
جامعة بينكول
ا�داب  كلية   – ا�سنان  طب  (كلية  كليات  ع� 8  بينكول  جامعة   تحتوي 
 والعلوم- كلية ا�قتصاد والعلوم ا دارية- كلية ا�لهيات- كلية الهندسة والع�رة
 – كلية العلوم الصحية- كلية الزراعة – كلية الطب البيطري ) و5 معاهد(
 معهد العلوم- علم القراءات- العلوم الصحية – العلوم ا�جت�عية -اللغات
للغات العا�  ا�عهد  البدنية-  وال�بية  الرياضة   ) عاليان  ومعهدان   الحية) 
 ا�جنبية) و6 معاهد عليا مهنية (ا�عهد ا�هني � قضاء غينش- الغذاء- ا�عهد
 ا�هني للزراعة وال�بية الحيوانية – ا�عهد ا�هني للخدمات الصحية – ا�عهد
ا�عهد ا�هني ا�عهد ا�هني للعلوم ا�جت�عية-   ا�هني � قضاء صولهان – 
 لعلوم التقانة) يوجد � جامعتنا 18485طالبا 186 برنامجا : 52  برنامجا
 قبل اللسانس و 52 برنامج  لسانس و40 برنامجا لل�جست� و12 برنامجا
  للدكتوراة. وقد صنفت جامعتنا من ب¨ الجامعات الع§ ا�فضل � تركيا وفق

.موقع ا�نشورات العلمية

الفعاليات الدولية للجامعة
 إن الفعاليات الدولية يتم تنفيذها وتسهيلها من قبل مكتب الع±قات الدولية،

 وقد تم توقيع اتفاقيات دولية مع 36 جامعة بداية من ا�انيا وفرنسا وبريطانيا

 و16 دولة أوربية. إضافة إ¸ ذلك تم توقيع بروتوكول تشارµ مع أك³ من 40

 جامعة عدد من الدول مثل: ماليزيا، كوريا الجنوبية، الهند ،باكستان ،الجزائر،

 روسيا ،أوكرانيا ،أذربيجان، جورجيا ،كوسوفو ،البوسنة والهرسك ،فلسط¨، العراق،

 .ايران،  كزاخستان ،قرغزستان ، اثيوبيا وامريكا

لاصتالا تامولعم
ايكرت -لوكنيب ةنيدم -12000 -ةعماجلا ةسائر -لوكنيب ةعماج

 لغة التعليم
 لغة التدريس � جامعة بينكول هي ا نكليزية لقسم اللغة ا نكليزية وا�دب

فلغة ا�داب  كلية   � العربية  اللغة  وقسم  ا�لهيات  كلية   � أما   ا نكليزي، 

 التدريس هي العربية، بين� لغة التدريس � باقي ا�قسام هي اللغة ال�كية.

التسهي±ت ويقدم  ا�جنبية،  اللغة  تعليم  متطلبات  يوفر  اللغات  تعليم   مركز 

.ال±زمة لتعلم اللغة ا�جنبية

 لوكنيب ةعماج نع تامولعم

2007 :سيسأتلا خيرات

ةيموكح ةعماج :ةلاحلا

يبارافلا ،انالوم ،سومساريإ :لدابتلا جمارب

8: تايلكلا ددع

5: دهاعملا ددع

5: ثوحبلا زكارم ددع

18485 :بالطلا ددع عومجم

1242 :نيفظوملا ددع عومجم

98 :نييلودلا بالطلا ددع

25: نيمداقلا لدابتلا بالط ددع

525 : نيدفوملا لدابتلا بالط ددع

42: نيمداقلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ددع

48 : نيدفوملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ددع

الجامعة وا�دينة
بتاريخ تركيا   � العا�  التعليم   � مساهمة  كقوة  بينكول  جامعة   تأسست 

الجريدة  � ن§  الذي   5662 رقم  الرسمي  القرار  إ¸   29/5/2007استنادا 

اللسانس، سنت¨،  العلمية:  الدرجات  أنواع  كل  الجامعة  وÐنح   الرسمية. 

 ا�اجست� والدكتوراه. وتسعى الجامعة �ن تكون من أفضل الجامعات ال�كية

.علميا وديناميكيا

 تقع جامعة بينكول � منطقة الفرات وهي � القسم ال§قي من تركيا وفيها

 مطار ورح±ت يومية ا¸ استانبول وانقرة، تنظم جامعة بينكول أنشطة ثقافية

وا�ؤÐرات السياحية  والرحل  ا�وسيقى   وعروض  كا�Õح  متنوعة   وعلمية 

.الدولية

 الحياة الط±بية والسكن الجامعي

 تحوي جامعة بينكول 4 وحدات سكنية؛ 2 للذكور و2 لÖناث، ويوجد

 دار للضيافة، إضافة ا¸ وجود عدد من الوحدات السكنية الخاصة

 التابعة للجامعة، Øكن للط±ب ا�جانب الراغب¨ بالحصول ع� سكن

 مراجعة مكتب الع±قات الدولية � الجامعة، وØكن لنادي برنامج

.إيراسموس أن يقدم ا�ساعدة للط±ب مع ا�كتب الع±قات الدولية

international@bingol.edu.tr  /  erasmus@bingol.edu.tr  /  mevlana@bingol.edu.tr         
http://international.bingol.edu.tr/

+90 426 213 25 51   /   +90 426 215 10 20


