التعميم في قبرص

تشجع وزارة التربية والتعميم والثقافة بجميورية قبرص مؤسسات التعميم العالي لتكون بمثابة مراكز االمتياز

األكاديمي والميني  ،ولتعد أجياال جديدة من العمماء والمدراء ،ورجال األعمال القياديين ،يكونوا محفزين لمتغيير

واالبتكار في قطاع األعمال والدوائر الحكومية  ،في قبرص والمنطقة وما أبعد منيا.

تشكل قبرص مرك ازً إقميميا ودولياً جذاباً لمتعميم المتميز والبحوث  ،بفضل مناخيا المتوسطي ،وموقعيا عمى مفترق
الطرق بين ثالث قارات (أوروبا وآسيا وأفريقيا)  ،وبنيتيا التحتية الممتازة  .،ويتوفر التعميم األكاديمي العالي

والميني في الجامعات العامة والخاصة ،و في مؤسسات غير جامعية لمتعميم ،التي ُتقدم نوعية كبيرة من البرامج

الدراسية .ويتبع النظام التعميمي سياسات وتوجييات االتحاد األوروبي ،واألىداف التي وضعتيا استراتيجية

لشبونة وعممية بولونيا ،مما يؤمن مستوى تعميمي متميز.
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يضم مجال التدريس أكاديميين وباحثين ذو الكفاءات العالية  ،في مرحمة شيادة البكالوريوس والدراسات العميا،
وكذلك في مجال البحوث  ،في مجتمع طالبي دولي نشط .و يمكن االطالع عمى المزيد من المعمومات عمى موقع

شبكة اإلنترنتwww.highereducation.ac.cy :

 )1مرحبا بكم في موقع التعميم العالي
لوزارة التعميم والثقافة القبرصية

ا
تستيدف سياسة الحكومة في مجال التعميم العالي تمبية االحتياجات المحمية لمتعميم العالي  ،وجعل قبرص
مركزً
إقميمياً لمتعميم والبحوث  ،وكذلك مرك از لألكاديميين والطالب الدوليين .ويتبع نظام التعميم العالي في قبرص أسس
التعميم العالي بالساحة األوروبية  ،مثمما حددتو عممية بولونيا .ويتوفر التعميم العالي في قبرص في الجامعات

العامة ،والخاصة  ،ومدارس التعميم العالي ،الخاصة والعامة.

 )2نبذة عن قبرص

قبرص جزيرة جميمة تقع شمال شرقي البحر األبيض المتوسط  ،عمى مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وكانت قبرص ،عبر التاريخ ،مكان التقاء الحضارات والثقافات .وىي ثالث اكبر جزيرة في البحر األبيض المتوسط،
ويبمغ عدد سكانيا  777,777نسمة .تضم الجزيرة مواقع جبمية رائعة ،وغابات وسواحل وشواطئ خالبة  ،وىي

غنية في التراث التاريخي واألثري ،مما يشيد قدم وتنوع تاريخيا.

انضمت قبرص إلى االتحاد األوروبي في مايو  ، 2774وأصبحت النقطة القصوى شرقي جنوبي االتحاد.

المناخ
تتمتع قبرص بمناخ متوسطي لطيف ،بفترات صيف طويمة من منتصف مايو إلى منتصف أكتوبر ،وشمسيا مشرقة
عمى مدار السنة .وتخضع التغيرات في درجات الحرارة وىطول األمطار إلى ارتفاع مناطقيا حيث تنخفض في
المناطق الساحمية .إن مناخ الجزيرة الرائع يتيح الفرصة لمحبي الطبيعة التمتع بيا بشكل متواصل.
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االقتصاد
لقد تحولت قبرص في السنوات القميمة الماضية إلى أحد المراكز التجارية والمالية الرائدة في المنطقة  ،حيث
ازدىر اقتصادىا في مختمف المجاالت  ،مثل السياحة  ،والخدمات المصرفية والتأمين واالتصاالت السمكية

والالسمكية  .وفي يناير  ، 2778انضمت قبرص إلى االتحاد االقتصادي والنقدي (  ،)EMUوبالتالي أصبحت
عممة اليورو ( )€عممتيا النقدية.

المغة
ينص الدستور القبرصي عمى إن المغات الرسمية ىي اليونانية والتركية  ،عمى الرغم من ذلك فإن المغة االنكميزية

واسعة االنتشار ،وىي لغة التعميم في معظم مناىج مؤسسات التعميم العالي الخاصة .
لمحصول عمى المزيد من المعمومات عن قبرص ،يمكن زيارة المواقع التالية:
http://www.cyprustourism.org
http://www.aspectsofcyprus.com

 )3الجامعات

أ) الجامعات العامة

 -1تأسست جامعة قبرص عام  ، 1989واستقبمت أول دفعة من الطالب لممرحمة الجامعية والدراسات

العميا في عامي  1992و  1997عمى التوالي .ولقد نالت جامعة قبرص اعترافاً من الجالية األكاديمية الدولية ،كما
إنيا نالت تقدير المجتمع القبرصي بفضل مستوى تعميميا العالي ،ونشاطيا في مجال البحث العممي .ومن األىداف

الرئيسية لجامعة قبرص  :تشجيع العمم والمعرفة من خالل التدريس والبحث ،وخمق المقومات المناسبة لدفع

التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية في قبرص.
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البحوث

يشكل مجال البحوث من أىم األنشطة التي تقوم بيا ىيئة التدريس في جامعة قبرص ،يمساىم فيو بشكل قيم

طالب الجامعة واالساتذه المساعدين في الدراسات العميا .وتضم البحوث في جامعة قبرص مجموعة واسعة من

المواضيع المتوافقة مع مجاالت االىتمام أو تخصص ىيئة التدريس الحالية .ويتم تمويل برامج البحوث من قبل
ميزانية الجامعة ،أو من قبل مختمف المنظمات المحمية أو الخارجية ،وخاصة  ،من خالل برامج تمويل البحوث

في االتحاد األوروبي.

تتعاون جامعة قبرص أيضا  ،مع الجامعات ومراكز البحوث في الخارج  ،بموجب اتفاقيات مع جامعات ومراكز
بحوث في الخارج ،بيدف تعزيز التعاون العممي وتبادل المعمومات.

ىيئة التدريس

تشارك ىيئة التدريس بنشاط في االحداث االكاديمية الدولية ،وفي البحوث من خالل نشر المقاالت العممية في
المجالت الدولية  ،ومن خالل مشاركتيا في المؤتمرات والندوات والمنتديات الدولية .وتضم ىيئة التدريس أكاديميين

بارزين ،من قبرص ومن الخارج ،من المتفوقين في عمميم األكاديمي في جامعات أوروبا وغيرىا من الجامعات
المعروفة في العالم.

الكميات واألقسام
قبول الطالب

يتم قبول غالبية الطالب في جامعة قبرص بموجب امتحانات عامة ،وىي
امتحانات قبول بالجامعة ،تعدىا وزارة التعميم والثقافة .ويمكن قبول الطالب

االجانب من خريجين الثانوية العامة بست سنوات دراسة ،عمى ان تكون

شياداتيم معترف بيا من قبل السمطات المعنية في بمدانيم ،الذين يجيدون

المغة اليونانية أو التركية  ،بموجب امتحانات ال جي.سي .اي ( ) G.C.E
أو جي.سي .اس.اي ) G.C.S.E ( .أو امتحانات أخرى شبيية ،أو عند
اجتياز االمتحانات الخاصة التي تعدىا جامعة قبرص.
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لغة التدريس

إن لغات التدريس الرسمية ىي اليونانية والتركية  ،وىي المغات الرسمية وفقاً لدستور جميورية قبرص .أما في
برامج الدراسات العميا المشتركة مع جامعات أخرى يتم استخدام لغات أخرى.

وفي عدد من االقسام ،مثل قسم دراسات المغة االنجميزية وقسم دراسات المغة الفرنسية والمغات الحديثة ،تستخدم
المغة االنجميزية والفرنسية عمى التوالي.

المشاركة في منظمات دولية

إن جامعة قبرص عضو في مجتمع الجامعات المتوسطية (  ،) CMUوفي شبكة جامعات العواصم األوروبيــــة (

 ، )UNICAورابطة جامعات الكومنولث (, ، )ACUواتحاد الجامعات األوروبية ( ،)EUAواتحاد الجامعات
العربية واألوروبية ( )AEUAو .LEONETكما أقامت الجامعة تعاوناً وطيداً مع عدد من المنظمات الدولية ،

بما في ذلك اليونسكو  ،و CEPESومجمس أوروبا .

