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لماذا تختار الدراسة
في المملكة المتحدة؟
 لماذا تختار الدراسة  لماذا تختار الدراسة 
في المملكة المتحدة؟في المملكة المتحدة؟

ز من الفرص  إنَّ حصول ابنك على تعليم بريطاني يعّزِ
الوظيفية العالمية المتاحة له. حيث سيتلقى تعليماً ذا مستوى 
عالمي ويطور مهاراته التي يحتاج إليها للنجاح في المهنة 

التي يختارها. وحيث إن المملكة المتحدة مكان متعدد الثقافات، 
فسيتكون لدى ابنك منظور دولي. وهذه ميزة مرغوبة جداً داخل 

ن من فرصه الوظيفية في  الشركات العالمية، كما أنَّ هذا يحّسِ
المملكة المتحدة وفي بلده األم.

يمكن البنك أن يتوقع االستفادة من تحسين مستوى اللغة 
اإلنجليزية وتكوين شبكة عالقات مفيدة من جميع أنحاء العالم.

تُعّد الدراسة في المملكة المتحدة أقل تكلفة منها في بعض الدول 
مثل الواليات المتحدة، حيث تكون رسوم الدورات الدراسية 
أعلى بكثير. كما أن الدورات الدراسية في المملكة المتحدة 

أقصر بوجٍه عام، ما يقلل من الرسوم اإلجمالية.

من خالل الدراسة في المملكة المتحدة، سيتعلم ابنك عن الحياة 
المستقلة أيضاً.

يوفر التعليم البريطاني تجربة تعليمية عملية وتفاعلية إلى 
جانب الدراسة النظرية، باإلضافة إلى أساليب التقييم التي تشمل 
المشروعات الحقيقية أو العمل الجماعي أو العروض التقديمية 

أو العمل في المختبر. فمن خالل طرق التدريس البريطانية 
عالية الجودة إلى جانب األنشطة المنهجية اإلضافية ودعم 

الطالب، سيطور ابنك كل المهارات األساسية التي يحتاج إليها 
للنجاح في حياته المهنية، مثل العمل الجماعي والتفكير الناقد.

فرص العمل في المملكة المتحدة

هل تعلم أنَّ ابنك يمكن أن يستفيد من تأشيرة طريق هجرة 
الخريجين الجديد؟ سيتيح هذا للطالب الدوليين الفرصة للبقاء 

في المملكة المتحدة والعمل فيها لمدة عامين بعد إتمام دراساتهم. 
يتوافر مزيد من المعلومات على موقع وزارة الداخلية 

.Home Office اإللكتروني

نشرح المزيد حول كيفية دعمنا البنك للعثور على عمل الحقاً 
 في هذا الدليل

- راجع القسم بعنوان "الخدمات الوظيفية".

"من دون شهادتي التي حصلت عليها من جامعة سالفورد، 
لم أكن ألحصل على وظيفة عمل في دبي وأُصبُح اليوم 
مؤسس موقع wecashanycar.com الذي اشترته 
شركة Naspers مؤخراً، وهي شركة عامة مسجلة".

فايز شاند، المتخصص في مجال األعمال التجارية 
والشؤون المالية الذي تخرج عام 2007
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أستوديوهات الهندسة المعمارية

 لماذا تختار
جامعة سالفورد؟

 لماذا تختار لماذا تختار
جامعة سالفورد؟جامعة سالفورد؟

طالب هندسة

بدأنا العمل كمعهد Royal Technical Institute في 
عام 1896 وأصبحنا اآلن إحدى الجامعات الرائدة لما يزيد عن 
مت دوراتنا الدراسية بعناية لمنح طالبنا تجارب  50 عاماً. ُصّمِ

واقعية، فالروابط التعليمية الممتازة بالمجاالت والصناعات تعني 
اكتساب الطالب الثقةَ عند تخرجهم. 

