
www.emu.edu.tr دانشگاه مدیترانه شرقی
برای آینده حرفه ای بین المللی شما



کیفیت آموزش

 تاریخچه دانشگاه مدیترانه شرقی
 

انداز با چشم   دانشگاه مدیترانه شرقی در سال ۱۹۷۹ 
تاسیس گردید. در حال زیر نظر دولت قبرس   جهانی 
دانشگاه تنها  بعنوان  شرقی  مدیترانه  دانشگاه   حاضر، 
20000 از  بیش  میزبان  نشین،  ترک  قبرس   دولتی 
تحصیلی مقاطع  در  جهان  کشور   ۱06 از   دانشجو 
 کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به زبان انگلیسی

می باشد
 دانشگاه مدیترانه شرقی مفتخر است که سالیان متمادی
شناخته و  شمالی  قبرس  دانشگاه  بهترین  عنوان   به 
آموزشی خدمات  مدیترانه  منطقه  دانشگاه  ترین   شده 
بهره از طریق  استانداردهای جهانی  با  را منطبق   خود 
 مندی از اساتید برجسته و امکانات آموزشی با کیفیت
و دانشجویان  بین  ایجاد فضا صمیمی  و همچنین   باال 
 اساتید ارایه نماید. الزم به ذکر است دانشگاه مدیترانه
 شرقی در مسیر پیشرفت خود توانسته است با باالبردن
و حفظ  همچنین  و  دانشجویان  و  اساتید  بین   تعامل 
 استحکام ارتباط با خانواده دانشجویان و برقراری ارتباط
گواهی و  نامه  اعتبار  زیادی  تعداد  صنایع,  صاحبان   با 
 نامه بین المللی از موسسات بسیار مطرح جهانی برای

 کیفیت آموزشی خود کسب نماید

حقایقی در مورد دانشگاه مدیترانه شرقی

دانشگاهی عظیم و زیبا با وسعت بیش از 200 هکتار
 قرارگیری در لیست بهترین دانشگاه های دنیا

 موسسه آموزش عالی تایمز
 38 سال تجربه در سطح آموزش عالی

 

 

تنها دانشگاه دولتی قبرس ترک نشین 
 ارایه دوره های آموزشی متفاوت  در مقاطع

 کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
 دارای ۱۱ دانشکده و ۵ مدرسه 
 بیش از 20هزار دانشجو از ۱06 کشور دنیا و ۱۱00

 عضو هیئت علمی از 3۵ کشور
زبان انگلیسی بعنوان زبان آموزشی 
 شرایط ویژه جهت باالبردن سطح توانایی زبان آموزان

 در مدرسه زبان انگلیسی دانشگاه
 برگزاری دوره های آموزشی, سمینارها وکنفرانس

  های بین المللی در طول سال
   دارای بیش از 30 مرکز تحقیقاتی 

 امکان دسترسی دانشجویان به کتابخانه مرکزی
 مدرن با بیش از ۱۵0 هزار عنوان کتاب و دسترسی

به بیش از ۱0 هزار عنوان مجالت معتبر علمی-
 پژوهشی

 امکان استفاده دانشجویان از کلوپ ساحلی
اختصاصی در زیباترین سواحل دریای مدیترانه

 دارای بزرگترین سالن کنفرانس و مجتمع فرهنگی 
 در منطقه مدیترانه

 همکاری مستقیم با بیش از 200 موسسه آموزش
  عالی و دانشگاه در سراسر دنیا

 ارتباط صمیمی دانشجویان با اساتید و اعضای 
  هیات علمی

  روابط قوی مابین اساتید، دانشجویان و خانواده آنها
 بهره مندی از فضا آموزشی-پژوهشی مدرن و بهره 

گیری از امکانات صوتی و تصویری
 دسترسی تمام وقت و آسان تمامی دانشجویان به 

اینترنت رایگان در سراسر دانشگاه
امکان اسکان در خوابگاه های مجلل و مدرن با

 ظرفیت ۹000 دانشجو واقع در محیط دانشگاه
 دارای بیش از ۵0 باشگاه و کلوپ دانشجویی 

 بهره مندی از سالن  ورزشی سرپوشیده با ظرفیت
 3۵00 نفر و استادیوم زمین چمن استاندارد با

گنجایش ۵000 نفر
 امکان انجام انواع فعالیتهای ورزشی در زمین های

 ورزشی مختلف به وسعت 66۵00 متر مربع واقع در
محیط دانشگاه

عضویت و اعتبارنامه ها

 دانشگاه مدیترانه شرقی عضو مجمع دانشگاه های اروپا،
 مجمع بین الملل دانشگاه ها، فدراسیون دانشگاه های
و مدیترانه،  حوزه  های  دانشگاه  انجمن  اسالم،   جهان 
کسب جهت  است.  یونسکو  تایید  مورد  های   دانشگاه 

اطالعات تکمیلی به آدرس دانشگاه
             مراجعه نمایید 

 

(www.emu.edu.tr)
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 کتابخانه دانشگاه



تحصیل در قبرس شمال

 قبرس، بهشتی برای تحصیل و زندگی:  قبرس
مدیترانه، دریای  در  بزرگ  جزیره  سومین  عنوان   به 
تالقی سه نقطه  و  ویژه  بسیار  موقعیت جغرافیایی   دارای 
فاماگوستا شهر  در  باشد.  می  آفریقا  و  آسیا  اروپا،   قاره 
جزیره نشین  ترک  قسمت  بزرگ  شهر  دومین   که 
دارد قرار  شرقی  مدیترانه  دانشگاه  باشد،  می  قبرس 
تاریخ از  برگرفته  و  غنی  هنر  و  فرهنگ  با  شهری   در 
بعنوان شرقی  مدیترانه  دانشگاه  مدیترانه،  تمدن  کهن 

 نحوه سفر و دریافت ویزا:جهت ورود به قسمت ترک
 نشین جزیره زیبا و دوست داشتنی قبرس، دانشجویان عزیز می
البته به قبرس سفر کنند.  از مسیرهای دریایی و هوایی   توانند 
ترک به قسمت  ورودی  پروازهای  تمامی  که  است  ذکر  به   الزم 
 نشین از طریق آسمان کشور ترکیه صورت می گیرند. متقاضیان
 ایرانی نیاز به اخذ ویزا جهت سفر به قبرس ترک نشین ندارند
 اما متقاضیانی که نیاز به اخذ ویزا دارند می توانند به راحتی با
را بیشتر  )اطالعات  ترکیه  کشور  سفارت  نزدیکترین  به   مراجعه 