ولقد أنشأت جامعة قبرص أيضا مكتباً ليا في بروكسل .والغرض الرئيسي من مكتب التعاون األوروبي في بروكسل
ىو منح المعمومات الموثوقة والمبكرة حول سياسات االتحاد األوروبي الخاصة بالتعميم الجامعي ،ألفضل اطالع
الميتمين بالبحث والتعميم والثقافة.

التحرك
تستيدف برنامج التبادل خمق فرصا لمتحرك  ،وبالتالي تعزيز التعارف والتفاىم بين شعوب أوروبا والعالم بشكل

عام.

وتشارك جامعة قبرص في برنامج سقراط إرازموس  /منذ العام الدراسي  . 1999 - 1998ويشمل ىذا البرنامج
عدد من األنشطة  ،من بينيا تبادل الطالب واالساتذة.
الخدمات الطالبية

إن إدارة شؤون الدراسات و الرعاية الطالبية ىي المسؤولة عن شؤون التسجيل في الدراسة  ،واصدار الشيادات،

وايجاد السكن  ،وتأسيس النوادي الطالبية  ،ومنح المعمومات عن الدراسات العميا ،وايجاد العمل  ،والتأىيل الميني

وغير ذلك .كما توفر الجامعة خدمات استشارية في القضايا الشخصية و  /أو األكاديمية التي قد تتداخل مع
المسار االكاديمي لمطالب .ويوفر مكتب المسار االكاديمي معمومات عن برامج الدراسات العميا والمنح الدراسية في

الخارج  .كما يساعد الطالب عمى اختيار مسار ميني مرضي لممستقبل ،وينظم ايضاً "معرض سنوي لموظائف " ،
وندوات وغيرىا من الفعاليات األخرى الخاصة بفرص العمل والدراسات العميا في الخارج.
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ُيمنح جميع طالب جامعة قبرص العالج الطبي مجاناً في كافة المستشفيات العامة  ،عند إبراز بطاقتيم الطالبية.
ويقدم المركز الطبي الكائن بالمبنى الرئيسي لمجامعة ،اإلسعافات األولية واالرشادات الخاصة بأالمور الصحية ،

كما ينظم ىذا المركز حمالت توعية لموقاية والتبرع بالدم .
ويوفر مكتب شؤون السكن بجامعة قبرص المعمومات بشأن تكاليف ومعايير السكن في المساكن الطالبية .كما

يتوفر لدى المكتب قائمة بالشقق والمنازل المعورضة لاليجار  ،وكذلك أسماء الطالب الذين يبحثون عن رفيق
سكن .وتوزع ىذه القائمة عمى الطالب الراغبين في بداية كل عام دراسي.

يتمتع طالب جامعة قبرص ببيئة تعميمية حديثة  ،تتطور في كل عام لمواجية تحديات ومتطمبات العصر الحديث.
عناوين االتصال

جادة كاليبوليوس رقم 75
صندوق بريد 27537
 1678نيقوسيا

الياتف 7735722894777 :
الفاكس7735722892177 :

البريد االلكترونيadmin@ucy.ac.cy :
الموقعwww.ucy.ac.cy :

جامعة قبرص المفتوحة ()OUC
إن التطورات االقتصادية والتكنولوجية في العصر الحديث  ،باإلضافة
إلى رؤية المجتمع األوروبي الواحد ،فرضت إدخال نظام جديد لمتعميم

العالي  ،وىو جامعة قبرص المفتوحة  ،التي تعمل عمى أساس
التعميم المفتوح والتعميم عن بعد ،مما يطبق في الواقع مبدأ التعميم
عمى مدى الحياة.

ُوتقدم جامعة قبرص المفتوحة برامج شيادات جامعية ودراسات ماجستير ودكتوراه  ،كما تنظم برامج دراسية

وتدريبية قصيرة األجل ،بواسطة التعميم المفتوح والتعميم عن بعد .كما إن من بين ميام الجامعة المفتوحة تشجيع
البحث العممي وتطوير تقنية ومنيجية التدريب المفتوح والتعميم عن بعد.

وتقدم جامعة قبرص المفتوحة الفرصة لممواطنين الذين لم تتاح ليم فرصة االنتساب لمدراسات العميا او استكمال
دراساتيم العميا  ،ليفعموا ذلك .كما تتيح جامعة قبرص المفتوحة الفرصة لخريجي الجامعات مواصمة دراساتيم
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العميا او الدراسة في مجال آخر يكون مفيداً لتقدميم الميني .أخي ارً تمنح جامعة قبرص المفتوحة ،من خالل

برامجيا التدريبية قصيرة األجل ،الفرصة الطالع لممواطنين عمى مواضيع ىامة في مسارىم الميني.

إن جامعة قبرص المفتوحة مت ساوية بكافة جامعات العالم المعترف بيا ،بغض النظر عن المنيجية التي
تستخدميا ،التقميدية وغير التقميدية .إن برامجيا مبنية عمى منيجية وحدات االئتمان األوروبية ( ،) ECTS

وىكذ تمنح الفرصة لمطالب في التواصل المتبادل بين الجامعات التقميدية والجامعة المفتوحة .وتطمح الجامعة

القبرصية المفتوحة في ان تعطي ىويتيا الخاصة في المجال القبرصي واألوروبي ،حيث تقدم لمطالب احدث بنية

تقنية ومنيجية تعميمية.
الكميات وبرامج الدراسة

عمى الراغبين في االنضمام لبرامج الجامعة القبرصية المفتوحة تقديم طمباتيم لمجامعة في الفترة المحددة لقبول

الطمبات ( التي تحددىا وتعمن عنيا الجامعة ) .وتقوم الجامعة بتقييم واختيار الطالب وفقاً لمعايير ومقايس
التقييم التي يحددىا مقدم الطمب نفسو .وتتنوع معايير التقييم حسب البرنامج ،أما رسوم كل برنامج دراسة فتحدد

وفقاً لقانون الجامعة القبرصية المفتوحة وق اررات الجامعة.

عناوين االتصال

شارع ايوس انطونيوس رقم 5
 2772نيقوسيا – قبرص

الياتف 7735722411677 :

الفاكس 7735722411671 :

العنوان االلكتروني info@ocu.ac.cy :
الموقع www.ouc.ac.cy :
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 -3الجامعة التقنية القبرصية

تأسست الجامعة التقنية القبرصية  ،وىي احدى الجامعات العامة ،في عام  ، 2773واستقبمت
أول دفعة من طالبيا في سبتمبر  . 2777مقرىا في ليماسول وتتوفر فييا خمس كميات،

باستثناء كمية العموم الصحية  ،التي تشمل قسم التمريض ،والتي تعمل حالياً في نيقوسيا.

رسالة ورؤية الجامعة

تطمح الجامعة التقنية القبرصية في أن تصبح جامعة رائدة حديثة ،قادرة عمى تقديم التعميم والبحث العالي في

الفروع الرئيسية التي ليا تأثير كبير في المجال االقتصادي والتقني والعممي .من خالل توجييا نحو البحوث
التطبيقية  ،تتطمع الجامعة التقنية القبرصية إلى أن تمعب دو ار ىاماً في دعم جيود الدولة والمجتمع لمواجية
المشاكل التي تيم كافة مجاالت العموم والتكنولوجيا ،وما تخدمو من عمم.
األىداف الرئيسية
إن تصميم كل االقسام يدور حول أربعة اىداف رئيسية وىي:



االكتفاء العممي العالي والفني والميني في تدريب الطالب

البحث المتقدم المثمر الذي يتجاوز الحدود التقميدية ،ما بين البحث االساسي والتطبيقي والذي يقدم
الحمول لممشاكل المعاصرة التي يواجييا المجتمع واالقتصاد ،ويجعل من قبرص شريكاً ىاماً في عممية

توزيع الموارد المتوفرة لمبحث عمى الساحة األوروبية بشكل خاص.


التوجيو العممي في اعداد برامج الدراسة وفي تكوين ىيئة الدراسة بمختمف االقسام ،بحيث تدخل وتحتفظ

الجامعة عمى مرتبتيا الرائدة في التطورات العممية والتعميمية واالجتماعية عمى الصعيدين ،المحمي
والدولي.
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التعاون مع الدوائر الصناعية واالقتصادية المحمية والمساىمة في مساعي االبتكار والتحسين المستمر

لممنتجات والخدمات.
قبول الطالب


يتم قبول غالبية طالب الجامعة التقنية القبرصية بموجب االمتحانات العامة عمى مستوى كل المدارس
القبرصية ،التي تعدىا وزارة التعميم والثقافة .ويمكن قبول الطالب االجانب من خريجين الثانوية العامة

بست سنوات دراسة ،عمى ان تكون شياداتيم معترف بيا من قبل السمطات المعنية في بمدانيم ،والذين

يجيدون المغة اليونانية أو التركية  ،تثبت من خالل امتحانات ال جي.سي .اي (  ) G.C.Eأو

جي.سي .اس.اي ) G.C.S.E ( .أو امتحانات أخرى شبيية ،أو عند اجتياز االمتحانات الخاصة التي
تعدىا جامعة قبرص.