نفتخر بوجود 170000 خريج في جميع أنحاء العالم. وقد توجه 
 ،PwC اآلالف من خريجينا إلى العمل في شركات عالمية مثل 

 ،GlaxoSmithKlineو ،KPMGو ،Appleو ،Googleو 
.BBCو ،Skanskaو ،NHSو

موقعنا يميزنا، ألننا على بعد كيلومترين فقط من مانشستر، وهي مدينة 
معروفة دولياً بثروة من فرص العمل في الصناعات المتنامية، وتشمل 

الصناعات الرقمية والرياضية والتجارية. 
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مانشستر

تُعّد مانشستر الكبرى واحدة من أكثر المدن تنوعاً في المملكة المتحدة 
وتوجد فيها أكثر من 200 لغة مستخدمة. ونفتخر بأن نقول إن الناس 

في مانشستر هم من أكثر الناس وداً الذين ستقابلهم، لذا هناك الكثير من 
الفرص لتكوين صداقات من جميع أنحاء العالم! 

سيتمكن ابنك من االستمتاع ببعض وسائل الراحة المنزلية، حيث يتوافر 
م الطعام المناسب لكافة األذواق  الطعام في المتاجر والمطاعم التي تقّدِ

والميزانيات والمتطلبات الغذائية، بما فيها األطعمة الحالل والنباتية 
وطعام الكوشير. حيث يُستورد الطعام من جميع أنحاء العالم إلى المملكة 

المتحدة ويمكن شراؤه من المحالت التجارية الكبرى أو األسواق 
والمحالت التجارية المحلية المتخصصة. ويمكن العثور على ثاني أكبر 

 "Curry Mile" حي صيني في المملكة المتحدة في مانشستر، وكذا شارع
 )ميل الكاري( الشهير المتخصص في المأكوالت من جنوب آسيا 

والشرق األوسط.

هناك الكثير من األماكن الرائعة التي يمكن زيارتها في فترات الراحة 
من الدراسة. تشتهر مانشستر بالثقافة والمسرح والموسيقى والعلوم 

والتكنولوجيا والفن. وسيستمتع عشاق الرياضة بنوادي كرة القدم 
المشهورة عالمياً مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وملعب أولد 
ترافورد للكريكيت والمتحف الوطني لكرة القدم. كما سيستمتع محبو 
العلوم والفن بزيارة مجموعة مختارة من المتاحف والمعارض الفنية 
واستكشاف تاريخ المملكة المتحدة الفريد الذي يمتد إلى آالف السنين.

بالنسبة إلى محبي التسوق، هناك خيارات كثيرة تشمل أحد أكبر مراكز 
التسوق في أوروبا، وترافورد سنتر، وآرنديل سنتر باإلضافة إلى المتاجر 
المتخصصة التي تبيع السلع من جميع أنحاء العالم. وهناك منتجات كثيرة 

لالختيار من بينها بدءاً من منتجات المصممين إلى السلع المستعملة. 

النوادي والمجتمعات

يضم اتحاد طالب جامعة سالفورد )USSU( أكثر من 50 جمعية 
يديرها الطالب، لذا سيكون من السهل على ابنك تكوين صداقات. وهناك 

جمعيات كثيرة لالختيار من بينها بدءاً من الجمعيات األكاديمية إلى 
السياسية والموسيقية والدولية وغيرها. 

يوفر اتحاد طالب جامعة سالفورد فِرقاً رياضية ووجبات ومستلزمات 
 منخفضة التكلفة ويقيم مناسبات اجتماعية ويوفِّر خصومات على منتجات 
المحالت التجارية والخدمات األساسية. تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني 

التحاد طالب جامعة سالفورد USSU للحصول على مزيد من 
المعلومات. 

مانشستر يونايتد

الحي الصيني

مهرجان األلوان

العيش في مانشسترالعيش في مانشسترالعيش في مانشستر

الهندسة المعمارية في مانشستر
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إننا متحمسون لتوفير أكبر قدر من الدعم الذي يحتاج إليه 
طالبنا في أي وقت. إذا كان ابنك يحتاج إلى التحدث إلى 

شخص بشأن المشكالت الشخصية أو المشكالت الدراسية 
أو التأشيرات أو أي شيء آخر يزعجه، فإن فريق الرفاهية، 

askUS متاح دائماً لدعمه.