                                                    از وبسایت
    درخواست ویزا نمایند         

 تنها دانشگاه دولتی قسمت ترک نشین قبرس همچون ستاره
 ای می درخشد که جمعیت آن بالغ بر3۵000 نفرمی باشد
 که ساکنان مهمان نواز شهر فاماگوستا، آغوش خود را برروی
 دانشجویان بین المللی از سرتاسر دنیا باز نموده است. شهر
 فاماگوستا در کنار مکان های تاریخی خود، خدمات متنوعی
 شامل مراکز تفریحی نظیر انواع رستوران و کافه و مراکز خرید
 و همچنین محلهای اسکان متنوعی نظیر واحدهای آپارتمانی
مبله و خوابگاه های دانشجویی ، به دانشجویان ارائه می نماید

www.maf.gov.tr
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می توانید کسب نمایید)

 مسجد الال مصطفی پاشا



اعتبارنامه ها و گواهی های کیفیت آموزشی دانشگاه مدیترانه شرقی

اعتبارنامه ها
کمیسیون اعتباربخشی مهندسی  
توسط شرقی  مدیترانه  دانشگاه  مهندسی   دانشکده 
ایاالت مهندسی         نظام  اعتباربخشی   کمیسیون 

متحده آمریکا معتبر شناخته می شود
انجمن ارتباطات آمریکا

تجسمی، هنرهای  و  بصری  ارتباطات  های   دانشکده 
فیلم و  تلویزیون  رادیو  و  تبلیغات  و  عمومی   روابط 
 درمقطع کارشناسی و همچنین دانشکده های ارتباطات
های رسانه  و  بصری  ارتباط  و  هنر  رسانه،  مطالعات   و 
دارای ارشد  کارشناسی  درمقطع  فیلم   و   دیجیتال 

.اعتبارنامه          می باشند
    انجمن اعتباربخشی بهداشت وعلوم اجتماعی

دارای بیولوژیک  و  هنر  و  طبیعی  علوم   دانشکده 
اعتبارنامه                می باشند

اعتبارسنجی طریق  از  کیفیت  تضمین   انجمن 
برنامه های درسی

 دانشکده آموزش زبان انگلیسی ومعماری داخلی دارای 
 مجوز رسمی             می باشند

کارشناسی در مقطع  برای  اعتباربخشی   انجمن 
پایه و انفورماتیک، علوم   رشته های مهندسی، 

  ریاضیات
شرقی مدیترانه  دانشگاه  در  اطالعات  فناوری   رشته 

دارای مجوز رسمی             می باشد
 مرکزدیپلم عالی ملی انگلستان

 مدرسه علوم کامپیوتر و فناوری و مدرسه گردشگری و
مدیریت هتلداری مراکز                  هستند

 بنیاد اعتباربخشی کسب و کار بین المللی

گردشگری، دانشکده  اقتصاد،  و  کار  و   دانشکده کسب 
و کامپیوتر  مدرسه  مالی،  امور  و  کار  و  کسب   مدرسه 
 فناوری، و مدرسه گردشگری و مدیریت هتلداری دارای

 مجوز رسمی              می باشند
انجمن اعتبارگذاری معماری 

دپارتمان معماری دارای اعتبارنامه           می باشد
هیئت ملی اعتبارگذاری معماری 
دانشکده در  کارشناسی  مقطع  در  معماری   رشته 

معماری دارای اعتبارنامه             می باشد
آموزش کیفیت تدریس در گردشگری

مدرسه گردشگری و مدیریت هتلداری دارای
اعتبارنامه                      می باشد 

 انجمن روانشناسی ترکیه 
مجوز دارای  کارشناسی  مقطع  در  روانشناسی   رشته 

رسمی          می باشد
رتبه بندی ها

THE: Times Higher Education

 موسسه آموزش عالی تایمز با رتبه بندی دانشگاه 
 های جهان، فهرستی متمایز از دانشگاه های برتر

  جهان ارائه کرده است. دانشگاه مدیترانه شرقی
 درمیان گروه دانشگاه های برتر جهان از رتبه 60۱ الی

 800 قرار گرفته است

WEBOMETRICS: Ranking Web of 
Universities 

 دانشگاه مدیترانه شرقی در میان ۵% از بهترین
 دانشگاه های جهان از میان 2۵000 دانشگاه جهان
 قرار گرفته است. همچنین دانشگاه در میان ۷% از

 بهترین دانشگاه های اروپا از میان 6000 دانشگاه
جهان قرار گرفته است

URAP: University Ranking by 
Academic Performance 

 رتبه بندی دانشگاه ها براساس عملکرد علمی : در
 رتبه بندی سال 20۱۵، دانشگاه مدیترانه شرقی در

میان 2000 دانشگاه های برتر جهان قرار گرفته  است

EDUNIVERSAL: Masters Ranking 
 این موسسه رشته های ارتباطات و مطالعات رسانه ها
 ، بانکداری و امور مالی، بازاریابی و مدیریت بازرگانی
 موجود در دانشگاه مدیترانه شرقی را در لیست 200

 از بهترین رشته های در مقطع تحصیالت تکمیلی قرار
داده است

 عضویت ها
 انجمن های بین المللی که  دانشکده های موجود در

 دانشگاه مدیترانه شرقی در آنها عضویت دارند به
شرح ذیل می باشد

            دانشکده کسب ،کار و اقتصاد عضو
می باشد  

AACSB: The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business

دانشکده مهندسی کامپیوتر عضو           می باشد
ACM: Association for Computing 
Machinery Student Chapter
دانشکده موسیقی عضو          می باشد 
AMS: American Mathematical Society

دانشکده مهندسی عضو             می باشد
ASEE: American Society for 
Engineering Edu

دانشکده مهندسی مکانیک عضو             می باشد
ASME:American Society of 
Mechanical Engineers Student Branch

                مدرسه گردشگری و مدیریت هتلداری عضو
می باشد

ATLAS: Association for Tourism and 
Leisure Education

 مدرسه زبان های خارجی و دانشکده گردشگری و
هنر آشپزی عضو این انجمن می باشد

City & Guilds
های دانشگاه  جامعه  عضو  شرقی  مدیترانه   دانشگاه 

مدیترانه می باشد
CMU: Community of Mediterranean 
Universities

 دانشکده معماری عضو                می باشد 
EAAE:European Association for 

Architectural Education
دانشکده مهندسی برق و الکتریک عضو

می باشد 
EAEEIE:The European Association for 
Education in Electrical and Information 
Eng

دانشکده روابط بین الملل عضو              می باشد
ECPR: European Consortium for 
Political Research

