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تقدم اجلامعة يف اسطنبول العديد من الربامج بدءاً بربامج الدبلوم، البكالوريوس،
املاجستري و الدكتوراه وصوال للدورات القصرية التخصصية.

املبىن جمهز بالقاعات الدراسية و املختربات املتطورة.
 

كما يتميز فرع اسطنبول بإحتوائه على التخصصات الطبية كطب االسنان و الصيدله.
بالتعاون مع اجلامعات اهلندية احلكومية منها:

جامعة دولية متعددة االفرع، حتافظ اجلامعة على أعلى املعايري األكادميية و العلمية،
تركز على إعطاء االهتمام الفردي لكل طالب، و تزويده بتجربة متعددة الثقافات داخل

و خارج الفصل الدراسي.

ُتعترباجلامعة العاملية االوربية - باريس

تتعاون اجلامعة مع عدد من اجلامعات الشقيقة و املنظمات التربوية حول العامل يف
لندن، الواليات املتحدة األمريكية (نيويورك، فلوريدا، كاليفورنيا)، نيوزيلندا، إسبانيا،

بلجيكا و الصني.

تتواجد اجلامعة يف عدة دول ابرزها باريس، برشلونة، سويسرا، اسطنبول، الكويت، سنغافوره،
البحرين، اهلند، بانكوك، ماليزيا، نيجرييا، ميامنار، نيوزيلندا و أنغوال.

اجلامعة العاملية االوربية يف اسطنبول

Maharshi Dayanand University
Aligarh Muslim University

Anna University

موقع اجلامعة :يقع مبىن اجلامعة يف منطقة بشكتاش الشهرية و احليوية.



تفتخر بأن حجم صفنا صغري نسبيا، حيث حيظى الطالب باهتمام فردي أكرب كما
يساعدهم ذلك على الركيز اكثر يف سعيهم للنجاح و التقدم األكادمييي.

إن اجلامعة ترّكز على املستوى العايل من التفاعل بني األساتذة والطالب، وحنن
نشجع التفكري اإلبداعي و نوصي الطالب على جتاوز النظريات والبيانات اليت يتم

تدريسها يف قاعة املحاضرات و استخدام املهارات املكتسبة يف مواقف العامل احلقيقي.
و هذا يتيح هلم تطوير مهارات حتليلية وإدراكية قوية توفر هلم أساًسا لتطورهم

كمحترفني ناجحني يف احلياة.

إن اجلامعة االوربية العاملية لديها برامج مميزه ملساعدة طالا، كالتبادل االكادميي 
مع جامعات أخرى، و برامج تدريبية عاملية متطورة، كما أنه لدينا عالقات مع شركات

التوظيف يف دول عدة. 

إن اجلامعة العاملية االوربية - باريس



التخصصات املتاحة:
دبلوم انشاء و تنفيذ مشاريع جتارية.

دبلوم هندسه ديكور.
دبلوم تصميم االزياء.

دبلوم سنيما و تلفزيون.
دبلوم إخراج.

دبلوم أخصائي جتميل.
دبلوم مدرس لغه اجنليزية.
دبلوم مدرس لغه فرنسية.

دبلوم مدرس احتياجات خاصة.

كما اننا متخصصون بإقامة دورات مبشاركة اساتذة اجانب.
دورات اللغة االجنليزية.

دورات حتضري للجامعة. 

ميكنك دراسة ختصص ملدة سنة دراسية او ستة اشهر، للحصول علي دبلوم
معتمد من وزارة التعليم الفرنسية.

الدبلوم و الدورات قصرية املدى:



 ختصصات الطب و الصيدلة:
بكالوريوس طب عام.

بكالوريوس طب اسنان.
بكالوريوس صيدلة.
بكالوريوس تغذية.

بكالوريوس صحة عامة.
بكالوريوس علوم خمربية.

بكالوريوس عالج فيزيائي و إعادة تأهيل صحي.
بكالوريوس متريض.

