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أينما وضعت رحالك يف المملكة 
المتحدة، لن يمر عليك وقت طويل قبل 
أن تجد أشخاًصا قد جاءوا من المنطقة 

نفسها اليت جئت منها، أو عىل األقل قد 
ذهبوا هناك. وإذا كنت منفتًحا لمقابلة 

أشخاص من ثقافات  أخرى، فسوف تغادر 
المملكة المتحدة وقد التقيت وكونت 

صداقات مع أشخاص ينتمون إىل أماكن 
لم تكن حىت تدرك أنها موجودة.

وإذا حصلت عىل درجة علمية من جامعة 
يف المملكة المتحدة فسيعرتف بها 
أرباب العمل والجامعات والحكومات 
يف مختلف أنحاء العالم. وباإلضافة 

إىل المعرفة الفنية واألكاديمية، تسهم 
الربامج الدراسية يف المملكة المتحدة 

يف تطوير التفكري  النقدي وصنع القرار 
واإلبداع لديك – وهي مهارات يقدرها 

أرباب العمل يف مختلف أنحاء العالم.  
وإن كنت تبحث عن تعليم ذي جودة عالية 

وسبيل يؤمن مستقبلك فإن جامعات 
وكليات المملكة المتحدة ستوفر لك 

منصة عظيمة لالنطالق إىل المرحلة 
التالية. 

دائًما ما تحتل جامعات المملكة المتحدة 
مراتب متقدمة يف تصنيف الجامعات 

عىل مستوى العالم حيث تتوفر للعديد 
من هذه الجامعات سمعة عالمية 

رائدة يف التدريس والبحث. ويزور خرباء 
معروفون عالمًيا يف جميع المجاالت 

جامعات المملكة المتحدة بشكل 
متكرر إللقاء الكلمات والمحاضرات. 

ويف الحقيقة، يدّرس العديد من أفضل 
األكاديميين عىل مستوى العالم يف 

جامعات المملكة المتحدة، مما يعين أنه 
ليس من المستبعد أن يدّرسك أكاديمي 

قد قام بنفسه بتأليف الكتاب الذي تدرس 
منه!

 

لماذا المملكة المتحدة؟
يف المملكة المتحدة تاريخ عريق وخربات ممتدة يف الرتحيب بالطالب من 
مختلف أنحاء العالم. فاألرض اليت تحتضن كرة القدم والموضة واألفالم 

وبالطبع...الِعلم قد تبدو ممطرة وباردة، ولكنها تعوض الطالب عن ذلك برتحيب 
حار وفرص ممتازة للتعلم والوصول إىل أصدقاء وشبكات من جميع أنحاء  

العالم لتكوين صداقات تدوم مدى الحياة.

•  أربعة من أفضل عشرة جامعات عىل مستوى العالم من 
.)World Rankings, QS- المملكة المتحدة )التصنيفات العالمية

•  المملكة المتحدة من أفضل خمس دول يف التعاون يف 
مجال الجامعات عىل مستوى العالم )تقرير التنافسية 

 World  – 2015/2014 العالمي للمنتدى االقتصادي العالمي
.)Economic Forum Global Competitiveness Report

•  رضا الطالب يف المملكة المتحدة أعىل من أي وقٍت مضى، 
حيث أعرب 86% من الطالب عن رضاهم بشكل عام عن 

برنامجهم التعليمي )استبيان الطالب القويم –
.)National Student Survey     

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/
http://www.educationuk.org/global/articles/student-satisfaction-at-10-year-high-says-national-survey/
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•  المملكة المتحدة مكان يعج 
بالتنوع حيث تتكون من إنجلرتا وويلز 

وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية، وهي وإن 
كانت  أربع دول فقط، إال أن سكانها 

يتحدثون أكرث من 300 لغة!

•  يبلغ عدد السكان يف المملكة 
المتحدة ثالثة أضعاف السكان يف 
أسرتاليا، حىت وإن كانت أصغر يف 

الحجم إىل حٍد كبري. ستجد دائًما 
بالقرب منك محطة قطار أو باصات أو 

مطاًرا أو حىت صديًقا جديًدا.

•  يف السنة الماضية فقط، درس أكرث 
من 60,000 طالب من المملكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
والكويت وقطر وعمان والبحرين يف 

المملكة المتحدة.

•  هناك تقديرات بأن واحًدا من كل 
سبعة زعماء عىل مستوى العالم 

قد درس يف المملكة المتحدة، كما 
أن الجامعات والمعاهد البحثية يف 

المملكة المتحدة قد أفرزت أكرث من  
مائة فائز بجائزة نوبل.

•  المملكة المتحدة مجتمع متعدد 
األديان والثقافات وتحظى فيه 

المعتقدات واألديان األخرى بالرتحيب 
والقبول؛ واإلسالم هو ثاين أكرب 

ديانة بعد المسيحية، وهناك احتفال 
كبري بالعيد يعقد كل عام يف ميدان 

ترافلغار يف لندن.