دانشکده ارتباطات عضو                 می باشد
ECREA: European Communication 
Research and Education Association
عضو  الکتریک  و  برق  مهندسی   دانشکده 

می باشد
EESTEC: Electrical Engineering 
Students’ European Association Student 
Branch

دانشکده قضاوت عضو             می باشد
ELFA: European Law Faculties 
Association

دانشکده معماری عضو              می باشد
ENHR: European Network for Housing 
Research
دانشکده مهندسی صنایع عضو                 می باشد

ESTIEM: European Students of 
Industrial
 دانشگاه مدیترانه شرقی عضو انجمن دانشگاه های اروپا

می باشد
EUA: European University Association

دانشکده ارتباطات عضو                     می باشد
EUPRERA: The European Public 
Relations Education and Research 
Association
های دانشگاه  انجمن  عضو  شرقی  مدیترانه   دانشگاه 

جهان اسالم می باشد
FUIW: The Federation of the Universi-
ties of the Islamic World
 دانشگاه مدیترانه شرقی عضو انجمن بین الملل دانشگاه

ها می باشد
IAU: International Association of 
Universities
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Agency for Quality Assurance
through Accreditation of
Study Programs

Accreditation Agency
in Health and Social
Sciences

The Foundation for
International Bussiness
Administration Accreditation

Higher Education
Planning, Evaluation, 
Accreditation and
Coordination Council

International Association
of Universities

Mimarlık Akreditasyon
Kurulu

European University
Association

Accreditation Agency for Degree 
Programmes in Engineering,
Information, Natural
Sciences & Mathematics

Teaching Education
Quailty in Tourism

WACS: The World Association
of Chefs’ Societies

National Architectural
Accrediting Board,
Substantial Equivalency

Türk Pisikologlar
Derneği

T.C. Yükseköğretim
Kurulu

اعتبارنامه ها، سازمان های ارزشیابی
رتبه بندی ها و عضویت ها

*دانشگاه مدیترانه شرقی توجه بسیار ویژه ای به کسب اعتبارنامه های بین المللی و عضویت در سازمان های برجسته بین المللی دارد*

دانشگاه مدیترانه شرقی جزء 800 دانشگاه برتر در دنیا و همچنین دررتبه  200 در میان بهترین دانشگاه های جوان جهان قرار گرفته است. بعالوه رتبه ۷ در
میان دانشگاه های کشور ترکیه 

موسسه آموزش عالی تایمز در لیست خود برای سال تحصیلی 20۱6-20۱۷، ۹80 دانشگاه برتر دنیا را نام برده است. این لیست تنها منبع مقایسه وبررسی دانشگاه
 های دنیا براساس کیفیت آموزش, تحقیقات علمی, توسعه و انتقال علوم و چشم اندازبین المللی می باشد 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
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 همکاری ها و تحقیقات

 همکاری های دوجانبه
 برنامه تبادل دانشجو

 این برنامه به دانشجویان این امکان را می دهد که برای یک
المللی که بین  از دانشگاه های   یا دو ترم تحصیلی در یکی 
دارند دانشجو  تبادل  نامه  تفاهم  شرقی  مدیترانه  دانشگاه   با 
 بصورت مهمان ادامه تحصیل دهند. دانشگاه مدیترانه شرقی
 با بیش از 200 دانشگاه معتبر در ایاالت متحده آمریکا، کانادا،
دارد دانشجو  تبادل  و  همکاری  نامه  تفاهم  اروپا  و   استرالیا 
با البته آشنایی  و  و زندگی  امکان کسب تجربه تحصیل   که 
 فرهنگ کشورهای دیگر را برای دانشجویان دانشگاه مدیترانه
 شرقی ایجاد می کند. جهت کسب اطالعات تکمیلی به آدرس

 زیر مراجعه نمایید
http://io.emu.edu.tr/exchange-programs

 دوره مشترک با دانشگاه وارویک انگلستان در مقطع
 کارشناسی ارشد

 دوره های کارشناسی ارشد در رشته های ذیل در قالب
 همکاری مشترک دانشگاه مدیترانه شرقی با دانشگاه وارویک

انگلستان در قبرس ترک نشین ارایه می شوند
. MSc programs in Engineering
. Business Management and Supply 
Chain and Logistics Management

 شایان ذکر است که دانشگاه وارویک انگلستان یکی از
 برترین دانشگاه های انگلستان و جهان است. دوره های

 تخصصی مشترک کارشناسی ارشد با همکاری این دانشگاه
 بصورت یکساله و پروژه محور می باشند و دانشجویان امکان

 گذراندن برخی از دروس در محیط دانشگاه وارویک )در
 انگلستان) را دارند. جهت کسب اطالعات تکمیلی به آدرس

زیر مراجعه نمایید
http://warwick.emu.edu.tr

  همکاری با دانشگاه کویینز کانادا
با شرقی  مدیترانه  دانشگاه  بانکداری  و  مالی  امور   دانشکده 
مشترک دوره  قرارداد  کانادا  کویینز  معتبر  بسیار   دانشگاه 
 دارد. دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه

                                                مدیترانه شرقی می توانند جهت گذراندن دوره

 در کشور کانادا و اخذ گواهی نامه معتبر بین المللی این دوره
 اقدام نمایند. دانشجویان عالقه مند می توانند پس از گذراندن
موفق 3 درس این دوره گواهی نامه مذکور را دریافت نمایند

تحقیق و تدریس 
و مجرب  بسیار  اساتیدی  دارای  شرقی  مدیترانه   دانشگاه 
 متخصص در رشته های مختلف می باشد که اکثر آنها مدارک
دریافت دنیا  معتبر  های  دانشگاه  برترین  از  را  خود   دکتری 
 نموده اند. در راستای گسترش فعالیتهای پژوهشی و افزایش
 تولیدات علمی خود، دانشگاه مدیترانه شرقی عالوه بر استفاده
در است.  برداشته  محکمی  بسیار  اساتید,گامهای  برترین   از 
 راستای این سیاست گزاری، اساتید دانشگاه مدیترانه شرقی
 که فعالیتهای گسترده علمی-پژوهشی و همچنین ارتباطات
 بسیار نزدیکی با صنایع و سایر موسسات و پژوهشگاه ها دارند
 تجربه های علمی و اجرایی خود را با دانشجویان سهیم می
همچنین و  دانشجویان  تعالی  و  رشد  به  امر  این  که   شوند 