حيصل الطالب عند التخرج علي شهادة اوربية و شهادة اخرى من اجلامعة اهلندية احلكومية

ختصصات البكالوريوس

Maharshi Daynand University
Aligarh Muslim University

Anna University



ختصصات اهلندسة و العلوم:
بكالوريوس هندسة النفط.

بكالوريوس اهلندسة الكهربائية.
بكالوريوس اهلندسة امليكانيكية.
بكالوريوس اهلندسة املعمارية.

بكالوريوس اهلندسة املدنية.
بكالوريوس هندسة الكمبيوتر.

بكالوريوس هندسة االتصاالت و شبكات االتصاالت. 
بكالوريوس علوم الكمبيوتر و الربجمة.

بكالوريوس اهلندسة الكيميائية.

حيصل الطالب عند التخرج علي شهادة اوربية و شهادة اخرى من اجلامعة اهلندية احلكومية

ختصصات البكالوريوس

Maharshi Daynand University
Aligarh Muslim University

Anna University



ختصصات التجارة و إدارة االعمال:

بكالوريوس إدارة أعمال.
بكالوريوس تسويق.

بكالوريوس موارد بشرية.
بكالوريوس علوم مالية ومصرفية.

بكالوريوس حماسبة.
بكالوريوس اقتصاد.

ختصصات العلوم السياسية و القانون:

بكالوريوس علوم سياسية.
بكالوريوس عالقات دولية.

بكالوريوس قانون عام.

حيصل الطالب عند التخرج علي شهادة اوربية و شهادة اخرى من اجلامعة اهلندية احلكومية

ختصصات البكالوريوس

Maharshi Daynand University
Aligarh Muslim University

Anna University



ماجستري يف ختصصات الطب:
ماجستري يف الصيدلة.

ماجستري يف الصيدلة الصناعية.
ماجستري يف صناعة الدواء.

ماجستري يف الصيدلة كيميائية.
ماجستري العالج الفيزيائي.

ماجستري طب العيون.
ماجستري طب جراحة األسنان.

ماجستري تقومي األسنان.
ماجستري جراحة التجميل.

ماجستري االمراض اجللدية و التناسلية.
ماجستري طب العظام و املفاصل.

ماجستري طب االنف و األذن و احلنجرة.
ماجستري طب األطفال.

ماجستري طب النساء و التوليد.
ماجستري التخدير.

حيصل الطالب عند التخرج علي شهادة اوربية و شهادة اخرى من اجلامعة اهلندية احلكومية

دراسة ا�اجستري و الدكتوراه

Maharshi Daynand University
Aligarh Muslim University

Anna University



شهادة املاجستري يف التخصصات التالية:
ماجستري ادارة هندسية.
ماجستري هندسة مدنية.

ماجستري هندسة كومبيوتر.
ماجستري البترول و البيتروكيماويات.

ماجستري معدات طبية.
ماجستري هندسة االلكترونيات الطبية.

ماجستري اهلندسة املعمارية.
ماجستري يف القانون.
ماجستري ادارة اعمال.

شهادة الدكتوراه يف التخصصات التالية:
دكتوراه يف علوم الصيدلة

دكتوراه يف القانون
دكتوراه يف ادارة اعمال

حيصل الطالب عند التخرج علي شهادة اوربية و شهادة اخرى من اجلامعة اهلندية احلكومية

دراسة ا�اجستري و الدكتوراه

Maharshi Daynand University
Aligarh Muslim University

Anna University

(Structural Engineering)

(Construction)



ختصصات البكالوريوس و املاجستري.
بكالوريوس او ماجستري إدارة األعمال.

بكالوريوس او ماجستري إدارة الألعمال ختصص إدارة دولية.
بكالوريوس او ماجستري إدارة األعمال ختصص إدارة املشاريع.