10 حقائق عن
 المملكة المتحدة

•  تقع معظم األماكن يف المملكة 
المتحدة عىل بعد 7 إىل 10 ساعات 

فقط بالطائرة من دول الخليج، 
وبالتايل سيكون من السهل عليك  أو 

عىل عائلتك االنطالق ذهاًبا وعودًة 
يف اإلجازات.

•  ربما تتفاجأ، ولكن الربيطانيين 
مشهورون بالكوميديا وحسهم 

الفكاهي اللطيف. فالربيطانيون 
يحبون النكات الجيدة ولديهم العديد 

من العروض التليفزيونية ونوادي 
الكوميديا المخصصة لعرض أحدث 

المواهب.

•  يأيت الطلبة الدوليون من أكرث من 
مائيت دولة للدراسة يف جامعات 

المملكة المتحدة. وتبلغ نسبة الطلبة 
من خارج المملكة المتحدة %17 

واألساتذة واألكاديميين 25% وهو 
ما يجعل ثقافة الجامعات والكليات 

حيوية وممتعة.

•  الدورات يف المملكة المتحدة تكون 
بشكل عام أقصر من الدورات اليت 

تجري يف العديد من البلدان األخرى 
مما يساعد عىل تقليص رسوم الدراسة 

وتكاليف اإلقامة. 

•  سوف تجد يف المملكة المتحدة 
مجموعة متنوعة من المطابخ 
العالمية، وخطوط نقل قوية، 
ومهرجانات موسيقى شهرية 

باإلضافة إىل بطوالت رياضية دولية 
مثل ويمبلدون، وبطولة جراند بريكس 

الربيطانية وكأس االتحاد اإلنجلزيي.
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سواًء كان مجال اهتمامك واسًعا مثل 
التكنولوجيا أو لديك هدف  محدد جًدا 

كأن تصبح طبيًبا أو رجل أعمال، فستجد 
المسار الدراسي والمؤسسة التعليمية 

اليت تناسبك. هناك العديد من المواقع 
اإللكرتونية اليت تقدم النصح فيما يتعلق 

باختيار المسار المالئم لك، ولكن موقع 
UCAS هو بوابة التقديم الرسمية يف 

المملكة المتحدة للدراسة يف الكليات 
كما  أنه يقدم النصائح للطلبة الدوليين 

بالعديد من اللغات المختلفة بما فيها 
العربية.

إذا لم تستطع أنت أو والديك تحديد نقطة 
البداية، إليك إذن بعض النصائح المفيدة 

اليت يمكن أن تشاركها معهم أيًضا.

هناك العديد من التصنيفات الدولية 
الخاصة بالجامعات، ولكن تذكر أال 
تتحقق من الرتتيب العام لجامعتك 

فقط، ولكن من تصنيف المجال أيضًا 
لكي تعرف موقع برنامجك الدراسي 

مقارنة بالربامج الدراسية المماثلة األخرى 
يف المملكة المتحدة. ويمكنك أيًضا 
أن  تبحث عن معلومات مفيدة أخرى 

عىل اإلنرتنت، لكي تعرف االهتمامات 
البحثية للمدرسين يف المجال، ومستوى 

دعم الطالب المتوفر، وحجم اتحاد 
الطالب، وعدد الطالب الدوليين يف  تلك 

المؤسسة التعليمية.

اتخاذ القرار

•  هناك أكرث من 37,000  برنامج دراسي 
جامعي يقدمها أكرث من 370 مؤسسة 

يف المملكة المتحدة.  وعند التقديم، 
يختار  معظم المتقدمين ما يصل إىل  

خمسة برامج متماثلة لزيادة فرصهم 
يف الحصول عىل مكان.

•  خذ وقتك  واطرح العديد من األسئلة. 
اذهب إىل يوم مفتوح أو معرض 

تعليمي، واحصل عىل نصائح رسمية، 
ونصائح غري رسمية...ثم ارجع خطوة 
للخلف لتقوم بقفزتك. ]أدخل مؤثًرا 

مرئًيا جيًدا لوسم )هاشتاج( الحملة هنا 
»تجربيت تجعلين متمزًيا«[

رحلتك الشخصية: 
شيء ما لكل شخص

#تجربيت_غري

https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting-started/international-and-eu-students
https://www.ucas.com/sites/default/files/apply-to-study-in-uk-arabic.pdf
https://www.ucas.com/sites/default/files/international-undergraduate-guide-parents.pdf
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اخرت مساقًا جامعيًا يف 
المملكة المتحدة

اخرت جامعتك المفضلة
 من بين عدة جامعات

قدم طلبك مباشرة أو من 
خالل مستشار 

قّدم امتحان الكفاءة يف اللغة 
IELTS اإلنجلزيية الـ

احضر معرض التعليم يف المملكة 
المتحدة »Education UK« يف بلدك

احصل عىل عرض الدراسة الخاص 
بك من الجامعة  اليت اخرتتها

قدم طلب الحصول عىل 
التأشرية
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قيمة المال
 تتباين تكلفة الدراسة يف المملكة 

المتحدة  تباينًا كبريًا بناًء عىل برنامجك 
الدراسي وجامعتك والمنطقة الجغرافية.  