ويتم قبول طالب الدراسات العميا عمى اساس المعايير واالجراءات المعمول بيا في الجامعات األوروبية

واألمريكية.

الكميات وبرامج الدراسة

الحياة الطالبية

إن رؤية الجامعة ىو خمق بيئة تسمح لمطالب المشاركة بنشاط ،إلى جانب نطاق الفصول الدراسية ،في مختمف

األنشطة االجتماعية و الترفييية ،مما يساعدىم عمى إثراء العمل الثقافي واالجتماعي .وىذا من شأنو أن يخمق

عرفاً عن وفرة الحياة الطالبية التي تقدميا الجامعة التقنية القبرصية  ،من خالل األىداف التالية :


تشجيع وتحريك كافة طالب الجامعة التقنية القبرصية عمى المشاركة بنشاط في الفاعميات الثقافية



المساىمة في الحياة الثقافية لممجتمع المحمي ،من خالل تنظيم فعاليات ذات مضمون ثقافي وفني

والفنية والترفييية التي تنظميا النوادي الطالبية.
وفكري.


تشجيع مبدأ العمل التطوعي والعطاء االجتماعي ما بين الطمبة والمجتمع الجامعي بشكل عام ،بيدف



التعاون مع المكاتب المناظرة في الجامعات الرئيسية بالخارج.

خمق مواطنين نشطين مممين بالشؤون االجتماعية.
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االكاديميون وغيرىم من ىيئة التدريس
تقوم ىيئات انتخابية مكونة من أكاديميين متميزين ،قبارصة وأجانب ،بالتوصية في األكاديميين وغيرىم من

االساتذة  .إن إجراءات اختيار االكاديميين متواصمة ،ومن ادنى المؤىالت الخاصة باالكاديميين شيادة الدكتوراه
والقدرة عمى التعميم الجامعي والبحث .وتقدم الجامعة  77منصباً لالساتذه االكاديميين المنتخبين لعام .2778

ويتميز االكاديميون وغيرىم من اساتذه ىيئة التدريس المنتخبين ،لتفوقيم االكاديمي وخبرتيم في مجال التدريس
من الجامعات ومؤسسات التعميم العالي ،في قبرص والخارج.

وتضم ىيئة التدريس اساتذه من معيد التقنية العالي  ،ومعيد الفندقة القبرصي العالي ،وكمية التمريض ،بينما

تغطى متطمبا ت الجامعة من قبل اساتذه زائرين ،وعمماء مختصين واخصائيين في مجال التدريس .وفقاً النظمة
الجامعة ،فإن تدريس مادة بحد ذاتيا ،يسند الى اساتذة يحممون شيادة دكتوراه.
عنوان االتصال
ليماسول

شارع ساريبولو رقم 16
 3673ليماسول

الياتف  – 7735725772577 :الفاكس 773725772767 :
البريد االلكتروني studies@cut.ac.cy :
نيقوسيا

كمية العموم الصحية /مركز التدريب شاكوليون
( المستشفى العام الجديد )

الطابق  – 1الياتف 11 / 227718171
البريد االلكتروني studies@cut.ac.cy :
الموقع www.cut.ac.cy :
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ب ) الجامعات الخاصة

 -1الجامعة األوروبية القبرصية ( ) E.U.C

ميمة ونظرية الجامعة
تتمثل أىداف ورسالة الجامعة األوروبية القبرصية في دفع التعميم والمعرفة من خالل التدريس والبحث  ،واتاحة

الفرصة لمطالب لالستفادة من مزايا التعميم الجامعي  ،وتقديم الخدمات المعنية لممجتمع ككل .وتتمسك بشدة
الجامعة األوروبية القبرصية بالتعميم العالي ،والتميز في التدريس والبحث  ،وذلك خدمة لممجتمع باسره

بصفة عامة.

اليدف التعميمي

تستيدف الجامعة األوروبية القبرصية خمق بيئة أكاديمية واجتماعية تدعو ،وترشد وتدعم الطالب في تكوين

توجياتيم الشخصية والمينية .وتشجع الجامعة الطالب عمى التطوير ،بحيث يصبحوا مواطنين مستقمين ،فعالين،
نشطين ،منطقيين ومبدعين ،يقدرون ويحترمون القيم االجتماعية واألخالقية .وتتميز مناىج التعميم بالجامعة بمواد

تدريس متكاممة ،توفق ما بين التعميم العام والتعميم المتخصص .أما برامج الدراسات العميا ،فيي تتيح الفرصة

لمطالب لتوسيع وتعميق معرفتيم في االقسام المتخصصة ،والتدريب النجاز أعمى كفاءة مينية.
أىداف البحث
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تعتبر الجامعة األوروبية القبرصية البحث مياماً جوىرياً ينبثق من مسؤولية المساىمة في توسيع المعرفة والفيم.

عميو  ،تشجع الجامعة األوروبية القبرصية وتدعم الطمبة واالساتذه االكاديميين في إجراء البحوث.
العطاء لممجتمع

إدراكاً بدور المجتمع كمصدر ثروة اجتماعية وفكرية ،تعمل الجامعة األوروبية القبرصية  ،بالتعاون مع الطالب
الدارسين فييا وىيئة التدريس بتعزيز ىذا الدور من خالل تحمل مسؤولياتيا تجاه إثراء المستوى االجتماعي

والتنمية االقتصادية في البمد.


برامج الدراسات المعتمدة

االعتماد الدولي

إن الجامعة األوروبية القبرصية عضو في الجمعية االمريكية لكميات إدارة األعمال (، )AACSBوجمعية كميات

وبرامج إدارة األعمال (  ،) ACBSPوالجمعية األوروبية لكميات التعميم العالي (  ،) EURASHEوالمجمس
األوروبي لتعميم إدارة األعمال (  ،) ECBEواتحاد تقدم التعميم الدولي ( .) AAIE

الحياة الطالبية

من بين مسؤوليات الجامعة تجاه طالبيا  ،تييئة بيئة تجذبيم وتدعميم من خالل تمبية مجموعة واسعة من

اىتماماتيم ومواىبيم .وتعتبر الجامعة األوروبيــة القبرصيـــــة (  ، )E.U.Cأن الحياة الطالبية احدى الجوانب
اليامة في مجال الدراسة  ،عميو فإنيا توفر ليم فرص فريدة لتطوير الميارات القيادية وامكانية االتصال.

إن مكتب شؤون الطمبة بالجامعة يدعم بشكل رئيسي العديد من البرامج واألنشطة التي تجري خارج قاعات
الدراسة ،والتي تيدف إلى تعزيز الحياة الطالبية في الجامعة .ويسعى مكتب شؤون الطالب إلى غرس الشعور
إن منح االرشاد

اء من المجتمع الدولي.
بالمسؤولية ،مما يعمميم أىمية العمل الجماعي حتى يصبحوا جز ً
الشخصي والميني ،واعداد النشاطات الطالبية والفعاليات الرياضية والثقافية ،وايجاد فرص العمل ،وتوفير السكن،
كل ذلك يشكل جزء من المسائل التي يتوالىا مكتب الشؤون الطالبية مساىمة منو في تطوير الطالب.
معمومات أخرى

العام الدراسي  :فصل الخريف (أكتوبر  -يناير)  ،فصل الربيع (يناير  -أيار  /مايو)  ،الدورة الصيفية (يونيو /

يوليو ).

عنوان االتصال
الجامعة األوروبية القبرصية
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شارع ديوغيني قم  – 6انجومي
ص.ب22776 .

 1516نيقوسيا – قبرص

الياتف 7735722713777 :

الفاكس22662751 -7735722713172 :

العنوان االلكتروني admit@cycollege.ac.cy :
الموقعwww.euc.ac.cy :

جامعة فريدريك
الميمة والنظرية
ميمة جامعة فريدريك توفير فرص التعميم من خالل التدريس والبحث في مجاالت العموم ،والتكنولوجيا ،واآلداب
والفنون  ،وتعزيز الحوار بين الثقافات  ،والمساىمة بشكل عام في السياق االجتماعي.