  دانشگاه مدیترانه شرقی منجر شده است
 

فارغ التحصیالن دانشگاه مدیترانه شرقی
اند تحصیالت توانسته  از ۵0 هزار دانشجو  امروز بیش  به   تا 
اتمام به  شرقی  مدیترانه  دانشگاه  در  موفقیت  با  را   خود 
حال در  التحصیالن  فارغ  این  از  عظیمی  بخش   برسانند. 
 انجام فعالیت های کاری تخصصی و حرفه ای خود هستند و
 البته بسیاری از فارغ التحصیالن این دانشگاه در حال ادامه
 تحصیل و گذراندن تحصیالت خود در مقاطع باالتر در سایر
 دانشگاه های معتبر جهان هستند. در نتیجه مفتخر هستیم
 که دانشگاه مدیترانه شرقی نقش بسیار کلیدی در رشد علمی
 و توسعه اقتصادی منطقه مدیترانه و خاورمیانه بازی می کند
 و همچنین چهره های علمی و اقتصادی شناخته شده ای به

سراسر جهان ارایه نموده است . این سابقه درخشان و
از مراکز علمی، بسیاری  با   همچنین همکاری های گسترده 
فارغ طریق  از  آن  اعظم  بخش  که  اقتصادی  و   صنعتی 
دانشجویان به  پدیرفته،  انجام  دانشگاه  همین   التحصیالن 
 دانشگاه مدیترانه شرقی این امکان را می دهد که براحتی از

فرصتهای شغلی ایجاد شده موجود بهره مند شوند
فارغ ای  حرفه  و  علمی  آینده  به  شرقی  مدیترانه   دانشگاه 
ایجاد با  همچنین  دارد.  ای  ویژه  توجه  خود   التحصیالن 
 محیطی دوستانه و بین المللی متشکل از دانشجویان و اساتید
 از ۱06 ملیت متفاوت، این دانشگاه پایه گذار روابطی صمیمی
 است که منجر به تعالی تمامی دانشجویان دانشگاه مدیترانه

شرقی می شود
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Appraisal and Risk Analysis Investment

 جشن فارغ التحصیلی دانشجویان



بورسیه های تحصیلی

 بورسیه های تحصیلی و سیستم حمایت
های مالی از دانشجویان بین المللی

 تعداد زیادی از دانشجویان بین المللی دانشگاه مدیترانه
شامل که  دانشگاه  این  ویژه  های  بورسیه  از   شرقی 
 تخفیف 2۵ و یا۵0 درصدی در شهریه می باشد بهره
 مند می شوند. در زمان پرکردن فرم درخواست پذیرش،
 متقاضیان گرامی در صورت تمایل به استفاده از بورسیه
 های دانشگاه، بایستی قسمت مربوط را پرنمایند. بورسیه
و متقاضیان  تحصیلی  سوابق  اساس  بر  تحصیلی   های 

مدارک ارایه شده توسط آنها اعطا می گردند
 بورسیه های مختلف برای متقاضیان دوره

 های کارشناسی
بورسیه کامل

هزینه شهریه کننده  تامین  تحصیلی  بورسیه  نوع   این 
هزینه با  همراه  تحصیل؛  قانونی  دوره  در   دانشگاه 
وعده سه  و  دانشگاه  دولتی  های  خوابگاه  در   اقامت 
بورسیه کامل  نوع  این  باشد.  می  روز  طول  در   غذایی 
لیسانس مقطع  در  که  گیرد  تعلق می  دانشجویانی   به 
فارغ بهترین  از  و جز ۱درصد  باشند  تحصیل   خواهان 
در دانشگاهی  پیش  و  دبیرستان  مقطع  از   التحصیالن 

 میان متقاضیان از کشور خود باشند
 متقاضیان می توانند فرم تقاضا و مدارک الزم را از
 طریق آدرس ایمیل ذیل 60 روز قبل از شروع ترم
 ارسال نمایند. الزم به ذکر است دانشجویانی که با

تاخیر اقدام کنند, شامل این بورسیه نمی شوند
scholarships@emu.edu.tr

 بورسیه شامل معافیت از پرداخت شهریه
شهریه پرداخت  از  معافیت  شامل  بورسیه  نوع   این 
 دانشگاه مدیترانه شرقی می باشد. این نوع بورسیه تنها
 به متقاضیانی اعطا می گردد که مدارکی دال به کسب
 رتبه باال در امتحان ورودی به دانشگاه های کشور خود
نوع این  که  است  ذکر  به  نمایند. الزم  ارایه   )کنکور)  

بورسیه تنها به 2 متقاضی برتر اعطا می گردد
بورسیه های شامل تخفیف در شهریه 

 این نوع بورسیه شامل تخفیف 2۵ و یا ۵0 درصد در
طول که  باشد  می  شرقی   مدیترانه  دانشگاه   شهریه 
 دوره قانونی تحصیل برای رشته های متفاوت را در بر
بایستی قسمت بورسیه،  نوع  این   می گیرد. متقاضیان 

  مربوط را در فرم درخواست پذیرش پر نمایند
جایزه ویژه برای دانشجویان ممتاز

ها، دانشکده  از  هرکدام  دانشجویان  برترین  از  نفر   ده 
 که به عنوان دانشجوی ممتاز شناخته شده اند و معدل
 ترم آنها باالی 3.۵ و معدل کل آنها 3 به باال می باشد

 .کاندید دریافت این جایزه می باشند
برابر پاداشی  یکبار  اول  رتبه  با  دانشجو  ممتازترین   به 
 با سه برابر مبلغ حداقل دستمز ماهانه پرداخت خواهد
شد. دانشجوی ممتاز در رتبه دوم، مبلغی برابر با دوبرابر

حداقل دستمز ماهانه دریافت خواهد کرد. همچنین

 دانشجویان در رتبه های بعدی، برای یکبار مبلغی برابر
با یک ماه حداقل دستمزد دریافت خواهند کرد

دوره متقاضیان  برای  موجود  های   بورسیه 
 های کارشناسی ارشد

 تمامی متقاضیان بین المللی امکان استفاده از بورسیه
دارا را  دانشگاه  شهریه  درصد  پرداخت ۵0  از   معافیت 
با همزمان  بورسیه  نوع  این  اعطا  امکان  باشند.   می 
 بررسی سوابق تحصیلی متقاضی بررسی می گردد و در
 صورتیکه متقاضی دارای سابقه تحصیلی مناسب باشد،

