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 املقدمة

  بسم هللا الرحمن الرحيم  

 

يم، سيد األولين واآلخرين، وخاتم األنبياء واملرسلين، وعلى آله   احلمد لله ربِّ العاملين، والصالة والسالم على نبيِّنا اكلر
 :وبعد  وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا كثيًرا إلى يوم الدين، 

َس هللاَُّ َعْنُه    -صلى هللا عليه وسلم    - َعْن النَّبييِّ    - رضي هللا عنه    - َعْن أيَبي ُهَرْيَرَة   ْنَيا نَفَّ َس َعْن ُمْؤميٍن كُْربًَة ميْن كَُربي الدُّ َقاَل: "َمْن نَفَّ
َر هللاَُّ  َر َعلَى ُمْعسيٍر، يَسَّ ، َوَمْن يَسَّ ْنَيا    كُْربًَة ميْن كَُربي يَْومي اْلقيَياَمةي ، َوَمْن َسَتَر ُمْسليما َسَتَرُه هللاُ يفي الدُّ َرةي ْنَيا َواآْلخي َعلَْيهي يفي الدُّ

يًقا يَْلَتميُس فييهي  ، َوَمْن َسلََك َطري يهي ، َوهللاََُّ يفي َعْوني اْلَعْبدي َما َكاَن اْلَعْبُد يفي َعْوني أَخي َرةي َل هللاَُّ لَُه بيهي َطري   َواآْلخي ،  عيْلًما َسهَّ نَّةي يًقا إلَى اجْلَ
ْن بُُيوتي هللاَّي يَْتلُوَن كيَتاَب هللاَّي، َويََتَداَرُسونَُه فييمَا بَْيََنُْم؛ إّلَّ  ْحَمُة،    َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم يفي بَْيٍت مي ْم السَّكييَنُة، َوَغشيَيْْتُْم الرَّ نََزلَْت َعلَْْيي

ْع بيهي نََسُبُه".  َوذَكََرُهْم هللاَُّ فييمَْن عيْنَدُه، َوَمْن     [ 2699َرَواُه ُمْسليٌم ]رقم: أَبَْطأَ بيهي َعَملُُه ََلْ يُْسري

أضع بين إيديكم هذا اكلتيب اإلكلتروين الذي يحوي التخصصات اجلامعية للتعليم املفتوح وأسال هللا عز وجل أن يتيح الفرصة  
يم. أن يتقبل هذا العمل خالًص وباخلتام أرجو من هللا    جلميع الطلبة بإمكال مسيرهتم اجلامعية   ا لوجهه اكلر

 

 إعداد وتقديم    
 علي النهبان

 

 صفحة التعليم املفتوح اجلامعي يف الفيسبوك : 
https://www.facebook.com/aof.ataaof.azuef 

 الفيسبوك: كروب التعليم املفتوح اجلامعي يف 
https://www.facebook.com/groups/aof.ataaof.azuef 

 موقعنا الرسمي:
https://alinebhen.org / 

 للتواصل واإلستفسار والتسجيل:
Ali Nebhen | Facebook 
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 2021-2020 التخصصات الجامعية املتاحة يف التعليم املفتوح

 : 2020لعام  مع الرسوم الفصلية ح جامعة أناضلوا للتعليم املفتواملتاحة يف تخصصات  ال .1

Açık  öğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri  
واإلقتصاد والتعليم املفتوح كليات إدارة األعمال   

الرسوم الفصلية مقدراها  
بالليرة التركية حسب عام  

2020 
 
 
 
 
 
 

معاهد التعليم  
 املفتوح 

 
 
 
 
 
 

Açıköğretim 
Fakültesi Ön 

Lisans 
Programları 

 
 
 
 
 
 

معاهد التعليم  
 املفتوح 

 
 
 
 
 
 
 

Acil Durum ve Afet Yönetimi 
الطوارئ والكوارث إدارة    

430,00 ₺ 

Adalet 
 حقوق )عدالة( 

330,00 ₺ 

Aşçılık 
 طبخ 

350,00 ₺ 

Bankacılık ve Sigortacılık 
 البنوك والتأمين 

330,00 ₺ 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
 إدارة املكاتب ومساعدة التنفيذية 