خدمات الصحة والرفاهية

تتضمن أنواع خدمات الصحة والرفاهية التي نقدمها ما يأتي:
\   خط مساعدة على مدار 24 ساعة يقدم الدعم العاطفي 

واالستشارات
\   نصائح بشأن المسائل المالية

\   نصائح صحية ودعم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية

الرعاية الصحية في المملكة المتحدة

إنَّ المملكة المتحدة فخورة جداً بهيئة الخدمات الصحية الوطنية 
م مجموعة كبيرة من الخدمات الصحية. )NHS( التي تقّدِ

يتعين على الطالب المتفرغين أصحاب التأشيرة من الفئة 4 
دفع رسوم صحية إضافية كجزء من طلب التأشيرة، ما يمنحهم 

الحصول على الخدمات نفسها التي يحصل عليها المقيم في 
المملكة المتحدة. تتضمن الخدمات المتاحة ما يأتي: 

\  خدمات الطبيب العام
\  العيادات من دون مواعيد سابقة

\  خدمات الحوادث والطوارئ
\  عالج األمراض المعدية

للحصول على مزيد من المعلومات عن الرعاية الصحية 
في المملكة المتحدة، تفضل بزيارة موقع مجلس المملكة 
 UK Council for المتحدة لشؤون الطالب الدوليين

.International Student Affairs )UKCISA(

ينبغي لكل الطالب التسجيل لدى طبيب عام بمجرد وصولهم 
إلى سالفورد. وينبغي للذين يعيشون في أماكن اإلقامة في الحرم 

الجامعي أو بالقرب منه التسجيل في المركز الطبي بجامعة 
سالفورد.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن خدمات الصحة 
.askUS والرفاهية على موقعنا اإللكتروني

الدعم في أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19(

تقع صحة ورفاهية طالبنا وموظفينا على رأس أولوياتنا. 
لذا، نلتزم بإرشادات حكومة المملكة المتحدة ووزارة الصحة 

العامة في إنجلترا ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث ونتخذ 
الخطوات الالزمة للحفاظ على سالمة مجتمعنا. وللحصول على 

أحدث المعلومات، تفضل بزيارة صفحة األسئلة الشائعة.

األمن والسالمة

يفخر طاقم األمن لدينا باعتنائه بمجتمع الطالب والموظفين. 
م المساعدة  فنحن نوفِّر خدمة أمن داخل الحرم الجامعي تقّدِ

إلى الطالب والموظفين على مدار 24 ساعة. بداية من القيام 
بدوريات راجلة مكثفة إلى استخدام كاميرات المراقبة والتنبيهات 
الموجودة على تطبيقات هواتف الطالب، تكفل فريق األمن لدينا 

بكل شيء. 

تعد مانشستر مكاناً آمناً للعيش بشكل عام. وكما هو الحال في 
أي مدينة كبيرة، من المهم أن تظل متيقظاً، لكن باتباع نصائح 
السالمة األساسية، سيستطيع الطالب العيش آمنين واالستمتاع 

بكل األشياء المثيرة التي توفِّرها المدينة. وبمجرد وصول 
الطالب، سيُعقد معهم اجتماع قصير بشأن السالمة لمعرفة 

مها. خدمات الدعم واألمن التي نقّدِ

خدمات دعم الطالب
دعم الدراسة

لمساعدة ابنك على تحقيق أفضل النتائج في دراساته، سيتم تعيين 
م إليه النصائح األكاديمية. معلم شخصي له من دورته الدراسية ليقّدِ

م فريق مهارات التعلم الخاص بنا تعليماً عبر اإلنترنت وورش  يقّدِ
عمل لدعم الطالب لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم األكاديمية 

والبحثية والرقمية ومهارات تكنولوجيا المعلومات.

يمكن للمتحدثين بغير اللغة اإلنجليزية االستفادة أيضاً من موقع 
 Learn English تعلم اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية

م  )For Academic Purposes )LEAP الذي يقّدِ
محاضرات لغوية مجانية لتطوير مهاراتهم في التحدث والكتابة 

باللغة اإلنجليزية.

الديانة وأماكن العبادة

يقع مركز اإليمان Faith Centre الخاص بنا في الحرم 
م الدعم والصداقة والخدمات إلى الطالب  الجامعي ويقّدِ
والموظفين من جميع األديان والمعتقدات. وإلى جانب 

مرافق الصالة الخاصة والعبادة الجماعية، توجد أماكن 
للتأمل الشخصي، واألنشطة االجتماعية، والدعم الرعوي، 

واالسترخاء. 