این نوع بورسیه به وی اعطا خواهد شد
های دوره  دانشجویان  بورسیه،  نوع  این  کنار   در 
دستیاری موقعیت  از  استفاده  امکان  ارشد   کارشناسی 
 استاد را بعنوان دستیار تمام وقت و یا نیمه وقت دارند.
 دانشجویانی که موفق به کسب موقعیت دستیاری نیمه
تخفیف شهریه ۵0 درصدی، بر   وقت می شوند عالوه 
تمام دستیاران  کنند.  می  دریافت  نیز  ماهیانه   حقوق 
 وقت، از پرداخت کل شهریه تحصیلی خود معاف هستند
 و حقوق ماهیانه براساس قوانین وزارت کار قبرس ترک
به تمایل  که  دانشجویانی  نمایند.  می  دریافت   نشین 
 استفاده از موقعیت دستیاری دارند بایستی درخواست
 خود را به دانشکده جهت بررسی در کمیته تحصیالت
و آکادمیک  سوابق  نمایند.  ارایه  دانشکده   تکمیلی 
در آنها  علمی  عملکرد  همچنین  و  متقاضی   پژوهشی 
 دانشکده عوامل اصلی در انتخاب دستیاران اساتید می

باشند
 بورسیه های موجود برای متقاضیان دوره

   های دکتری
 متقاضیان دوره های دکتری، امکان استفاده از بورسیه
 های ۵0 و ۱00درصد را دارند. جهت کسب اطالعات

  بیشتر می توانید به آدرس
http://ww1.emu.edu.tr/scholarships-
postgraduat
 مراجعه نمایید.در کنار این نوع بورسیه ها، دانشجویان
 دوره های دکتری امکان استفاده از موقعیت دستیاری
نیمه وقت دارند. یا   بعنوان دستیار استاد تمام وقت و 
 دانشجویانی که موفق به کسب موقعیت دستیاری نیمه
تخفیف شهریه ۵0 درصدی، بر   وقت می شوند عالوه 
تمام دستیاران  کنند.  می  دریافت  نیز  ماهیانه   حقوق 
معاف خود  تحصیلی  شهریه  کل  پرداخت  از   وقت، 
 هستند و حقوق ماهیانه بسیار مناسب براساس قوانین
نمایند می  دریافت  نشین  ترک  قبرس  کار  وزارت 
دانشجویانی که تمایل به استفاده از موقعیت دستیاری
جهت دانشکده  به  را  خود  درخواست  بایستی   دارند 
ارایه دانشکده  تکمیلی  تحصیالت  کمیته  در   بررسی 
 نمایند. سوابق آکادمیک و پژوهشی متقاضی و همچنین
 عملکرد علمی آنها در دانشکده عوامل اصلی در انتخاب

دستیاران اساتید می باشند

 بورسیه های قابل اعطا به دانشجویان تمامی
مقاطع تحصیلی

عالی آموزش  وزارت  توسط  که  دولتی  های   بورسیه 
دولت قبرس ترک نشین               اعطا می گردند

 این نوع بورسیه شامل معافیت از پرداخت کل شهریه
 دانشگاه مدیترانه شرقی و همچنین امکان اقامت رایگان
باشد. دانشجویان  در خوابگاه های دولتی دانشگاه می 
اطالعات ذیل  های  لینک  طریق  از  توانند  می   عزیز 

تکمیلی را دریافت نمایند
http://mfa.gov.ct.tr        http://mfa.gov.tr

http://ww1.emu.edu.tr/scholarships
  بورسیه های ورزشی

 دانشجویانی که در زمینه های ورزشی بصورت انفرادی
 و یا گروهی بصورت حرفه ای فعالیت دارند و عناوین
بهره امکان  اند،  نموده  کسب  جهانی  یا  و  ملی   معتبر 
 مندی از بورسیه های ورزشی را دارند. این نوع بورسیه
کل یا  و  شهریه  از  بخشی  پرداخت  از  معافیت   شامل 

شهریه دانشگاه مدیترانه شرقی می باشد
 تخفیف شهریه با هدف کمک به خانواده ها

و )خواهر  هستند  خانواده  یک  عضو  که   دانشجویانی 
 برادر و یا زوجین) امکان بهره مندی از تخفیف شهریه
 دارند. متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت استفاده
 از تخفیف شهریه به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایند.
 البته شایان ذکر است که این نوع تخفیف شهریه شامل
تحصیلی های  بورسیه  انواع  از  که  است   دانشجویانی 

استفاده نمی نمایند
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 زندگی و فعالیت های اجتماعی دانشجویان
 

 زندگی و فعالیت های اجتماعی دانشجویان
ایجاد محیطی آرام  دانشگاه مدیترانه شرقی مفتخر به 
 و امن و ارائه تجربه تحصیلی منحصر بفرد و کامل به
 دانشجویان خود است. تمامی دانشجویان این دانشگاه
 می توانند تجربه مذکور را از طریق بهره مندی از امکانات
مرکزی، کتابخانه  شامل  دانشگاه  محوطه  در   موجود 
 کالس های مدرن و هوشمند، مراکز کامپیوتری مجهز
 به اینترنت پرسرعت، آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی،
باشگاه دانشجویی،  فعالیت  مراکز  مجهز،  های   خوابگاه 
 های دانشجویی و مجتمع های ورزشی در کنار کافه ها
و رستوران های متنوع در محوطه دانشگاه کسب نمایند
 دانشجویان همچنین می توانند از کتابفروشی، کلینیک
دانشگاه روانشناسی  مشاوره  مرکز  و  درمانی   تخصصی 
دستگاه و  بانک  دانشگاه،  پست  مرکز  نمایند.   استفاده 
 های خودپرداز و دسترسی آسان به کامپیوتر و اینترنت
کسب برای  را  آرام  و  امن  محیطی  رایگان،   پرسرعت 

تجربه های جدید برای دانشجویان فراهم ساخته اند
 امکان پیوستن به باشگاه های دانشجویی و بهره مندی
 از دوره های فوق برنامه و کسب تجربه از طریق شرکت
در زندگی  و  تحصیل  مختلف،  فرهنگی  مراسم   در 
 دانشگاه مدیترانه شرقی را تبدیل به تجربه ای سرشار از

آرامش و شادابی کرده است
 بعالوه دانشجویان دانشگاه مدیترانه شرقی امکان بهره
 گیری از تعداد زیادی کلوپ و باشگاه دانشجویی نظیر
 باشگاه روزنامه نگاری، موسیقی، انیمیشن سازی، سینما
توانند می  دانشجویان  همچنین  دارند.  را  عکاسی   و 
بسکتبال والیبال،  تنیس،  نظیر  ورزشی  فعالیتهای   از 
مجموعه در  خود  فراغت  اوقات  گذراندن  و  فوتبال   و 

