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ادرس � المملكة المتحدة

دراسة العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، 
والرياضيات يف المملكة المتحدة 

بوجود بعض من أقدم المؤسسات يف العالم، ُتعترب المملكة المتحدة المكان المثايّل لمتابعة 
شغفك بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. يختار الطالب من جميع أنحاء العالم، 
المهتمين بدراسة العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، المملكة المتحدة، بفضل 

النوعية الرائعة للمدّرسين والمواد واألجواء الجامعية النابضة بالحياة. أدناه، وضعنا دلياًل مفيدًا 
للطالب الذين يطلبون المشورة حول اختيار موضوع دراستهم المتعّلق بالعلوم، والتكنولوجيا، 

والهندسة، والرياضيات وحول مواقع الدراسة.

إذا كنت غي متأكد من أين تبدأ - توّفر العديد من الدورات يف 
المملكة المتحدة، مجموعة واسعة يف السنة األوىل، ومن 

بعدها تخّصص، فقط يف السنوات األخية.

عىل سبيل المثال، تقّدم العديد من الجامعات درجة 
البكالوريوس يف العلوم الطبيعية، اليت سوف تمنحك الخيار 
لمواصلة استكشاف عدد من مواضيع العلوم، والتكنولوجيا، 

والهندسة، والرياضيات يف السنة األوىل. تسمح لك حّصة 
الهندسة العامة، النظر يف مجاالت مختلفة من الهندسة قبل 
اختيار التخصص مثل الهندسة الكهربائية أو الهندسة المدنية.

إذا كنت تملك شغفًا بموضوع معّين، هناك أيضًا جامعات تتيح 
لك االنتقال مباشرة إىل مجال معّين من العلوم: سواء كان 

ذلك هندسة الروبوتات أو الذكاء االصطناعي. وبإجراء القليل 
من البحث، يمكنك العثور عىل حّصة تناسب شخصّيتك الفريدة 

بسهولة.

لماذا عليك دراسة العلوم، 
والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات 

يف المملكة المتحدة؟
تصّنف الجامعات يف المملكة المتحدة، يف مرتبة عالية بين 

أفضل الجامعات يف جميع أنحاء العالم، وتشتهر باالبتكار 
واإلبداع، يف كل من البحوث األساسية والبحوث التطبيقية. 

وباإلضافة إىل ذلك، تعّد الحصص الجامعية وحصص الدراسات 
العليا يف المملكة المتحدة، أقصر مّدة من العديد من البلدان 

األخرى، مما يساعد عىل خفض الرسوم الدراسية وتكاليف 
اإلقامة.

اختيار الحصص والجامعة
لقد وضعنا دلياًل عملّيًا قصيًا، خطوة بخطوة، لنساعدك عىل 

اإلنطالق:

موقعنا الجديد عىل اإلنرتنت
يحتوي موقع الدراسة يف المملكة المتحدة: اكتشاف الذات  

Study UK: Discover You عىل مزيد من المعلومات، عىل 
سبيل المثال قسم حول نظام التعليم يف المملكة المتحدة، 
واختيار الجامعة المناسبة لك، والدورات والمؤهالت وكيفية 

تقديم طلب. تأكد من االشرتاك يف نشراتنا، لتجد معرض 
للمجلس الثقايف الربيطاين حول الدراسة يف المملكة المتحدة 

يف بلد إقامتك.

كيفية البحث عن شهادتك والجامعة
هناك أيضًا، العديد من مصادر المعلومات األخرى اليت يمكنك 

استخدامها لمساعدتك يف تحديد أين وماذا يجب أن تدرس، 
ولكن أفضل مكان للبدء هو البحث عرب اإلنرتنت.

 QS( تشمل المنظمات اليت تنشر تصنيفات الجامعات، كيو أس
 Times Higher( تايمز التعليم العايل ،)World Universities

Education(، وذي جارديان )The Guardian(. يجب عليك أيضًا 
استشارة UCAS، خدمة القبول يف الجامعات والكلّيات، اليت 

تحتوي عىل معلومات مفيدة حول التقدم بطلب لاللتحاق 
بجامعة يف المملكة المتحدة، وبطبيعة الحال ال تنىس زيارة 

جميع مواقع الجامعات اليت تفّكر بااللتحاق بها يف المملكة 
المتحدة.