بكالوريوس او ماجستري يف األقتصاد.
بكالوريوس او ماجستري اإلدارة اللوجستية.
بكالوريوس او ماجستري العلوم االجتماعية.

بكالوريوس او ماجستري علم نفس.
بكالوريوس او ماجستري القانون.

بكالوريوس او ماجستري اإلعالم و الصحافة.
بكالوريوس او ماجستري العالقات الدولية.
بكالوريوس او ماجستري العلوم السياسية.

بكالوريوس او ماجستري التربية ختصص إحتياجات خاصة.
بكالوريوس او ماجستري التربية ختصص التعليم العايل.
بكالوريوس او ماجستري التربية ختصص إدارة تعليمية.

بكالوريوس او ماجستري التخصصات االنسانية.

أصبح التعلم اإللكتروين
مطلباً ملختلف صروح التعليم العايل، فلم يعد من املقبول االكتفاء بوسائل التعليم التقليدية يف ظل هذا

الزخم من الوسائل و املعطيات احلضارية يف جمال التعليم. ان اجلامعة العاملية االوروبية لديها نظام التعلم
الكامل عرب االنترنت، كما و ان لديها نظام البحوث يف بعض التخصصات، و الذي يسهل على الطالب عناء

السفر للدراسة أو ملتابعة االحباث لنيل الشهادات العليا اليت يطمح للحصول عليها.

Online Learning

الدراسة عن بعد و الدراسات البحثية



ختصصات املاجستري:

ماجستري هندسة مدنية.

ماجستري هندسة كهربائية.

ماجستري هندسة كيميائية.

ماجستري هندسة كمبيوتر.

ماجستري هندسة ميكانيكية

ماجستري السالمة اهلندسية و إدارة املخاطر.

ماجستري إدارة النفط و الغاز.

ماجستري اإلدارة اهلندسية.

ماجستري علوم الكمبيوتر.

أصبح التعلم اإللكتروين
مطلباً ملختلف صروح التعليم العايل، فلم يعد من املقبول االكتفاء بوسائل التعليم التقليدية يف ظل هذا

الزخم من الوسائل و املعطيات احلضارية يف جمال التعليم. ان اجلامعة العاملية االوروبية لديها نظام التعلم
الكامل عرب االنترنت، كما و ان لديها نظام البحوث يف بعض التخصصات، و الذي يسهل على الطالب عناء

السفر للدراسة أو ملتابعة االحباث لنيل الشهادات العليا اليت يطمح للحصول عليها.

Online Learning

الدراسة عن بعد و الدراسات البحثية



ختصصات الدكتوراه:
دكتوراه إدارة األعمال (اختصاصات خمتلفة)

دكتوراه اإلدارة الدولية.
دكتوراه يف اإلقتصاد.
دكتوراه علم النفس.
دكتوراه يف القانون.

دكتوراه يف القانون التجاري الدويل.
دكتوراه يف العالقات الدولية.

دكتوراه يف دراسة املنازعات.
دكتوراه يف العلوم البيئية.

دكتوراه يف علوم الكمبيوتر.
دكتوراه يف االداب (اختصاصات خمتلفة).

دكتوراه يف التربية (اختصاصات خمتلفة).
دكتوراه يف إالدارة التربوية.
دكتوراه يف العلوم السياسية.

الدراسة عن بعد و الدراسات البحثية

أصبح التعلم اإللكتروين
مطلباً ملختلف صروح التعليم العايل، فلم يعد من املقبول االكتفاء بوسائل التعليم التقليدية يف ظل هذا

الزخم من الوسائل و املعطيات احلضارية يف جمال التعليم. ان اجلامعة العاملية االوروبية لديها نظام التعلم
الكامل عرب االنترنت، كما و ان لديها نظام البحوث يف بعض التخصصات، و الذي يسهل على الطالب عناء

السفر للدراسة أو ملتابعة االحباث لنيل الشهادات العليا اليت يطمح للحصول عليها.

Online Learning
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