بسبب تميز مانشستر الكبرى بمجتمعات ذات مجموعة متنوعة 
من الديانات، هناك الكثير من أماكن العبادة. ويمكن لفريق 
مركز اإليمان تقديم معلومات عن كيفية إيجاد هذه األماكن.

تُعّد المجتمعات أيضاً وسيلة رائعة لمقابلة أشخاص من 
الديانات نفسها. يقدم اتحاد طالبنا قائمة بأسماء المجتمعات 

الدينية المتاحة هنا. 



11  \    \  10

نحن ندرك أن دفع تكاليف الجامعة قد يكون أمراً محبطاً، وأن العديد من 
الطالب يعتمدون عليك لمساعدتهم على دفع تكاليف دراساتهم، أو الحصول 

على قروض بنكية. لذا فنحن نوفِّر مجموعة من الخيارات لدعمك أنت وابنك 
في إدارة شؤونكما المالية.

المسائل الماليةالمسائل الماليةالمسائل المالية

المنح الدراسية

إذا كان ابنك لديه عرض للدراسة في جامعة سالفورد، فقد 
يكون مؤهالً للحصول على إحدى منحاتنا الدراسية للحصول 

على خصم على الرسوم الدراسية. حيث إنَّ لدينا مجموعة 
منح دراسية تُمنح تلقائياً على أساس الجدارة، وإذا كان مؤهالً 

للحصول على واحدة من هذه المنح، فسوف يتم تضمين ذلك في 
خطاب العرض. لذا يجب أن يتذكَّر قراءة خطاب العرض الذي 

يحصل عليه بعناية.

يمكنه أيًضا تقديم طلب للحصول على جائزة التميز الدولية 
لجامعة سالفورد التي تقدم خصماً يصل إلى 5000 جنيه 

إسترليني.

يمكنك االطالع على مجموعتنا الكاملة من المنح الدراسية هنا.

دفع الرسوم

إذا كنت أنَت أو ابنك تموالن دراساته، فلديك خيار الدفع على 
5 دفعات )بدءاً من الشهر التالي لتاريخ بدء الدورة الدراسية(. 

يساعد هذا على توزيع تكلفة دراساتهم على مدار الوقت.

أو إذا اخترت الدفع مقدماً بالكامل، فإننا نقدم خصماً بنسبة %3 
على الدفع الفوري على صافي الرسوم المتبقية بعد انطباق 

أي منحة دراسية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 
askUS )راجع قسم الطالب الذين يمولون دراستهم بأنفسهم(. 

م خدمة دعم الطالب لدينا، askUS، معلومات ونصائح  تقّدِ
لمساعدة الطالب على إدارة شؤونه المالية. ويشمل ذلك تقديم 

نصائح بخصوص الميزانية والحسابات المصرفية والعمل في 
المملكة المتحدة. إنَّ خدمة askUS متاحة لتقديم الدعم في أي 

وقت، طوال رحلة الطالب إلى جامعة سالفورد وبعد التحاقه 
كطالب.

الطالب المكفولون

 إذا كنت تتوقع أن تدفع منظمة خارجية مثل سفارة أو 
صاحب عمل أو منظمة حكومية بعض الرسوم الدراسية 

 الخاصة بابنك أو كلها، فيجب أن يُرسل الطالب رسالة 
رسمية إلينا من الجهة الراعية له في بداية كل عام دراسي. 

 askUS لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 
)راجع قسم "الطالب المكفولون"(.

تكلفة المعيشة

تعد مانشستر من أرخص المدن التي يمكن العيش فيها مقارنة 
بالمدن األخرى في جنوب إنجلترا مثل لندن. ستجد دليالً يوضح 

تكاليف المعيشة في سالفورد عبر اإلنترنت.

الحسابات المصرفية

 يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية فتح 
حساب مصرفي ونصائح مالية أخرى للطالب الدوليين على 

.askUS صفحة

دعم متطلبات التسجيل

نحن هنا لدعم ابنك بكل ما يحتاج إليه للتسجيل في الدورة الدراسية التي يختارها ولضمان حصوله على تجربة ممتازة طوال فترة 
بقائه في جامعة سالفورد.