يعترب وكالء التعليم مصدر مشورة لكثي من الطالب عىل الرغم 
من أنهم يعملون مقابل رسوم. للعثور عىل وكيل معتمد من 

المجلس الثقايف الربيطاين يمكنك زيارة هذه القائمة عىل 
االنرتنت.

إذا كنت ترغب يف معرفة المزيد عن مؤسسة معّينة، تأكد من 
زيارة موقعها عىل االنرتنت وطلب نشرة - كتّيب مطبوع لإلعالن 

عن المدرسة أو الجامعة ألولياء األمور أو الطالب المحتملين 
- حيث أن هذه قوائم كاملة للحصص المعروضة، وتفاصيل 

محتوى الوحدات، وقصص عن الخريجين السابقين.

يجد العديد من الطالب أيضًا، أنه من المفيد أن البحث عىل 
االنرتنت عن المدونات أو أشرطة الفيديو عىل مواقع الجامعات. 
تشارك العديد من الجامعات هذه األشرطة عىل قنوات وسائل 

االعالم االجتماعية، وهناك أيضًا الكثي من المحتوى عىل 
االنرتنت الذي تم إنشاؤه من قبل الطالب الحاليين حول تجربتهم 

يف المملكة المتحدة.

ما هي المهن اليت يمكن العمل بها 
بعد دراسة العلوم، والتكنولوجيا، 

والهندسة، والرياضيات؟
يمنحك برنامج العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات 

المرونة للوصول إىل مجموعة واسعة جدًا من الصناعات، انطالقًا 
من القطاع المايل اىل أن تصبح باحثًا بدوام كامل، أو العمل لدى 
بعض من أكرب الشركات عالميًا يف مجال التكنولوجيا أو الهندسة 

أو التكنولوجيا الحيوية. ُيطلب خريجو العلوم، والتكنولوجيا، 
والهندسة، والرياضيات بمستويات عالية عىل مستوى العالم، 

وسوف تمنحك شهادة من المملكة المتحدة دفعة اضافية.

تعترب الوظائف يف الهندسة اليوم متنوعة للغاية، ويمكن أن 
تشمل أي شيء من البناء إىل الطاقة المتجددة.

بعض كبار مؤسيس الشركات المبتدئة يف أيامنا، درسوا موضوعًا 
علميًا أو يتعلق بالتكنولوجيا، ويف المستقبل تخصصات مثل 

الروبوتات، وتحليل البيانات، والتعلم اآليل، سوف تستمر يف النمو 
عىل مستوى األهمية عىل الصعيد العالمي، لذلك يمكن للتعليم 

يف المملكة المتحدة أن يكون الخطوة األوىل إىل مهنة دولّية 
مثية!

لذلك، مهما كان اختصاصك، تذّكر أن تجري بعض البحوث 
السريعة يف الوظائف اليت يمكن أن تعمل بها بعد التخرج.

لمزيد من القصص الملهمة من خريّجي المملكة المتحدة، ابحث 
عن حملة MyUniqueFuture# عىل صفحتنا عىل انستغرام.

حصص المسار التعليمّي وحصص 
التأسيس 

إذا كنت ال تليب المتطلبات األكاديمية أو متطلبات اللغة 
اإلنجلزيية اليت وضعتها الجامعة اليت توّد االلتحاق بها، يمكن 

لحصص المسار التعليمّي أن تساعدك عىل رسم طريق اىل 
الشهادة اليت اخرتتها وتلبية المتطلبات األكاديمية للجامعة 

الربيطانية اليت اخرتتها.

تساعدك حصص التأسيس عىل تحسين مهاراتك يف اللغة 
اإلنجلزيية وتعطيك الثقة لبدء الدراسة الجامعية أو الدراسات 

العليا. لمعرفة ما إذا كانت جامعتك تقدم حصص التأسيس، تحقق 
من موقعها عىل االنرتنت أو تواصل مع مكتبها الدويل.