ورزشی دانشگاه استفاده نمایند
در راستای گسترش روابط بین المللی و افزایش تعامل

 دانشجویان با سایر فرهنگها، هر ساله جشنواره بهاری
با دانشگاه  این  محوطه  در  شرقی  مدیترانه   دانشگاه 
 همکاری دانشجویان و اساتید و همچنین شرکت فعال

باشگاه های دانشجویی برگزار می شود
دفتر خدمات دانشجویی

با شرقی   مدیترانه  دانشگاه  دانشجویی  خدمات   دفتر 
از سیستم های مدرن و کارمندان مجرب  بهره گیری 
 تالش بسیاری را در مسیر اطالع رسانی هرچه دقیق و
 کامل به دانشجویان عزیز به ثمر رسانده است. این دفتر

:خدمات ذیل را به دانشجویان ارائه می کند
- امور مربوط به اخذ اقامت دانشجویی 

- امور مربوط به اسکان دانشجویان 
- امور مربوط به بیمه درمانی دانشجویان 
-امور مربوط به دریافت کارت دانشجویی 

-امور مربوط به دریافت اطالعات جامع تحصیلی 

خوابگاه ها
و دولتی  خوابگاه   ۱۵ دارای  شرقی  مدیترانه   دانشگاه 
 خصوصی درمحوطه خود می باشد که ظرفیت اسکان
اسکان اولویت  است.  نموده  ایجاد  را  دانشجو   ۹000 
می جدیدالورود  دانشجویان  با  ها  خوابگاه  این   در 
اسکان در خوابگاه های موجود، امکان  بر    باشد. عالوه 
 دانشجویان امکان اجاره آپارتمان، ویال و سوییت های
بصورت را  فاماگوستا  شهر  داخل  در  متنوع   مسکونی 
رفت تسهیل  جهت  همچنین  هستند.  دارا  مبله   تمام 
  و آمد دانشجویان، اتوبوسهای دانشگاه مدیترانه شرقی
در ساکن  دانشجویان  به  منظم  و  وقت  تمام   بصورت 
خوابگاه در  ساکن  همچنین  و  فاماگوستا  شهر   سراسر 

های داخل محوطه خدمات رایگان ارایه می نمایند

دفتر خدمات بین الملل
 هدف اصلی این دفتر ارائه سرویس به دانشجویان بین
باز آغوشی  با  دفتر  این  اعضا مجرب  باشد.   المللی می 
دانشجویان خارجی تمام سواالت  به  پاسخگویی   آماده 
 در زمینه های مختلف می باشند. عالوه بر این خدمات،
جشن و  فعالیتها  برگزاری  مسئولیت  الملل  بین   دفتر 
همچنین و  تحصیلی  سال  طول  در  المللی  بین   های 
 برنامه ریزی و ساماندهی امور مربوط به دانشجویان بین

المللی را بر عهده دارد

http://io.emu.edu.tr

 مدرسه بین الملل تابستانی 
 دوره های تابستانه دانشگاه مدیترانه شرقی از اواسط تیر
 ماه آغاز و تا شهریور ماه ادامه دارد. در این دوره زمانی
 کالس های متعددی در زمینه های مختلف برگزار می
این دوره ها به گذراندن   گردد. دانشجویانی که موفق 
از را  المللی معتبری  بین  نامه های   می شوند، گواهی 

  دانشگاه دریافت خواهند کرد

http://summer.emu.edu.tr

.

:

.

.

:

.

.

.

.

 کالب ساحلی دانشگاه



 نحوه اخذ پذیرش

 متقاضیان تحصیل در دانشگاه مدیترانه شرقی می
 توانند درخواست اخذ پذیرش خود را برای هر یک از

 ترم های پاییز و بهار از طریق مراجعه به سامانه آنالین
 این دانشگاه و تکمیل فرم درخواست مربوطه

 ارایه نمایند
رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی  

های رشته  از  یک  هر  در  پذیرش  اخذ   متقاضیان 
 کارشناسی بایستی پس از تکمیل فرم درخواست آنالین
 دانشگاه، تصویر ترجمه رسمی مدارک دیپلم دبیرستان
 و پیش دانشگاهی به انگلیسی و همچنین تصویر ترجمه
نمایند. بارگزاری  سامانه  در  را  خود  ریزنمرات   رسمی 
 متقاضیان همچنین بایستی تصویر صفحه اول گذرنامه
.و یک عکس 3*4  خود را نیز در سامانه بارگزاری کنند

 رشته های تحصیلی در مقاطع کارشناسی
 ارشد و دکترا

مقطع های  دوره  از  کدام  هر  در  تحصیل   متقاضیان 
 کارشناسی ارشد بایستی پس از تکمیل فرم درخواست

)ویا ریزنمرات  و  مدرک  تصاویر  دانشگاه،   آنالین 
 ترجمه رسمی آنها به زبان انگلیسی) مربوط به مقطع
 کارشناسی خود را در سامانه بارگزاری نمایند. الزم به
بایستی دارای حداقل شرایط  ذکر است که متقاضیان 
از التحصیلی حداقل 2,۵  فارغ   عمومی )داشتن معدل 
از دانشگاه های معتبر) باشند. بررسی های از یکی   4 
تحصیالت کمیته  عهده  به  نهایی  تصمیم  و   بیشتر 
باشد.متقاضیان تحصیل  تکمیلی دانشکده مربوطه می 
دارای حداقل  بایستی  دکتری،  مقطع  های    دوره 
ارشد کارشناسی  مقطع  در  التحصیلی  فارغ   مدرک 
دانشگاه، آنالین  فرم درخواست  تکمیل  از   باشند. پس 
یا )و  ریزنمرات  و  مدارک  تصاویر  بایستی   متقاضیان 
 ترجمه رسمی آنها به زبان انگلیسی) خود را در تمامی
 مقاطع دانشگاهی قبلی به همراه تصویر گذرنامه خود
کدام هر  البته  نمایند.  بارگزاری  دانشگاه  سامانه   در 
بیشتری تکمیلی  مدارک  است  ممکن  ها  دانشکده   از 
کنند طلب  متقاضی  از  پروپوزال  و  رزومه  مانند 

آزمون تسلط بر زبان انگلیسی 
 تمام متقاضیان تحصیل در دانشگاه مدیترانه شرقی که

    از کشورهای غیر انگلیسی زبان درخواست خود را
 

 ارایه می نمایند، بایستی گواهی معتبری مبنی بر سطح
که متقاضیانی  البته  نمایند.  ارایه  خود  انگلیسی   زبان 
از پس  بایستی  ندارند،  ای  گواهی  چنین  ارایه   امکان 
 تکمیل ثبت نام  خود در دانشگاه مدیترانه شرقی، در
انگلیسی دانشگاه شرکت نموده و  آزمون ورودی زبان 
 حداقل حدنصاب جهت شروع تحصیل خود در دانشکده
 را کسب نمایند. دانشجویانی که توانایی گذراندن موفق
دوره در  توانند  می  ندارند،  را  انگلیسی  زبان   آزمون 
 آمادگی زبان انگلیسی دانشگاه شرکت نمایند و سطح