األىداف التعميمية

توفر جامعة فريدريك جودة عالية في التعميم بتكاليف متواضعة ،تؤدي إلى التحصل عمى شيادات جامعية معترف
بيا ،ومؤىالت عميا تضمن لخريجييا وظائف مينية منافسة في قبرص والخارج .إن اليدف الرئيسي في جامعة

فريدريك ،ىو الجمع ما بين التعميم األكاديمي و بيئة محفزة لمتعمم.
13

أىداف مجال البحث

بيدف الدفع بالمعرفة العممية والدراسة وايجاد الحمول لمشاكل الحياة  ،توفر جامعة فريدريك لالساتذه األكاديميين

البنية التحتية الالزمة لمقيام بأنشطة البحوث .وتنفذ ىذه األنشطة بنجاح بفضل ىيئة التدريس المتميزة لدرجتيا

العممية العالية ،وخبرتيا في مجال البحوث ،وعالقاتيا المتينة مع مراكز البحوث والجامعات في قبرص والخارج.
خدمة المجتمع

مثمرً مع المؤسسات التعميمية األخرى  ،والدوائر الصناعية واالجتماعية  ،واآللية
ا
لقد طورت جامعة فريدريك تعاوناً
الحكومية  ،بيدف تعزيز المعرفة و اإلنتاجية ،وخمق الظروف المؤاتية التي تساىم في تحسين الحياة في القرن
الحادي والعشرين.


برامج الدراسة المعتمدة

عنوان االتصال
نيقوسيا  :شارع ياني فريديريكو رقم  -7بالوريوتيسا 1736 ،نيقوسيا
قبرص

ص.ب ،1373 – 24729 .نيقوسيا قبرص
الياتف 7735722431355 :

الفاكس 7735722438234 :
ليماسول  :شارع ماريو اغاثانجيمو رقم 28
ايوس جيورجيوس خافوزا،
 3787ليماسول

ص.ب 3376 – 56368 .ليماسول قبرص

الياتف  – 7735725737975 :الفاكس7735725735771 :
البريد المصور admissions@fit.ac.cy :
الموقعwww.frederick.ac.cy :
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 ) 3جامعة نيقوسيا
إن جامعة نيقوسيا مؤسسة تعميم جامعي

مستقمة  ،تمنح فرص متساوية وتجمع ما بين افضل

عناصر التعميم الغربي ومعايير الجودة في النظرية الدولية .بفضل انتساب عدد كبير من الطالب األجانب من كل

انحاء العالم  ،والنوعية الواسعة لبرامجيا االكاديمية ،والتعميم بالمغة االنجميزية والتزاميا بالثقافة متعددة الجوانب،

توفر جامعة نيقوسيا بيئة تعميم ديناميكية في بمد ديمقراطي أوروبي حديث.
ميمة الجامعة وأىدافيا

من أىداف جامعة نيقوسيا :

خدمة المجتمع من خالل نشر وتطبيق المعرفة  ،وكذلك  ،من خالل الشراكات المبتكرة مع مؤسسات األعمال

والمجتمع المدني

 )1مساعدة طالبيا في أن يصبحوا اشخاص مثقفين ،ويحققوا اىدافيم االكاديمية والمينية،
واالضطالع بأدوار مسؤولة في البيئة األوروبية المتغيره والترابط العالمي.

 )2تقديم مجموعة واسعة من البرامج االكاديمية في المرحمة الجامعية وعمى مستوى الدراسات العميا.
 )3تعزيز المرافق والموارد والخدمات الديناميكية ،لتوفير

بيئة مواتية لحفز تطوير الشخصية

واالستكشاف والتعمم.

 )4الحفاظ عمى الفمسمفة الدولية التي تدعو الى تعزيز فرص تعميم متميزة والتفاىم بين الشعوب من
مختمف الثقافات.

 )5تشجيع مجال البحوث وتوليد المعرفة لمصمحة قبرص والعالم بشكل عام.
 )6التمسك بخدمة المجتمع من خالل نشر وتطبيق المعرفة ،ومن خالل تعاونيا المبتكر مع
المؤسسات التجارية ومؤسسات المصمحة العامة.

برامج الدراسة  /مدتيا ( معمومات عامة )
إن برامج الدراسة في جامعة نيقوسيا مبنية عمى نماذج التعميم الجامعي في أوروبا وأمريكا .وتمتزم الجامعة الحفاظ

عمى مستويات عالية من التعميم  ،وفقاً لممعايير الغربية التي تجدد برامجيا باستمرار لمواكبة االتجاىات المتغيرة.
وتقدم جامعة نيقوسيا نوعية كبيرة من البرامج االكاديمية.
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برامج الدراسة المعتمدة

المساعدة المادية

تقدم جامعة نيقوسيا مساعدات مالية لمطالب المنتظمين ،عمى شكل منح دراسية لممتحصمين عمى درجات
التفوق ،أو في حال وجود صعوبات مادية ،كما تمنح منح رياضية ،وبرامج العمل داخل الجامعة.
الخدمات الطالبية

يقدم قسم شؤون الطالب مختمف الخدمات لطمبة الجامعة ،ويساعدىم عمى تحقيق انتقاليم عمى شكل سمس
ومنتج الى الحياة الجامعية .ومن أىداف القسم ،تقديم كل مساعدة ممكنة لمطالب أثناء فترة دراستيم بجامعة

نيقوسيا ،و حتى بعد تخرجيم .ويساعد قسم شؤون الطالب في العثور عمى سكن مناسب  ،وينظم " يوم
التوجيو" الطالعيم عمى منشآت الجامعة ،ونشاطاتيا والنوادي االجتماعية والرياضية.

باالضافة إلى ذلك ،تدير الجامعة مركز توجيو ميني (  ،) career centreلمساعدة الطمبة عمى استكشاف
وتعزيز وعييم حول الخيارات المينية ،وتطوير مياراتيم لتحقيق إمكانياتيم عمى أكمل وجو .كما يتوفر

بالجامعة مركز استشارة يقدم االرشادات لمطالب ،الجدد والقدمى.

عنوان االتصال
مكتب قبول الطمبة

جادة ماكيذونيتيسا رقم 46
ص.ب24775 .

 1777نيقوسيا قبرص

الياتف 7735722841577 :
الفاكس7735722352767 :

البريد االلكتروني admission-nic@unic.ac.cy :
الموقعwww.unic.ac.cy :
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 )4جامعة نيابوليس
ميمة ونظرية الجامعة

الميمة المركزية لجامعة نيابوليس ىو توفير لطالبيا فرصة التعميم من الدرجة األولى لطالبيا  ،واجراء التقييم

الناقد  ،وتحدي ،كمما لزم األمر ذلك ،المعتقدات العممية السائدة  ،وال سيما تشجيع التنمية الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية في منطقة بافوس باسرىا .رؤية الجامعة ىي إنشاء مؤسسة مبتكرة تستخدم تقنيات
متقدمة وبنية تحتية تعميمية عالية الجودة ،لتوفير بيئة مواتية لتحقيق التنمية الشاممة لمطالب من خالل

اكتساب المعارف والميارات التي من شأنيا أن تسمح ليم مواصمة العمل في مين ناجحة في بيئة دولية

تنافسية  .إن الجزء الذي ال يتج أز من ىذه الرؤية ىو أن تصبح جامعة نيابوليس مؤسسة تعميم عالي ذات
شيرة دولية ،تخدم السكان المحميين ،ال بل و تجذب الطالب من اليونان والبمدان األخرى.
ميمتيا التعميمية

اليدف التعميمي لمجامعة ىو نشر المعرفة والتقدم في القطاعات الحيوية بالنسبة لالقتصاد القبرصي ،وفي
نفس الوقت القطاعات ذات الطمب المتزايد في سوق العمل المحمية .إن قطاعات العقارات والبناء وكذلك

القطاعين المصرفي والمالي  ،ىي جزء من بعض القطاعات األكثر أىمية بالنسبة لالقتصاد القبرصي

والعالمي ،التي تركز عمييا الجامعة بشكل خاص في برامجيا الدراسية الجامعية والدراسات العاليا .كما إن

برامجيا  ،التي تم تصميميا عمى أساس أحدث التطورات  ،تدمج االبعاد النظرية والعممية في مجال التعميم.
برامج الدراسة المعتمدة
ميمة البحث

تطمح جامعة نيابوليس في أن تصبح مرك از متمي ازً في مجال البحوث  .إن البحث العممي ال يحدد المصدقية
االكاديمية في مؤسسة تعميم فحسب ،بل وىو شيء ضروري بالنسبة لبرامج الدراسات العميا .بالنسبة لجامعة

نيابوليس ،فإن الحبث ىو من أساسيات الدراسة العممية وتحميل المشاكل التي تواجييا منطقة بافوس وقبرص

