرجات

  .القیاسیة

سؤال: ھل ھناك إمكانیة للتحویل من قسم إلى آخر في الجامعة؟
 

.الجواب: یمكن التحویل بین مؤسسات التعلیم العالي وفق أحكام نظام التحویل البیني

السؤال: لقد فقدت معرف الطالب الخاص بي ، فماذا أفعل؟

 الجواب: یطلب منك تقدیم معلومات حول ھذا األمر عن طریق االتصال بخدمة
 .Halkbank عمالء

سؤال: كیف یمكنني التقدیم للفصل الصیفي؟

 اإلجابة: یتقدم الطالب للفصل الصیفي في المواعید المحددة في التقویم األكادیمي
.حیث یسجل للدورة و یدفع الرسوم على اإلنترنت

سؤال: كم عدد الدورات التي یمكنني التسجیل فیھا خالل التعلیم الصیفي؟

 ECTS / الجواب: یمكنك التسجیل لما یصل إلى 5 دورات ، مع 20 ساعة معتمدة
.و 40 درًسا في األسبوع

سؤال: ھل علینا حضور فصول في التعلیم الصیفي؟
نعم

 سؤال: ھل یمكن إجراء الدورة التي تم التسجیل علیھا في التعلیم الصیفي في جامعات
أخرى؟

إذا أخرى  یودون دراستھا في جامعة  الدورة  یجروا  أن  للطالب  یمكن   الجواب: 
التعلیم الئحة  الساعة.  ومعاییر  واالعتماد  المحتوى  حیث  من  مناسبة   اعتبرت 

(الصیفي بجامعة بایبورت (المادة 7-2

    أسئلة مكررة 

االتصاالت
ھاتف
الفاكس
الداخلي االتصال 
البریــد اإللكتروني
موقــع الكتروني
عنوان مبنى بایبورت،  جامعة   العنوان: 

دیدي مجمع  الجامعة،   رئاسة 
شؤون إدارة  رئاسة   كوركوت، 
الطالب، 69000/ مركز بایبورت



الجامعة الهادئة يف املدينة اآلمنة

 .مجمع أیدن تبھ، تبعد أیدن تبھ عن بایبورت 25 كم على طریق طرابزون
بایبورت 30 كم على طریق أرزینجان تبعد دمیرأوزو عن   .مجمع دمیرأوزو، 