زبان انگلیسی خود را ارتقا دهند
 نمایندگان بین المللی دانشگاه 

رسمی و  مختلف  نمایندگان  شرقی  مدیترانه   دانشگاه 
و کمک  ارایه  وظیفه  که  دارد  مختلف  کشورهای   در 
 خدمات به متقاضیان تحصیل در این دانشگاه را دارند.
این با  دانشگاه  اصلی  سایت  وب  طریق  از  توانید   می 
خود زندگی  محل  شهر  یا  و  کشور  در  ها   نمایندگی 
 تماس برقرار نموده و اطالعات تکمیلی الزم در خصوص

 اخذ پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه
  مدیترانه شرقی را دریافت نمایید

 

.

.
.

.

.

(http://ww1.emu.edu.tr/en/prospec-
tive-students/online-application/752) 

دانشکده پزشکی



رشته ها

(

نکات قابل توجه
مقاطع در  تحصیل  قانونی  دوره  طول   تحصیلی:  مقاطع  در  تحصیل  قانونی  دوره   طول  
 کاردانی 2 سال می باشد. طول  دوره قانونی تحصیل در مقاطع  کارشناسی  4 سال می

باشد
 فارغ التحصیل شدن  از مقطع کارشناسی ارشد با پایان نامه و دکترا مشروط به گذراندن

 واحد های درسی و دفاع از پایان نامه می باشد
 فارغ التحصیل شدن  از مقطع کارشناسی ارشد بدون پایان نامه مشروط به تکمیل دروس

 و ارائه پروژه پایانی می باشد
ارائه امکان  انگلیسی برای دانشجویانی که  نیاز زبان  نیاز در دوره پیش   مدت زمان مورد 
 مدرک زبان معتبر را ندارند به مدت زمان قانونی تحصیل در مقاطع مورد نظر اضافه می

 گردد
        
   
        
   
        
   
        
   
        
   

 تعداد دروس
تحصیالت تکمیلی

مدت زمان تحصیل
سال تحصیلی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد  با پایان
نامه

 بدون
 پایان
 با پایاننامه

نامه
 بدون
 پایان
نامه

دانشکده مهندسی

دانشکده مهندسی عمران

۷ ۷ ۵ ۱-2 4 / / /  مهندسی
عمران

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

۷ ۷ ۱0 ۵ ۱-2 4 / / / /  مهندسی
کامپیوتر

4 /  مهندسی
نرم افزار

 دانشکده برق و مهندسی الکترونیک

۷ ۷ ۵ ۱-2 4 / / /  مهندسی
 برق و

الکترونیک

4 /  مهندسی
 سیستم

 های
اطالعات

دانشکده مهندسی صنایع

۷ ۷ ۱0 ۵ ۱-2 4 / / / /  مهندسی
صنایع

4 /  مهندسی
 مدیریت

۱0 ۱-2 /  مدیریت 
مهندسی

دانشکده مهندسی مکانیک

4 /  مهندسی
 مکانیک

 )دوره
مشترک-

 دانشگاه
 گاضی
ترکیه

۷ ۷ ۵ ۱-2 4 / / /  مهندسی
مکانیک

4 /  مهندسی
مکاترونیک

دانشکده علوم بهداشتی

4 /  تغذیه
 و رژیم

 های
غذایی

4 /  فیزیوتراپی
 و

توانبخشی

دانشکده پزشکی

6 /  پزشکی
 عمومی

دانشکده داروسازی

۵ /  داروسازی

6 / داروسازی

 تعداد دروس
تحصیالت تکمیلی

مدت زمان تحصیل
سال تحصیلی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد  با پایان
نامه

 بدون
 پایان
 با پایاننامه

نامه
 بدون
 پایان
نامه

6 /  داروسازی

 با دانشگاه
کرمان

دانشکده گردشگری

۱0 ۱-2 /  مدیریت
 هتلداری

)آنالین

۷ ۱0 ۵ ۱-2 / / /  مدیریت
گردشگری

4 /  مدیریت
 گردشگری
 و هتلداری

 مدرسه گردشگری و مدیریت هتلداری

2 /  مدیریت
 گردشگری
 و هتلداری

مدرسه کامپیوتر و فناوری

۱0 ۱-2 4 / /  فناوری
اطالعات

(B.Pharm)

(Pharm.D)

(Pharm.D)
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رشته ها

 تعداد دروس
تحصیالت تکمیلی

 مدت زمان تحصیل
سال تحصیلی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد  با پایان
نامه

 بدون
 پایان
 با پایاننامه

نامه
 بدون
 پایان
نامه

 دانشکده معماری

۷ ۷ ۱0 ۵ 2-۱ 4 / / / /  معماری

۷ ۱0 2-۱ 4 / / /  معماری 
 داخلی

۷ 8 2-۱ / /  طراحی
شهری

دانشکده علوم پایه

4 /  علوم
 کامپیوتر

 و
ریاضیات

4 /  ژنتیک
 و زیست
 شناسی

مولکولی

4 / روانشناسی

4 /  ترجمه
 و علوم
ترجمه

۷ ۷ ۵ 2 / /  علوم
 کامپیوتر

 و
 ریاضیات
کاربردی

۷ ۷ ۵ 2 / / شیمی

۷ ۱0 ۱-2 / /  روانشناسی
رشد

۱0 2-۱ /  سیستم
 های

اطالعاتی

۷ ۷ ۵ 2 / / ریاضیات

۷ ۷ ۵ 2 / / فیزیک

دانشکده بازرگانی و اقتصاد

۹ ۱2 ۱4 ۵ ۱-2 4 / / / /  مدیریت
 کسب و

کار

8 ۷ ۱0 ۵ ۱-2 4 / / / / اقتصاد

8 ۷ ۱0 ۵ ۱-2 4 / / / /  روابط
 بین

الملل

4 /  علوم
سیاسی

4 /  مدیریت
عمومی

۷ ۱0 ۱-2 / /  بانکداری
 و امور

مالی

۷ ۱0 ۱-2 / /  بانکداری
 و امور
 مالی،

آنالین

8 ۱0 ۱-2 / /  مدیریت
بازاریابی

8 ۵ /  امور
مالی

 تعداد دروس
تحصیالت تکمیلی

 مدت زمان تحصیل
سال تحصیلی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد  با پایان
نامه