تم توضيح كل شروط التسجيل التي يحتاج ابنك إلى استيفائها في خطاب العرض الخاص به.

ألن عام 2020 أصبح عائقاً أمام الجميع في كل أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(، فإننا نتواصل 
مي الطلبات وأصحاب العروض لضمان حصولهم على أحدث المعلومات. ويمكن االطالع على كافة التفاصيل  بانتظام مع مقّدِ

الجديدة حول تصدينا لفيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(، بما في ذلك إجراءات السالمة والمتطلبات األكاديمية ومتطلبات اللغة 
اإلنجليزية والتأشيرات والودائع على صفحة األسئلة الشائعة حول فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.

.www.salford.ac.uk يمكن العثور على كافة معلومات الدورات الحالية على موقعنا اإللكتروني على الرابط

الخدمات الوظيفية 

يمكن الوصول إلى خدمات االستشارات الوظيفية وإمكانية 
التوظيف من خالل موقع askUS، كما ندعم الطالب في 

الحصول على فرصة اإلدماج المهني لمدة سنة كفترة تدريبية 
ووظائف بدوام جزئي وتطوير حياتهم المهنية بعد تخرجهم. 

تتضمن خدمتنا تقديم الفرص اآلتية إلى ابنك:
\  اكتساب خبرة عمل
\  تعلم أساليب المقابلة

\  تطوير مهارات ريادة األعمال
\  مقابلة المهنيين في مجال األعمال والتعلم منهم

\   الحصول على أحدث تعيينات العمل والوظائف الشاغرة 
بعد التخرج

ف على المزيد حول كيفية دعم حياة ابنك المهنية   تعرَّ
.askUS على صفحة

نحن هنا للمساعدة
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سكن داخل الحرم الجامعي

إنَّ العيش في سكن جامعي أمر رائع بالنسبة إلى الطالب لكي 
تستقر حياتهم الجامعية، ويقابلوا أشخاصاً جدداً، وينخرطوا في 

التجربة الطالبية. في جامعة سالفورد، نعمل مع شركائنا الموفِّرين 
للسكن )Campus Living Villages )CLV، الذين يديرون 

قريتين سكنيتين. تشمل األسعار جميع المرافق، وخدمة الواي فاي، 
واستخدام األماكن االجتماعية وصالة األلعاب الرياضية المجانية 

في موقع السكن. يمكنك العثور على التفاصيل بالكامل حول سكن 
CLV على الموقع اإللكتروني الخاص بهم.

إقامة الطالب 

ساحة مشتركة

صالة ألعاب رياضية في موقع السكن

Peel Park Quarter سكن

Peel Park Quarter سكن

 غرفة فاخرة في سكنَي 
Eddie Colmanو John Lester

Peel Park Quarter سكن

العيش خارج الحرم الجامعي في سكن خاص

يختار العديد من المتقدمين البحث عن أماكن بعيدة لإلقامة، وإذا كان هذا هو الحال، فإننا نوصي 
م نصائح مجانية الختيار  بمركز إسكان الطلبة Manchester Student Homes الذي يقّدِ

السكن. فهم ال يعملون إال مع ُمالك معتمدين اعتماداً كلياً، كما سيساعدون المستأجرين على 
معرفة حقوقهم في أثناء فترة اإليجار. كما أن هناك عدد من المساكن المعتمدة القريبة من الجامعة 

يمكن االختيار من بينها.



يتوافر فريق العمل الدولي لدينا لمساعدة الطالب وتوجيههم خالل 
عملية التقديم. ويمكن التواصل مع الفريق عبر البريد اإللكتروني 

 international@salford.ac.uk أو على الرقم 
4545 295 161)0) 44+  )الخيار 1، ثم الخيار 2، ثم الخيار 1(.

مين لاللتحاق  نعمل أيضاً مع وكالء وممثلين لنا في الدول يساعدون المتقّدِ
بجامعتنا. ويمكنك العثور على التفاصيل على الصفحة الخاصة ببلدك 

الموجودة على موقعنا اإللكتروني.

www.salford.ac.uk/international

MediaCityUK مجمعPeel مبنى