330,00 ₺ 

Coğrafi Bilgi Sistemleri 
املعلومات الجغرافية نظم   

350,00 ₺ 

Çağrı Merkezi Hizmetleri 
 خدمات مركز االتصال 

330,00 ₺ 

Çocuk Gelişimi 
 تنمية الطفل) رعاية الطفل / تطوير الطفل( 

350,00 ₺ 

Dış Ticaret 
 تجارة خارجية 

330,00 ₺ 

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 
الطاقة الكهربائية توليد ونقل وتوزيع    

430,00 ₺ 

Emlak Yönetimi 
 إدارة املمتلكات 

330,00 ₺ 

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 430,00 ₺ 
Ev İdaresi 
 ادارة منزلية 

330,00 ₺ 

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 
 التصوير الفوتوغرايف والفيديو

350,00 ₺ 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
والدعاية العالقات العامة   

330,00 ₺ 

İlahiyat 
 شريعة 

330,00  ₺  

İlahiyat (Arapça) 
 شريعة )اللغة العربية( 

660,00 ₺ 

İnsan Kaynakları Yönetimi 330,00 ₺ 
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معاهد التعليم  

 املفتوح 
  

 إدارة املوارد البشرية 
İşletme Yönetimi 

 إدارة األعمال 
330,00 ₺ 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
 الصحة والسالمة املهنية 

350,00 ₺ 

Kültürel Miras ve Turizm 
 التراث الثقايف والسياحة 

330,00 ₺ 

Laborant ve Veteriner Sağlık 
 مخابر بيطرية 

430,00 ₺ 

Lojistik 
 لوجستيك 

330,00 ₺ 

Marka İletişimi 
 االتصاالت التجارية 

350,00 ₺ 

Medya ve İletişim 
 الوسائط و االتصاالت 

350,00 ₺ 

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 
 األوراق املالية وأسواق رأس املال 

330,00 ₺ 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 
 ممارسات املحاسبة والضرائب 

330,00 ₺ 

Özel Güvenlik ve Koruma 
 األمن والحماية الخاصة 

350,00 ₺ 

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 
التجزئة وإدارة املتجر مبيعات    

330,00 ₺ 

Radyo ve Televizyon Programcılığı 
 معد برامج الراديو والتلفزيون 

350,00 ₺ 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
 إدارة املؤسسات الصحية 

350,00 ₺ 

Sosyal Hizmetler 
 خدمات اجتماعية 

330,00 ₺ 

Sosyal Medya Yöneticiliği 
التواصل االجتماعيإدارة وسائل   

330,00 ₺ 

Spor Yönetimi 
 إدارة رياضية 

330,00 ₺ 

Tarım Teknolojisi 
 التكنولوجيا الزراعية 

350,00 ₺ 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
 التوثيق والسكرتيرية الطبية 

330,00 ₺ 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 
 إدارة السياحة والفنادق 

410,00 ₺ 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 
 خدمات السياحة والسفر 

410,00 ₺ 

Yaşlı Bakımı 
 رعاية املسنين 

350,00 ₺ 
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Yerel Yönetimler 
 إدارة الحكومات املحلية 

330,00 ₺ 

Web Tasarımı ve Kodlama 
 تصميم املواقع اإللكترونية والترميز 

350,00 ₺ 

 
Açıköğretim 

Fakültesi Lisans 
Programları  

 
كلية  تخصصات 

 التعليم املفتوح 
 

Felsefe 
 فلسفة 

330,00 ₺ 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
 العالقات العامة والدعاية واإلعالن

330,00 ₺ 

Sağlık Yönetimi 
 إدارة صحية 

330,00 ₺ 

Sosyal Hizmet 
 الخدمات االجتماعية 

450,00 ₺ 

Sosyoloji 
اإلجتماع علم   

330,00 ₺ 

Tarih 
 تاريخ 

330,00 ₺ 

Türk Dili ve Edebiyatı 
 اللغة التركية وآدابها 

330,00 ₺ 

Yönetim Bilişim Sistemleri 
 نظم املعلومات اإلدارية 

330,00 ₺ 

 
İktisat 
Fakültesi 
Lisans 

Programları 
 

تخصصات كلية  
 اإلقتصاد 

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
 اقتصاديات العمل والعالقات الصناعية 