فتكلفة المعيشة يف لندن بشكل عام 
أعىل  منها يف المناطق األخرى يف 

المملكة المتحدة،  بينما  يف مدن مثل 
مانشسرت وإدنربة وكارديف وبلفاست 
يمكن أن تكون أقل إىل حد كبري بناًء 

عىل نمط معيشتك. اذهب إىل حاسبة 
 International Student( الطالب الدويل

Calculator( للحصول عىل نصائح 
ومساعدة إضافية.

عىل المدى البعيد، يمثل الحصول عىل 
مؤهل من المملكة المتحدة دفعة كبرية 

لوظيفتك وراتبك، حيث يحصل الطالب 
الدوليون الذين يدرسون يف المملكة 

المتحدة يف المعتاد عىل رواتب أعىل 
بكثري يف وظائفهم من الطالب الذي 

يدرسون يف بلدانهم األم.
  

واألهم من ذلك، فإن الحصول عىل 
شهادة  البكالوريوس يف المملكة 

المتحدة يستغرق ثالث سنوات فقط، 
بينما تمتد العديد من برامج الماجستري 

لسنة واحدة، مما يجعل من السهل عليك 
أن تقلل من التكاليف، وأن توفر القليل 

وتبدأ حياتك المهنية يف وقت أسرع.

العثور عىل 
منحة دراسية

www. هناك أداة مفيدة عىل موقع
educationuk.org/global/ للبحث عن 
المنح الدراسية حيث يمكنك البحث عن 

الجامعات والمعاهد اليت تقدم المنح 
الدراسية  للطلبة الدوليين.  وقد ترغب 

أيًضا يف أن تتحقق مما إذا كانت حكومة 
بالدك أو بعض المؤسسات الخاصة تقدم  

منًحا. وتذكر أن تقرأ بعناية األحكام 
والشروط الخاصة بأي منحة تتقدم لها. 

 تقدم المملكة المتحدة أيًضا برنامًجا
 متمزًيا للمنح يدعى تشيفنينج: وهو

 عبارة عن برنامج منح دولية ترعاه حكومة
 المملكة المتحدة ويهدف إىل تطوير

 القادة عىل مستوى العالم. يمكنك أن
تقرأ التفاصيل الخاصة بهذا الربنامج هنا

http://www.chevening.org/.

تأشريات الطلبة
الحصول عىل تأشرية  للدراسة يف 

المملكة المتحدة لمن ينتمي إلحدى 
دول مجلس التعاون الخليجي يكون 

يف العادة سريًعا وسهاًل. للحصول عىل 
أحدث المعلومات الخاصة بالتأشريات زوروا 

من فضلكم موقع UKCISA المخصص 
لمساعدة الطالب الدوليين عىل فهم 

نظام التأشريات يف المملكة المتحدة.
يمكنك أيًضأ االطالع عىل موقع حكومة 

المملكة المتحدة، والذي يتضمن أحدث 
التفاصيل عن تأشريات الطالب:

:

http://international.studentcalculator.org.uk/
http://www.educationuk.org/global/
http://www.educationuk.org/global/
http://www.chevening.org/
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تأشريات الطلبة
هل سأكون سعيًدا؟ هل سأحصل عىل 

أصدقاء؟ هل  ستدعمين مؤسسيت 
التعليمية يف دراسيت وبحيث عن 
وظيفة؟ هل سأشعر بالحنين إىل 

الوطن؟ هذه كلها أسئلة هامة، وكل 
شخص له تجربة مختلفة وفريدة 

من نوعها. ولكن األمر الجيد بشأن  
المؤسسات التعليمية يف المملكة 

المتحدة هو أن هناك اآلالف من الطالب 
الدوليين من جميع أنحاء العالم، والكل 
يسعى لتكوين صداقات جديدة وتبادل 

الخربات واألفكار واألوقات الممزية.