بصفة عامة . ،و يوجد حالياً عدد من مراكز األبحاث تعمل في الجامعة.
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خدمة المجتمع
إن جامعة نيابوليس عضو نشط في المجتمع .فيي تقدم لو خدماتيا من خالل إقامة ندوات منتظمة لمتعميم العام

التي ىي مفتوحة لمجميور  ،من خالل برنامج المنح الدراسية التي تتيح الفرصة لمطالب الذين يواجيون صعوبات

في حضور برامج الجامعة  ،من خالل دعم الفعاليات الثقافية والعممية  ،وكذلك من خالل تقديم منشآتيا
الستخداميا من قبل مجموعات منظمة.
الحياة الطالبية

لقد حاولت جامعة نيابوليس إنشاء موقعاً يناسب الدراسة والترفيو في نفس الوقت .وتقع الجامعة وسط مدينة

تتميز لحيوتيا وال تبعد إال بضعة أمتار من الشاطئ  .و توفر الجامعة فصول دراسية حديثة بموحات تفاعمية

حديثة ،ومسرح حديث  ،ومختبرات بحوث و آالت الحاسوب  ،واستوديوىات اليندسة المعمارية  ،ومكتبة مجيزة
بأحدث وأغمى برامج إدارة المعمومات ،ومساكن الطالب والمحالت التجارية .ويمكن لمطالب أيضا التمتع بمرافق
مختمفة أخرى مثل :


مطعم  /مقيى داخمي وآخر في اليواء الطمق /



حوض سباحة خارجي ومطعم وجبات خفيفة



مركز صحي مع حوض سباحة داخمي وصالة ألعاب رياضية  ،وغرفة رفع أثقال ،وقاعة لمياقة البدنية،



مالعب تنس

واالستحمام وغرف تغيير المالبس.

إضافة الى ذ لك ،تتوفر بجوار الجامعة مختمف الخدمات ،مثل المصارف ،الصيدليات ،المقاىي ،المطاعم والمتاجر

والسوبر ماركت .وتقع جامعة نيابوليس بالمنطقة الساحمية الغربية من " كاتو بافوس "  ،ويمكن الوصول الييا

بسيولة ،بواسطة وسائل النقل العام او بسيارة خاصة .إن بافوس مدينة حيوية ومتعددة الثقافات ،تجمع بين
القديم والجديد بتاريخيا القديم والمعاصر ،في حين أن مناخيا المتوسطي المعتدل وقربيا من الشاطىء يخمق

ظروف معيشية لطيفة عمى مدار السنة.

عنوان االتصال
شارع ذناي رقم 2
 8732نيقوسيا

الياتف  – 7735726843377 :الفاكس7735726931944 :
العنوان االلكترونيinfo@nup.ac.cy :
الموقعwww.nup.ac.cy :
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 )4مدارس التعميم العالي في القطاع العام


المعيد العالي لمدراسات الفندقية





كمية التمريض
كلية قبرص للتشجير واألحراش

معيد البحر المتوسط إلدارة



أكاديمية الشرطة القبرصية



كمية المرشدين السياحيين

 )5مدارس التعميم العالي في القطاع الخاص



معيد اميريكانوس



اكاديمية ارتي لمموسيقى




معيد كا از

معيد سي.دي .اي ( ) C.D.A ( .نيقوسيا ،لمياسول ،الرنكا)



كمية السياحة وادارة الفنادق



معيد قبرص ( سايبروس كوليج)



المعيد القبرصي لمفنون



معيد اإلدارة القبرصية الدولي



المعيد الدولي القبرصي لمبيئة والصحة العامة بالتعاون مع كمية ىارفارد لمصحة العامة




المعيد االوروبي سي.تي .ال ( ) CTL

معيد فريدريك لمتقنية ( نيقوسيا ،ليماسول ،الرنكا )



معيد جموبال ( ) Global



معيد انتركوليج ( نيقوسيا )




معيد انتركوليج ( ليماسول )
معيد انتركوليج ( الرنكا )



معيد انتر نابا ( ) Inter Napa



معيد ك.ي.اس) KES ( .




معيد لينيا ( ) Lenia

معيد سيتي ام.كي.سي )M.K.C ( .الرنكا



معيد بي.اي ( ) P.A.



معيد ريا ( )REA
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معيد اليكسندر

معيد سوسيني (  ( )Susiniليماسول )



معيد سوسيني (  ( )Susiniنيقوسيا )



المعيد القبرصي لمتسويق ( نيقوسيا ،ليماسول )



معيد فيميبس ( )Philips

 )6شؤون طالبية

أ ) المؤسسة القبرصية العامة لممنح الدراسية
إن الييئة الرئيسية التي تقدم المنح الدراسية في المرحمة الجامعية و الدراسات العميا ىي المؤسسة

القبرصية العامة لممنح الدراسية (  .) I.K.Y.Kوتشمل الميزانية المالية السنوية المخصصة بالمؤسسة لمشاريع
المنح الدراسية في ميزانية و ازرة التعميم والثقافة .وتقدم المنح الدراسية لطالب المرحمة الجامعية والدراسات العميا،

الذين يدرسون في مؤسسات تعميمية معترف بيا في قبرص والخارج ،وفقاً لممعايير االقتصادية واالجتماعية

واألكاديمية.

والجدير بالمالحظة أن مكتب التخطيط يقوم بالتعاون مع مؤسسة  I.K.Y.Kبنشر اإلعالنات عن المنح

الدراسية من مصادر الخارج ،مثل المؤسسة العامة لممنح الدراسية في اليونان (  ،) I.K.Yأو المنح التي تقدميا
الدول األخرى بموجب االتفاقيات الثنائية.
لممزيد من المعمومات ،عمى الراغبين االتصال بمؤسسة  ،I.K.Y.Kعمى الياتف رقم 22456433 :أو

زيارة الموقع الخاص بيا عمى العنوان http://www.cyscholarships.gov.cy/. :
ب) وزارة المالية

باإلضافة إلى ذلك  ،فإن مكتب المنح والعال وات بــوزارة المــالية (  – www.mof.gov.cyاليــــاتف+ 357 22 :

 ) 804080يقوم بدفع " المنحة الطالبية"  ،وىي منحة تدفع لكل أسرة تقيم بشكل دائم في المناطق الواقعة تحت
سيطرة الجميورية القبرصية ،ولدييا ولد يدرس في مؤسسة تعميم من المرحمة الثالثة ،أو في مجال دراسة مصنف

 ،ويكون قد اكمل سن السابعة عشر من العمر عند بداية العام الدراسي .إن اإلجراء أعاله متكرر ،وان اإلعالن
عنو يتم عادة مع بداية كل عام دراسي.
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ج) معمومات عامة
لدى المؤسسات التعميمية في قبرص والخارج خدمات دراسة ورعاية الطالب ،و يمكن لجميع الطالب االتصال بيا
لمحصول عمى المزيد من المعمومات عن المنح الدراسية والمساعدات المالية وعال وات السكن ،والتغذية  ،الخ ..

كما باستطاعة الراغبين االتصال بالسمطات المختصة والسفارة القبرصية لمحصول عمى المعمومات الخاصة ببرامج
التعميم القائمة بين قبرص وبمدانيم.

 )7الطالب األجانب
إن األبعاد الدولية لمتعميم شيء ميم بالنسبة لقبرص التي توفر لمطالب األجانب مستوى تعميم جيد في بيئة

آمنة وودية  ،مما يضيف أبعاداً دولية لثقافتنا ،و خمق صداقات دائمة وروابط بين الطالب ،في بيئة متعددة
الثقافات  .وىذا يعزز فيما بعد العالقات الثقافية بين الدول  ،والعالقات الشخصية بين األشخاص والشعوب.

دوافع الدراسة في قبرص



التعميم رفيع المستوى
البيئة اآلمنة والودية



لغة التدريس الرئيسية ىي اإلنجميزية



مناخ متوسطي لطيف




موقع جغرافي مثالي في مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا

إمكانية الطالب في تطوير النضج ،واالستقاللية وفيم الثقافات األخرى



تييئة الطالب عمى العمل في سوق عمل حديثة ودولية



تشكل الدراسة في قبرص فرصة فريدة من نوعيا

قبول الطمبة

ُيطمب من الطمبة الراغبين الدراسة في الجامعات العامة والمدارس العامة لمتعميم العالي ،إحضار شيادات تخرج
من مدارس الثانوية العامة أو شيادة معادلة ليا ،كما يطمب منيم اجتياز بنجاح االمتحانات القبرصية العامة.