330,00 ₺ 

İktisat 
 إقصتاد 

330,00 ₺ 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
 العلوم السياسية واإلدارة العامة 

330,00 ₺ 

Maliye 
 مالية 

330,00 ₺ 

Uluslararası İlişkiler 
 عالقات دولية 

330,00 ₺ 

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 
 عالقات دولية )اللغة اإلنكليزية( 

660,00 ₺ 

 
İşletme 

Fakültesi Lisans 
Programları 

كلية  تخصصات 
 إدارة األعمال 

Havacılık Yönetimi 
 إدارة طيران 

330,00 ₺ 

İşletme 
 إدارة أعمال 

330,00 ₺ 

İşletme (İngilizce) 
 إدارة أعمال )باللغة اإلنكليزية( 

660,00 ₺ 

Turizm İşletmeciliği 
 إدارة السياحة 

330,00 ₺ 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
 التجارة الدولية والخدمات اللوجستية 

330,00 ₺ 
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Lisans Açıköğretim Programları 
  سنين(  4)   التعليم املفتوحكليات  

Materyal / Öğrenim Ücreti 
 رسوم الدراسة 

 توضيحات 

Coğrafya 
 الجغرافيا 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Çocuk Gelişimi 
 تنمية الطفل 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Felsefe 
 الفلسفة 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

İktisat 
 اإلقتصاد 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

İnsan Kaynakları Yönetimi 
 إدارة املوارد البشرية 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

İş Sağlığı ve Güvenliği 
 الصحة والسالمة املهنية 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

İşletme 
 إدارة أعمال 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler   
 العلوم السياسية والعالقات الدولية 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
 العلوم السياسية واإلدارة العامة 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Sosyoloji 
 علم اإلجتماع 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Tarih 
 التاريخ 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi   
 النقل واإلمداد التجارة الدولية وإدارة  

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Yönetim Bilişim Sistemleri 
 نظم املعلومات اإلدارية 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

 ) سنتين(  معاهد التعليم املفتوح
Önlisans Açıköğretim Programları  

Adalet 
 )حقوق( عدالة

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Çocuk Gelişimi 
 تنمية الطفل 

 الدراسي للفصل   ₺ 400

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği   400 ₺  للفصل الدراسي 
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 إدارة وسكرتارية مكتب املحاماة
İş Sağlığı ve Güvenliği 
 الصحة والسالمة املهنية 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Kültürel Miras ve Turizm   
 التراث الثقايف والسياحة 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Laborant ve Veteriner Sağlık 
 الصحة املختبرية والبيطرية 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
إدارة املؤسسات الصحية    

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
Yönetimi إدارة النقل الجوي املدني    

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Sosyal Hizmetler 
 الخدمات االجتماعية 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
 الطبية والسكرتارية  الوثائق 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Yaşlı Bakımı 
 رعاية املسنين 

 للفصل الدراسي  ₺ 400

Lisans Programları 
 سنين(  4برامج البكالوريوس )  

Materyal Ücreti (Yarıyıllık) 
 األجور الفصلية 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
 العالقات العامة والدعاية 

