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البحث

تعتبر جامعة مساریا  MTU مركزاً معتمٌد ومتمیزاً في التدریس والتعلیم في قبرص الشمالیة، وتقع الجامعة في قلب واحدة من اكثر المدن إثارة وحیویة 
في العالم أال وھي مدینة لیفكوشا عاصمة قبرص التركیا وھي على مقربة من اشھرالمعالم الموجودة في المدینة.

اما الحرم الجامعي فیقع في منطقة خضراء شرق مدینة لیفكوشا وقد تم استثماره من اجل تطویر مقرات الجامعة لخلق بیئة تعلیمیة مالئمة 
للطالب. 

جامعة مساریا التقنیة على استعداد الستقبال الطلبة من كافة انحاء العالم.

تقدم جامعة مساریا مناھج البكالوریوس والمناھج المعتمدة للدراسات العلیا في اكثر من سبع كلیات
 • كلیة التربیة و التعلیم

 •كلیة الحقوق
 •كلیة الثروة الحیوانیة والعلوم البیطریة

 •كلیة اإلقتصاد وإدارة اإلعمال
 •كلیة الھندسة المعماریة

 •كلیة العلوم الصحیة
•كلیة العلوم الطبیعیة والزراعیة

و ھو الشریك الرسمي لجامعة مساریا             یوفر معھد مساریا التربوي
 NCUKدروساً ودورات تطویر مھارات اللغة االنكلیزیة إلغراض اكادیمیة من خالل عدة برامج معتمدة من منظمة 

  (MEH)(MTU)

  NCUK من افضل المعاھد التأسیسة في المنطقة إلنھ معتمد من منظمة   Mesarya Education Houseیعتبر معھد مساریا التربوي 
العالمیة  إذ یقدم دورات وبرامج تأھیلیة لعدد من تخصصات البكالوریوس والدراسات العلیا بشكل یتالئم مع مستوى الطالب.

 www.mesarya.education  للمزید من المعلومات حول معھد مساریا التربوي الرجاء القیام بزیارة الموقع 
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(MEH)دورات التأھیل الجامعي المقدمة من قبل معھد مساریا التربوي

 في إطار سعیھا إلیجاد وتعزیز بیئة بحثیة مثالیة داخل الجامعة تقوم مساریا بتنفیذ خطة للبحوث اإلستراتیجیة العلمیة  
وتشجع وتسھل انشطة البحث العلمي، كما تطمح إلى بناء حیاة اكادمیة غنیة بالمعارف والعلوم من شأنھا االرتقاء والتمیز 

في مجاالت البحث والمنح الدراسیة.

إذا كانت مؤھالتك ال تتوافق مع متطلبات القبول في جامعة مساریا التقنیة           فإنك تستطیع التقدم بطلب ألحد البرامج التحضیریة 
التي یقدمھا معھد مساریا التربوي            المعتمد رسمیاً .

(MTU)
(MEH)



السكن

حياة الطالب

 تضم جامعة مساریا خمس مجمعات سكنیة طالبیة مجھزة بالمرافق التي تراعي إحتیاجات الطلبة وتؤمن لھم بیئة دراسیة وترفیھیة مناسبة

 إن أولویات جامعة مساریا ھي الطالب ودراستھ، نموه االجتماعي ورفاھیتھ، كفاءتھ المھنیة، مھاراتھ القیادیة 
إضافةً إلى اندماجھ في المجتمع ومساھمتھ الفعالة فیھ. 

 لمزید من المعلومات رجاًء اإلتصال بنا على العناوین التالیة

ھاتف
 برید إلكتوني

 www.mesarya.university او القیام بزیارة موقعنا على اإلنترنت
info@mesarya.university
+90 392 228 49 89

سالمة الطالب   
 تحظى سالمة الطالب باھتمام كبیر من قبل جمیع العاملین في جامعة مساریا في قبرص، وذلك من خالل تأمین خدمات 

أمنیة لھ على مدار الساعة في مقرالجامعة ومجمع السكن الطالبي إضافةً إلى ذلك توفیر عیادة طبیة.

.

لیست جامعة مساریا مكاناً رائعاً للدراسة فحسب وإنما ھي بیئة متكاملة للقیام بأنشطة وفعالیات متنوعة، وھي مفعمة بالفرص للقاء اشخاص جدد والتعرف على أنشطة جدیدة

وتعمل الجامعة جاھدة على إیجاد تلك البیئة التي تمكن الطالب من التفوق أكادیمیاً وفي الوقت ذاتھ االستمتاع بوقتھ من خالل االنخراط في 
نوادي الجامعة وفعالیاتھا .
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