وتطمب الجامعات الخاصة ومدارس التعميم العالي الخاصة من الطمبة الراغبين التسجيل فييا ،أن يكونوا متخرجين
من مرحمة التعميم الثانوي لفترة ست سنوات عمى األقل ،أو أن يحممون شيادة متساوية لمتعميم الثانوي وكذلك
إتقان لمغة التدريس.
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ويتم قبول طالب الدراسات العميا ( المرحمة الثالثة ) في الجامعة وفقاً لممعايير واإلجراءات المتماشية مع الممارسة

المطبقة في الجامعات األوروبية واألمريكية .وعمى الراغبين االتصال بالمؤسسات التعميمية لمحصول عمى المزيد

من المعمومات.

طمبات الدراسة من غير االتحاد األوروبي
إذا كنت غير قادم من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،فمن األرجح انك بحاجة إلى تأشيرة دخول لقبرص
تصدرىا البعثة الدبموماسية القبرصية في بمد جنسيتك ،أو بمد إقامتك .عميك أن تستفسر مع البعثة الدبموماسية

القبرصية في بمدك عن المستندات الالزمة لدخول قبرص قبل سفرك.

لممزيد من المعمومات عن عناوين البعثات الدبموماسية القبرصية في الخارج ،يمكن زيارة موقع وزارة الشؤون

الخارجية القبرصية عمى العنوان التالي www.mfa.gov.cy :
وفيما يمي معمومات عامة عن إجراء منح تأشيرة الدخول :
أ .إجراءات الحصول عمى تأشيرة دخول

أ – 1.يتم إجراء مقابمة شخصية مع الطالب المرشحين لمدارسة وذلك في السفارات القبرصية ببمدانيم.
أ – 2.إشارة إلى الوثائق المطموب تقديميا عند إجراء المقابالت الشخصية ( مصدقة )


نسخة أصمية من الشيادات األكاديمية( مترجمة لمغة اإلنجميزية عند الضرورة)



شيادة أصمية من السجل الجنائي تصدره الشرطة ،عمى أال يتجاوز تاريخ إصداره ستة



نسخة أصمية من شيادة مصرفية تفيد باإلمكانيات المادية ألولياء أمور الطالب أو

أشير.

الجية الداعمة لو ،لتغطية مصاريفو أثناء فترة دراستو في قبرص.




شيادة صحية

رسالة قبول من مؤسسة التعميم العالي.

تعتبر القائمة أعاله خطوط إرشادية وقد يكون فييا تغييرات .عميو يرجى االتصال بالسفارة /القنصمية /أو البعثة

الدبموماسية القبرصية حيث ستقومون بتقديم الطمب لمحصول عمى القائمة الكاممة لموثائق المطموبة التي عميكم

تقديميا عند إجراء المقابمة.

ب .اإلجراء المتبع عند وصولكم إلى قبرص

قبل مغادرة بمدك ،تأكد من أن بحوزتك الوثائق التالية :
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شيادة أصمية من المصرف لتغطية رسوم الدراسة وايصال من المعيد يفيد بتسديدىا.



نسخة أصمية من الشيادات األكاديمية



جواز سفر اصمي يكون صالح لمدة سنتين عمى األقل من تاريخ دخول قبرص.




إذن دخول واقامة.

مبمغ نقدي لتغطية مصاريف اإلقامة والمعيشة.

سوف تطمب ىذه الوثائق إدارة اليجرة عند وصولك إلى قبرص
مالحظة ىامة  :يخضع قانون وأحكام اليجرة لتعديالت مستمرة ،عميو يجب التأكد من اإلجراءات والمستندات
المطموبة من سفارة /قنصمية قبرص في بمدك.
ج .العمل أثناء فترة الدراسة

يجوز لمطالب مزاولة عمل جزئي في بعض المجاالت أو  /و المين ،وىذا بعد تقديم الطمب والحصول

عمى الترخيص الالزم من وزارة العمل والضمان االجتماعي.
د .تأمين صحي

إن التأمين الصحي إلزامي .يرجى التأكد من أن الكمية اتخذت اإلجراءات الالزمة في ىذا الخصوص.

 )8ضمان الجودة

أ .مجمس التقييم – والتصديق التعميمي ( ) SEKAP/CEEA

 -1مفيوم التصديق
إن " التصديق عمى الجودة " أو " التصديق " عبارة عن الموافقة الرسمية القانونية التي تمنح لمؤسسة تعميمية أو

برنامج دراسي ،والتي تدرج في الئحة اعتماد المؤسسات التعميمية أو برامج الدراسة .وتشيد ىذه الالئحة بأن

مستوى المؤسسة أو البرنامج يمبي أدنى معايير مستوى الجودة في كل حالة.
 -2التصديق في قبرص

بدأت أول محاولة إدخال تشريع لتقييم مدارس مراحل التعميم الثالث الخاصة في قبرص عام  1987بقانون مدارس
التعميم الثالث  .N1/87وتولت إدارة التعميم العالي واألعمى ميمة وضع الييكل القانوني لتقييم التعميم واعتماد
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برامج الدراسة .وبدأت عمميات تقييم البرامج عام  ،1992من خالل تقديم مدارس التعميم الثالث برامجيا الدراسية

لغرض تقييميا .إن الييئة المختصة في جميورية قبرص لتقييم البرامج الدراسية واعتماد برامج الدراسة ىو
مجمس التقييم والتصديق التعميمي(  .) SEKAPإن ىذا المجمس ىيئة مستقمة تقوم بتعيين أعضاءىا من قبل

مجمس الوزراء بموجب توصيات من وزير التعميم والثقافة .ويتكون المجمس من رئيس وستة أعضاء آخرين،
يكون خمسة منيم عمى األقل أساتذة جامعة .وتستغرق فترة عمل المجمس خمس سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة

فقط.

 -3ميمة مجمس التقييم والتصديق التعميمي () SEKAP

بموجب القانون  – 67(1) 96والقانون  198 (1) 2007حول تأسيس وعمل ومراقبة مدارس التعميم

العالي ،تقوم مؤسسات التعميم العالي بتقديم الطمبات لتقييم واعتماد برامجيم الدراسية إلدارة العامة بوزارة التعميم
والثقافة .وتقوم ىذه اإلدارة بدورىا بإحالتيا إلى مجمس  SEKAPلمدراسة.ولغرض أداء ميام يقوم المجمس :

 -بتعيين فريق تقييم من األخصائيين في كل مادة ،وفقاً لبرنامج الدراسة المعني

وىذا بتعميمات لتقييم جودة البرنامج .وعمى كل فريق تقييم أن ( )1يقوم بزيارة
الكمية التي تقدم البرنامج ،و ( )2دراسة تقرير التقييم الذاتي الذي تعده الكمية و

( )3إعداد وتقديم تقريره المبدئي واستنتاجاتو إلى اإلدارة العامة بوزارة التعميم
والثقافة و ( )4النظر في أي مالحظات قد تقدميا الكمية بعد استكمال التقرير
المبدئي في الكمية و ( )5يقدم المجمس تقريره النيائي.

 دراسة التقرير النيائي الذي يقدمو فريق التقييم ،إن رأى ضرورة ذلك ،ثميتشاور مع إدارة التعميم العالي بالوزارة أو/و مع الكمية حتى يقرر نتيجة التقييم.

 -4يجوز لممجمس اتخاذ الق اررات التالية :
-

الموافقة عمى الطمب واعتماد البرنامج

رفض الطمب

 -تأجيل اتخاذ القرار لمدة محددة ،تحاول فييا الكمية مواجية نقاط الضعف التي

تحدد ليا.

 -الموافقة عمى الطمب والمصادقة عمى البرنامج تحت شروط معينة.