واألمر المهم هو أن تتحدث إىل 
العديد من األشخاص المختلفين، مثل 

األشخاص الذين تخرجوا ورجعوا إىل 
بالدهم، واألشخاص الذين يدرسون 

هناك اآلن، واألشخاص الذين اختاروا 
البقاء والعمل أو الحصول عىل درجة 

علمية أعىل يف المملكة المتحدة. 
فكل هؤالء لديهم قصص مختلفة وقد 

جمعنا بعضها أدناه لمساعدتك عىل بدء 
طريقك:

http://englishagenda.britishcouncil.
org/sites/ec/files/F076%20

First%20Steps%20A4_FINAL_v2_
WEB.pdf

وسواء كان اهتمامك منصًبا عىل 
الرياضة أو نوادي المناظرات أو الفنون 

والثقافة أو خدمة المجتمع أو أشياء 
أخرى، يمكنك أن تتوقع أن تحفل حياتك 

بمختلف األنشطة، ويمكنك أن تعرث عىل 
جمعية طالبية تظل تحت سقفها من له  
اهتماماتك نفسها وأن تستمتع بكل هذا 

خارج الحرم الجامعي أو خالل عطالت 
نهاية األسبوع يف أحد األماكن اليت 

تشتهر بها المملكة المتحدة عل مستوى 
العالم مثل االستادات الرياضية والريف 

والقالع والمسارح والمتاحف. 

وقد تتفاجأ لدى معرفتك أن هناك 
الكثري من االحتفاالت بالفنون واللغة 

والثقافة العربية يف المملكة المتحدة. 
فهناك عىل سبيل المثال احتفال شباك 

Shubbak الذي يعقد مرتين يف العام 
ويعرض للفنون والموسيقى واألفالم 

وغريها من أنحاء الشرق األوسط 
 Nour والخليج، وهناك احتفال نور

Festival والذي يعقد كل عام ويفتح 
أبوابه للجميع، وهناك أيًضا منظمات 

أخرى مثل Edge of Arabia مخصصة  
للرتويج لفنون وثقافة الشرق األوسط 

والخليج لجمهور المملكة المتحدة.

http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/F076%20First%20Steps%20A4_FINAL_v2_WEB.pdf
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/F076%20First%20Steps%20A4_FINAL_v2_WEB.pdf
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/F076%20First%20Steps%20A4_FINAL_v2_WEB.pdf
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/F076%20First%20Steps%20A4_FINAL_v2_WEB.pdf
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/F076%20First%20Steps%20A4_FINAL_v2_WEB.pdf
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/F076%20First%20Steps%20A4_FINAL_v2_WEB.pdf
https://www.visitbritain.com/countryside
http://www.visitbritain.com/en/Things-to-do/Sport/
http://www.visitbritain.com/en/Things-to-do/Culture/Free-museums.html
https://www.visitbritain.com/gb/en/culture/theatre-and-musicals
http://www.visitbritain.com/en/Things-to-do/Heritage/
http://www.shubbak.co.uk/about/
https://www.rbkc.gov.uk/subsites/nour.aspx
http://edgeofarabia.com/
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بوابتك
 للمستقبل

الخطوات األوىل
يتم تحديث الدليل الذي يحمل اسم 
الخطوات األوىل كل عام من ِقبل 

المجلس الثقايف الربيطاين لكي يمنح 
الطالب الدوليين المغادرين إىل المملكة 

المتحدة حزمة شاملة من المعلومات 
المفيدة اليت يمكن أن تجعل من رحلتهم 
وأسابيعهم األوىل يف المملكة المتحدة 
سهلة قدر اإلمكان. يمكنك تزنيل الدليل 

من هنا: 
http://englishagenda.britishcoun-

cil.org/sites/ec/files/F076%20
First%20Steps%20A4_FINAL_v2_

WEB.pdf

ابدأ حياتك المهنية 
يف أقرب وقت

سواًء كنت تفكر يف الحصول عىل 
وظيفة أو بدء عملك الخاص، هناك الكثري 
لدى قطاع التعليم يف المملكة المتحدة 
ليقدمه لك. بعض  المؤسسات التعليمية 
لديهم  المستشارون الخاصون بهم، بينما 
هناك  مؤسسات أخرى يمكنها أن تصلك 

بمستشارين يمكنهم مساعدتك يف بلورة 
طموحاتك وإيجاد السبيل المناسب لك 

يف الحياة. اقرأ بعض القصص العظيمة 
حول طموحات الطالب الشباب هنا. ال 
يفوت الموعد أبًدا عىل بدء التفكري يف 

الخطوات التالية لرحلتك العظيمة – ويف 
النهاية، التعليم هو من أجل الحياة.

http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/F076%20First%20Steps%20A4_FINAL_v2_WEB.pdf
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/F076%20First%20Steps%20A4_FINAL_v2_WEB.pdf
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/F076%20First%20Steps%20A4_FINAL_v2_WEB.pdf
http://englishagenda.britishcouncil.org/sites/ec/files/F076%20First%20Steps%20A4_FINAL_v2_WEB.pdf
http://www.educationuk.org/global/sub/international-graduate-entrepreneurs/
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