325 TL 

İşletme 
 إدارة أعمال 

325 TL 

Sosyoloji 
 علم اإلجتماع 

325 TL 

Kamu Yönetimi 
 االدارة العامة 

325 TL 

Reklamcılık 
 دعاية وإعالن 

325 TL 

Sağlık Yönetimi 
 إدارة صحية 

325 TL 

Sosyal Hizmet 
 الخدمات اإلجتماعية 

900 TL 

Çocuk Gelişimi 
 تنمية الطفل) رعاية الطفل / تطوير الطفل( 

900 TL 

Grafik Sanatlar 
 الفنون التصويرية 

500 TL 

Rekreasyon 
 األنشطة الترفيهية 

325 TL 
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Egzersiz ve Spor Bilimleri 
 ممارسة وعلوم الرياضة 

325 TL 

Tekstil ve Moda Tasarımı 
 تصميم املنسوجات واألزياء 

900 TL 

Tarih 
 تاريخ 

325 TL 

Önlisans Programları 
 برامج املعاهد ) سنتين ( 

Materyal Ücreti (Yarıyıllık) 
 الرسوم الفصلية 

Acil Durum ve Afet Yönetimi 
 إدارة الطوارئ والكوارث 

325 TL 

Adalet 
 عدالة )حقوق( 

325 TL 

Bankacılık ve Sigortacılık 
 البنوك والتأمين 

325 TL 

Bilgi Yönetimi 
 إدارة املعلومات 

325 TL 

Bilgisayar Programcılığı 
 برمجة الحاسوب 

325 TL 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
 املكاتب ومساعدة تنفيذيإدارة  

325 TL 

Çağrı Merkezi Hizmetleri 
 خدمات مركز االتصال 

325 TL 

Çocuk Gelişimi 
 تنمية الطفل) رعاية الطفل / تطوير الطفل( 

325 TL 

Dış Ticaret 
 تجارة خارجية 

325 TL 

Emlak ve Emlak Yönetimi 
 العقارات وإدارة املمتلكات

325 TL 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
 العالقات العامة والدعاية 

325 TL 

İslami İlimler (İlahiyat) 
 علوم إسالمية )شريعة( 

325 TL 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
 الصحة والسالمة املهنية 

325 TL 

İşletme Yönetimi 
 إدارة أعمال 

325 TL 

Lojistik 
 لوجستيك 

325 TL 

Özel Güvenlik ve Koruma 
 والحماية الخاصة األمن 

325 TL 

Reklamcılık 
 دعاية وإعالن 

325 TL 

https://www.facebook.com/alinebhen0
https://www.facebook.com/aof.ataaof.azuef
https://alinebhen.org/


 

 https://www.facebook.com/alinebhen0للتواصل :   ) جامعي مهتم بالشؤون اجلامعية يف تركيا( علي النهبان  تم إعداد وترجمة املعلومات من قبل اجلامعي  
 علي النهبان للخدمات اجلامعية | كل مايحتاجه الطالب العريب إلتمام دراسته يف تركياموقعنا الرسمي :  https://www.facebook.com/aof.ataaof.azuefصفحة التعليم املفتوح اجلامعي : 

 

 

 

 مالحظات وروابط مهمة : 

ليرة تركي وبخصوص جامعة اسطنبول أصبحت رسوم الطالب   900بالنسبة لجامعة أتاتورك الرسوم للطالب األجانب فصلًيا 
ليرة تركي فصلًيا واألجور املذكورة أعاله تتناسب مع أي سوري حاصل ىلع الجنسية   650السوريين مثل الطالب األجانب وهي 

 ليرة تقريًبا( 40)عدا الضريبة للجامعة  يرالتركية بدون أي تغ

 وبخصوص جامعة أناضلوا الرسوم هي ذاتها لألجانب واألتراك. 
 

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
 إدارة املؤسسات الصحية 

325 TL 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 
 إدارة النقل الجوي املدني 

325 TL 

Sosyal Hizmetler 
 خدمات إجتماعية 

325 TL 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 
 التوثيق وسكرتيرية الطبية 

325 TL 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 
 إدارة السياحة والفنادق 

325 TL 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri 
 خدمات السياحة والسفر 

325 TL 

Yerel Yönetimler 
 إدارة املجالس الحكومية 

325 TL 

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 
 الفوتوغرايف والفيديوالتصوير  

325 TL 

Laborant ve Veteriner Sağlık 
 مخابر بيطرية 

325 TL 

Radyo ve Televizyon Programcılığı 
 معد برامج الراديو والتلفزيون 

325 TL 

Yeni Medya ve Gazetecilik 
 اإلعالم الجديد والصحافة 

325 TL 

Spor Yöneticiliği 
 اإلدارة الرياضية 

325 TL 

https://www.facebook.com/alinebhen0
https://www.facebook.com/aof.ataaof.azuef
https://alinebhen.org/