 -5يتخذ المجمس ق ارراتو باألغمبية .ويتطمب النصاب القانوني أثناء اجتماعات المجمس حضور خمسة
من أعضاء المجمس السبعة .وتكون صالحية اعتماد برنامج ألول مرة اربع سنوات .وتتطمب مواصمة اعتماد

البرنامج إعادة التقييم ،وتكون صالحية التقييم الثاني عشر سنوات .حتى شير يناير  2778صادق مجمس

 SEKAPعمى  184برنامج دراسي ،وفقاً لما ىو مبين في الجدول التالي.ويمكن االطالع عمى قائمة برامج
الدراسة المعتمدة التي توفرىا مؤسسات التعميم العالي عمى العنوان اإللكتروني التالي :
http://www.moec.gov.cy/sekap/pdf/evaluation/college/pdf
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 -6المعايير األساسية التي تنظم إجراء تقييم – اعتماد برامج الدراسة في مؤسسات التعميم العالي في

قبرص.
-

رؤية وأىداف المؤسسة التعميمية

-

األكاديميون و ىيئة التدريس

-

محتوى البرامج الدراسية

بنية المؤسسة ومنشآتيا ( مباني ،معامل ،تجييزات ،الخ)...
اإلدارة

الموارد االقتصادية

 -7غرض التقييم

يتضمن التقييم ثالث أىداف رئيسية وىي :
 -توطيد الثقة لدى الطالب المحميين واألجانب حول جودة البرامج الدراسية التي تقدميا مؤسسات التعميم

العالي - ،وضمان أدنى المعايير التي يجب أن تتوفر لغرض منح شيادة تعميمية بعد التخرج من البرامج المعتمدة
التي تقدميا الجميورية القبرصية - ،و ضمان قاعدة لمقارنة الشيادات الدراسية التي تصدر في قبرص
بالشيادات التي تقدميا مؤسسات التعميم العالي في الخارج.
 -8المشاركة في منظمات

يشكل مجمس التقييم والتصديق ( ) SEKAPج أز ال يتج أز من التعميم العالي في قبرص ،حيث نال ثقة

واحترام المجتمع القبرصي واعتراف المجال األوروبي والدولي .إن مجمس  SEKAPعضو نظامي في الييئات
التالية :

 -المؤسسة األوروبية لضمان الجودة ( ) ENQA

 وكالة ضمان الجودة الدولية في التعميم العالي ( ) INQAAHE -المؤسسة الجامعية األوروبية ( ) EUA

 -المؤسسة األوروبية لمعاىد التعميم العالي ( ) EURASHE

ويتعاون مجمس التقييم والتصديق  SEKAPمع المنظمات التالية :

 مجمس اعتماد التعميم العالي ( الواليات المتحدة األمريكية ) -المؤسسة الدولية لمجامعات ( ) IAU

 -مشروع ضمان الجودة (  – HRKالمانيا )

 -وكالة ضمان الجودة في التعميم العالي (  – QAAبريطانيا )

 شبكة وكاالت ضمان الجودة في أوروبا المركزية والشرقية ( ) CEEعنوان االتصال
جادة ماكيدونيا
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ص.ب12592 .

 2251التشيا ،نيقوسيا
قبرص

الياتف 7735722472476 :

الفاكس 7735722375513 :

العنوان االلكتروني sekap@cytanet.com.cy :
الموقع http://www.moec.gov.cy/sekap/ :

ب ) لجنة تقييم الجامعات الخاصة ( ) EAIP
إن لجنة تقييم الجامعات الخاصة ىي الييئة المسؤولة ،وفقاً لقانون الجامعات الخاصة ،لفحص الطمبات

التي يتم تقديميا لتأسيس وتشغيل ومراقبة الجامعات الخاصة في الجميورية القبرصية .وتتألف المجنة من سبعة

أعضاء تكون فترة عمميم خمس سنوات ،وىم :رئيس مجمس التقييم – التصديق التعميمي (  ،) SEKAPالذي
يتولى منصب رئيس لجنة (  ،) EAIPواثنين من أعضاء مجمس ( ،) SEKAPواربعة أشخاص آخرين يكونوا

اساتذة جامعات في ثالث دول مختمفة وليم خبرة واسعة في مجال إدارة الجامعات ،ويتم تعيينيم من قبل وزير
التعميم والثقافة .ويقوم مجمس الوزراء بتشكيل المجنة وفقاً لتوصية وزير التعميم والثقافة.

تحدد لجنة تقييم الجامعات الخاصة ( ) EAIPطريقة عقد اجتماعاتيا واإلجراءات الالحقة أثناء

اجتماعاتيا وبشكل عام أثناء أداء مياميا .كما يجوز ليا تعيين مجموعات من االخصائيين لفحص بعض القضايا

الخاصة بالطمب ،وكذلك القرار النيائي الذي تتخذه لجنة التقييم.
سنوات.

وبعد انقضاء خمس سنوات عمى منح رخصة العمل ،تخضع الجامعة الخاصة لتقييم تعميمي كل خمس
عنوان االتصال
جادة ماكيدونيا

ص.ب12592 .
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 2251التشيا ،نيقوسيا
قبرص

الياتف 7735722472329 :

الفاكس 7735722561477 :

العنوان االلكتروني administration@ecpu.ac.cy :
الموقع www.ecpu.ac.cy:

ج) المجمس القبرصي العتماد الشيادات الدراسية ( ) KYSATS
إن المجموعة الواسعة من الخيارات وجودة التعميم العالي التي تقدميا مختمف المؤسسات التعميمية في

قبرص وكل أنحاء العالم  ،وتزايد عدد الطالب والخريجين القبارصة من ىذه المؤسسات  ،كل ذلك أدى إلى ضرورة
إنشاء مجمساً وطنياً لالعتراف بالمؤىالت الدراسية التي تمنحيا مؤسسات التعميم العالي.
إن التطورات في االتحاد األوروبي في مجال تنقل المحترفين والعمماء ما بين الدول األعضاء منذ أواخر

الثمانينيات كانت عامالً اضافياً دفع بتأسيس مجمساً وطنياً العتماد الشيادات في جميورية قبرص.

وتأسس المجمس القبرصي العتماد الشيادات الدراسية (  ) KYSATSفي سنة  1996بموجب احكام

القانون ) 2779 - 1996 / 68(1حول " االعتراف بشيادات التعميم العالي ومنح المعمومات بشأنيا "  .وينص
ىذا القانون عمى تعيين اعضاء المجمس ( ) KYSATSمن قبل مجمس الوزراء بتوصية من وزير التعميم
والثقافة ويتكون من سبعة اعضاء كاالتي :

- 1أستاذ من الجامعة القبرصية ،رئيس المجمس

- 2شخص قانوني رفيع المستوى من مكتب المدعي العام بالجميورية
- 3مندوب من وزارة التعميم والثقافة

- 4أربعة أساتذة جامعة ،يكون أحدىم من الجامعة القبرصية والثالثة اآلخرين أساتذة
من جامعات في ثالث دول مختمفة.

يعتبر مجمس  KYSATSالييئة الرسمية بجميورية قبرص التي تعترف بشيادات الدراسة العميا التي تمنح في

قبرص وفي الخارج .كما يعمل المجمس بمثابة المركز الوطني لمنح المعمومات الخاصة بالتعميم .فيو ىيئة مستقمة
يتم تمويميا ودعميا اإلداري من قبل وزارة التعميم والثقافة.
ويعترف مجمس  KYSATSبشيادات الدراسة ،مثل شيادات التخرج والشيادات الدراسية التي تصدرىا مؤسسات
التعميم العالي المعترف بيا أو المؤسسات التي تحصمت شياداتيا عمى التقييم والمصادقة .وفي إجراء االعتراف
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بشيادات الدراسة تستخدم كمعيار تقييم الشيادات التي تصدرىا الجامعة القبرصية في نفس المجال والشيادات

التي تصدرىا مؤسسات التعميم العالي العامة في قبرص.
أشكال االعتراف

يطبق مجمس  KYSATSنوعين من االعتراف :

- 1المعادلة  :التي تمنح في حال تمبي مدة الدراسة ،وشروط القبول ،والتقييم والترقية والتخرج واجراء التعميم
والتدريس متطمبات الجامعة القبرصية أو مؤسسات التعميم العالي العامة في قبرص.كما يتم فحص ما إذا

تم برنامج الدراسة بالكامل في مؤسسة تعميمية معترف بيا ،أو إذا تم ذلك في إحدى مؤسسات التعميم
التي تم اعتماد مجاالتيا الدراسية والجزء الجوىري من الدراسة في المؤسسة التي تصدر الشيادة .كما

تمنح المعادلة ،في بعض الحاالت ،في حال تكون قد منحت الشيادات من قبل مؤسسات تعميم غير
متوافقة  ،مثل " الجامعة المفتوحة".

- 2المعادلة والتطابق :تمنح في حال يكون برنامج الدراسة قد تضمن ،إضافة إلى شروط االعتراف بالمعادلة،
عمى ثمثي المواد المتطمبة عمى األقل  ،بما فييا مادتين إلزاميتين في مجال الدراسة الموافقة بالمؤسسة

التعميمية ،مما يعتبر معيار التقييم .وبالنسبة لبعض مجاالت الدراسة بإمكان مجمس  KYSATSمطالبة
حضور بعض المواد اإلضافية واجتياز امتحانات لغرض منح المعادلة والتطابق.