 بدون
 پایان
 با پایاننامه

نامه
 بدون
 پایان
نامه

 مدرسه کسب و کار و امور مالی

4 /  بانکداری
 و امور

 مالی

4 /  بانکداری 
و بیمه

4  مدیریت
 منابع

انسانی

4 /  امور
 مالی بین

الملل

4 /  تجارت
 بین الملل

 و کسب
و کار

4 /  مدیریت
 سیستم

 های
اطالعات

4 /  بازار
یابی

 دانشکده  ارتباطات و مطالعات رسانه

4 /  انیمیشن
 و طراحی
 بازی های
رایانه ای

4 /  روابط
 عمومی

 و
تبلیغات

4 /  مطالعات
 رادیو-

 تلویزیون
 و فیلم

۱0 ۱-2 4 / /  هنرهای
 تجسمی

 و طراحی
 ارتباطات
تصویری

۷ ۷ ۵ ۱-2 / /  ارتباطات
 و مطالعات

 رسانه

۱0 ۱-2 /  رسانه
 های

 دیجیتال
و فیلم

 دانشکده آموزش

۷ ۵ ۱-2 4 / / / /  آموزش
 زبان

انگلیسی

4 /  راهنمایی
 و مشاوره

روانی

۷ ۱-2 /  مدیریت
  و

 نظارت
آموزش

۷ ۱0 ۱-2 / /  فناوری
آموزش
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دانشکده معماری



Central Lecture Halls | C4

Department of Civil Engineering | C5

Department of Computer Engineering | B6

Department of Electrical & Electronic Engineering | B5

Department of Industrial Engineering | B5

Department of Mechanical Engineering | C4

Eastern Mediterranean Doğa College | B4

Eastern Mediterranean Doğa Primary Sch. | A3

Faculty of Architecture | C5

Faculty of Arts & Sciences | C4

Faculty of Business & Econ.- Sch. of Business & Finance | C3

Faculty of Communication & Media Studies | C4

Faculty of Education | C2

Faculty of Health Sciences - Sch. of Health Services | A3

Faculty of Law - School of Justice | C4

Faculty of Medicine | A4

Faculty of Pharmacy | A3

Faculty of Tourism | C5

Foreign Language & English Preparatory School and Annex | B3

Institute of Graduate Studies & Research | C4

Rector’s Office |  C3

School of Computing & Technology |  D3

Visual Arts & Vis. Com. Design - Techno Park | B4

Akdeniz Dormitory | B7

Alfam Dormitory | B6

Alfam Vista Dormitory | B6

EMU 1 Dormitory | C1

EMU 2 Dormitory - EMU Dorm. Directorate Office | B7

EMU 3 Dormitory | A7

EMU 4 Dormitory | A6

Halide Edip Guest House - I | B7

Home Dorm | B8

Kamacıoğlu Dormitory | B5

Longson Dormitory | B6

Marmara Dormitory | B6

Namık Kemal Guest House - II |  B7

Prime Living Dormitory | A8 and B8

Ramen Dormitory | A8

Sabancı Dormitory | C2

T.C. Yurtkur Necmettin Erbakan Dormitory Block 1 | B7

T.C. Yurtkur Necmettin Erbakan Dormitory Block 2 | B7

Uğursal Dormitory | B6

Accounting Affairs & Personnel Affairs Office | B4

Administrative Facilities | D2

Alumni Comm. & Career Development Office | C3

Church | B7

Computer Center | C4

Continuing Education Center - EMU Coop Ltd. | C2

DAÜ-TV & Radio | D3

Health Center - Psy. Counselling Guid. & Res. Center | C6

International Office | C3

Lala Mustafa Paşa Sports Complex | B3

Library | C3

Mosque | B5

Open Air Sports Facilities | B4

Registrar’s Office |  C4

Social & Cultural Activities Center | D3

Stadium | B5

Table d'hote Restaurant | C4

Technical Affairs | B5
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 قبرس شمالی

Central Lecture Halls | C4

Department of Civil Engineering | C5

Department of Computer Engineering | B6

Department of Electrical & Electronic Engineering | B5

Department of Industrial Engineering | B5

Department of Mechanical Engineering | C4

Eastern Mediterranean Doğa College | B4

Eastern Mediterranean Doğa Primary Sch. | A3

Faculty of Architecture | C5

Faculty of Arts & Sciences | C4

Faculty of Business & Econ.- Sch. of Business & Finance | C3

Faculty of Communication & Media Studies | C4

Faculty of Education | C2

Faculty of Health Sciences - Sch. of Health Services | A3

Faculty of Law - School of Justice | C4

Faculty of Medicine | A4

Faculty of Pharmacy | A3

Faculty of Tourism | C5

Foreign Language & English Preparatory School and Annex | B3

Institute of Graduate Studies & Research | C4

Rector’s Office |  C3

School of Computing & Technology |  D3

Visual Arts & Vis. Com. Design - Techno Park | B4

Akdeniz Dormitory | B7

Alfam Dormitory | B6

Alfam Vista Dormitory | B6

EMU 1 Dormitory | C1

EMU 2 Dormitory - EMU Dorm. Directorate Office | B7

EMU 3 Dormitory | A7

EMU 4 Dormitory | A6

Halide Edip Guest House - I | B7

Home Dorm | B8

Kamacıoğlu Dormitory | B5

Longson Dormitory | B6

Marmara Dormitory | B6

Namık Kemal Guest House - II |  B7

Prime Living Dormitory | A8 and B8

Ramen Dormitory | A8

Sabancı Dormitory | C2

T.C. Yurtkur Necmettin Erbakan Dormitory Block 1 | B7

T.C. Yurtkur Necmettin Erbakan Dormitory Block 2 | B7

Uğursal Dormitory | B6

Accounting Affairs & Personnel Affairs Office | B4

Administrative Facilities | D2

Alumni Comm. & Career Development Office | C3

Church | B7

Computer Center | C4

Continuing Education Center - EMU Coop Ltd. | C2

DAÜ-TV & Radio | D3

Health Center - Psy. Counselling Guid. & Res. Center | C6

International Office | C3

Lala Mustafa Paşa Sports Complex | B3

Library | C3

Mosque | B5

Open Air Sports Facilities | B4

Registrar’s Office |  C4

Social & Cultural Activities Center | D3

Stadium | B5

Table d'hote Restaurant | C4

Technical Affairs | B5
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دانشگاه مدیترانه شرقی
برای آینده حرفه ای بین المللی شما