إن مجمس  KYSATSعضو في شبكة ENIC/ NARIC
عنوان االتصال
معيد المعممين

ص.ب 2252 ، 12727 .التشيا ،نيقوسيا
الياتف 22 402472 :

الفاكس 22 402481 :

البريد اإللكتروني info@kysats.ac.cy :
الموقع www.kysats.ac.cy :

 ) 9بنية النظام التعميمي في قبرص

إلى جانب التعميم العميم ،يتكون النظام التعميمي في قبرص عمى المراحل التالية :

التعميم التمييدي
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يستغرق التعميم التمييدي سنة واحدة وىو إلزامي .وبضم في ىذه المرحمة األطفال فوق السن الثالث من

عمرىم .واليدف من ىذه المرحمة تمبية حاجة األطفال لتطوير شخصية متكاممة في بيئة ذات خبرة تساعدىم عمى
استكشاف قدراتيم وتحسين صورتيم الخاصة.

التعميم االبتدائي
التعميم االبتدائي إلزامي ويستغرق ست سنوات .ىدفو خمق وتأمين فرص التعميم لكافة األطفال ،بغض النظر عن
العمر ،والجنس ،والوضع العائمي والخمفية االجتماعية ،والقدرات الذىنية.

التعميم الثانوي
يتوفر التعميم الثانوي بمرحمتين من ثالث سنوات كل منيا ،المرحمة االعدادية( التعميم الوسطي االدنى)

والمرحمة الثانوية العميا ( التعميم الوسطي العالي) ،وذلك لمتالميذ الذين تتراوح أعمارىم بين سن الثانية عشر حتى

الثامنة عشر .ويتضمن برنامج الدراسة مجاالت تخصصات  ،ونشاطات مختمفة أخرى غير البرنامج الدراسي .وفيما
يتعمق بالتعميم الوسطي ،يمكن لمتالميذ اختيار االنتساب لمتعميم الفني والميني ،بدالً من التعميم الوسطي العالي،

مما يؤىميم ،من خالل المعرفة والميارات ،عمى ا النضمام الى القوة العاممة في البمد أو مواصمة دراسات عالية في

مجال اىتماميم.

 " )17الجامعات " القبرصية التركية غير الشرعية
وفقا لقانون الجميورية القبرصية ،فإن "الجامعات" القبرصية التركية التي تعمل في مناطق جميورية

قبرص التي ال تزال تحت االحتالل العسكري التركي  ،ىي مؤسسات تعميمية غير شرعية ،بما أنيا غير مسجمة

وغير معتمدة من قبل الوزارة المختصة ،أي وزارة التعميم والثقافة بجميورية قبرص .عميو ،فإنيا غير معترف بيا
من قبل حكومة جميورية قبرص.
29

وتعمل ىذه "المؤسسات لمتعميم العالي" بموجب "قوانين " ما تسمى "بجميورية شمال قبرص التركية" ،
التي ىي ،وفقا لمقانون الدولي ،كيان غير شرعي .وتنص ق اررات مجمس أمن منظمة األمم المتحـــدة )1983( 541

و  ، )1984( 557بوضوح عمى أن اإلعالن بما يسمى "بجميورية شمال قبرص التركية" ىو باطل قانونا..ولقد

دعت القرارات المذكورة بسحب ىذا اإلعالن عمى الفور  ،ودعت جميع الدول بعدم االعتراف بالدولة المزعومة في

"شمال قبرص"  ،التي انشأت نتيجة األعمال االنفصالية  ،كما دعت بعدم تقديم أي تسييالت او مساعدة لمكيان
االنفاصمي المذكور.
عالوة عمى ذلك  ،فإن ىذه "الجامعات" تستخدم ،في تأدية عمميا ،األمالك المغتصبة بشكل غير شرعي

من القبارصة اليونانيين النازحين قس ار  ،انتياكاً لحقوقيم ودون موافقتيم .وينبغي التذكير بان أصحاب ىذه
االمالك الشرعيين ىم من القبارصة اليونانيين الذين أجبروا عمى الفرار من منازل أجدادىم ،في أعقاب الغزو

التركي في عام  1974واالحتالل العسكري لنسبة  3664في المئة من أراضي جميورية قبرص  ،ومنذ ذلك الحين

فإنيم يمنعون من العودة الييا .تقع "جامعة شرقي المتوسط" في مدينة أموخوستوس المحتمة (فاماغوستا) ،و

"الجامعة األمريكية في قبرص" في مدينة كيرينيا  ،و " جامعة ليفكي األوروبية " و " الجامعة القبرصية الدولية"
في الجزء المحتل من نيقوسيا ،وتشكل ىذه الجامعات حاالت استخدام غير مشروع لممتمكات قبرصية يونانية.
لقد نظرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في االستئناف الرابع الذي رفعتو قبرص ضد تركيـــا (

 ) 2771/5/17واستنتجت بأن التدخل في حقوق ممكية القبارصة اليونانيين  ،بحكم حرمان القبارصة اليونانيين
من

أصحاب الممتمكات الواقعة في المنطقة المحتمة ،من الوصول إلييا واستخداميا والتحكم فييا والتمتع

بممتمكاتيم  ،يشكل انتياكاً واضحاً ومتواصالً لممادة  1من البروتوكول  1من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.

إن القبارصة اليونانيين الذين يممكون عقارات في المنطقة المحتمة من جميورية قبرص يعتبروا أصحاب ىذه
الممتمكات الشرعيين.

ويما يتعمق "بجامعة شرقي المتوسط "  ،فإنيا أصبحت "جامعة ائتمان لمدولة " بموجب تمرير قانون في

برلمان " دولة شمال قبرص التركية " في عام  .1985بالتالي  ،فيي ترتبط مباشرة وتعتمد عمى النظام غير
الشرعي في " دولة شمال قبرص التركية " .و تستمد ،بشكل خاص ،تمويميا بالكامل من ميزانية "الحكومة" ،كما
يتم تعيين أعضاء مجمس إدارتيا من قبل "المجمس الوزاري بجميورية شمال قبرص التركية ".
عالوة عمى ذلك  ،فإن "جامعة شرقي المتوسط " تستخدم مق ارً ليا في مدينة أموخوستوس المحتمة

مباني وعقارات تعود ممكيتيا لمركز الدراسات العميا في اموخوستوس سابقاً ( المعروف بمعيد سافيرياديس
 .) K.A.S.Aوتم رفع قضية أمام المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بخصوص ىذا األمر ( قضية 97/16167

سافيرياديس ضد تركيا ) .ولقد أعمنت المحكمة قبول القضية.
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 )11إدارة االمتحانات
تخضع إدارة االمتحانات لدائرة التعميم العالي بوزارة التعميم والثقافة ،ومسئوليتيا تنظيم واجراء سمسمة من
االمتحانات واعداد المواضيع /ودرجات االمتحانات التي تنظميا مختمف اإلدارات والمنظمات األخرى.
ومن بين االمتحانات التي تنظميا وتجرييا إدارة االمتحانات اآلتي:




االمتحانات القبرصية العامة ،وىي اكبر امتحانات تنظم في قبرص من حيث عدد المساىمين والمدة.

امتحانات الطباعة واالختزال التي تجرى ثالث مرات في السنة.

امتحانات شيادة إتقان جيد لمغة اليونانية ،التي تنظم ايضاً ثالث مرات في السنة.



امتحانات إتقان ممتاز لمغة اليونانية  ،التي تنظم عند الطمب.



امتحانات إتقان ممتاز لمغة اإلنجميزية ،التي تنظم ىي ايضاً عند الطمب.

 )12الروابـــط
اإلدارات الحكومية



مجمس التقييم التعميمي – مصادقة (

) S.EK.A.P

المجمس القبرصي لالعتراف بشيادات دراسية ( ) KY.S.A.T.S



لجنة تقييم الجامعات الخاصة ( ) E.A.I.P



إدارة تسجيل الشركات والمستمم الرسمي




مكتب التخطيط

مؤسسة تشجيع البحث



مؤسسة إدارة البرامج األوروبية لمتعميم عمى مدى الحياة



" بوابة الشركات التجارية القبرصية " )( KYPEP

البرامج األوروبية


عممية بولونيا



ارازموس موندوس



تامبوس

الييئات األجنبية
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 – HEGESCOالتعميم العالي كمولد لمكفاءات االستراتيجية – المشروع



البعد الشمالي



معيد التعميم والبحث في اثينا

 )13عنوان االتصال وادارة التعميم العالي بوزارة التعميم والثقافة
زاوية شارع كيمون وثوكيديدس

 – 1434نيقوسيا

قبرص

البريد اإللكترونيdaae@moec.gov.cy :

الياتف 0035722800616 /617 :

الفاكس:
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0035722427560

