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األخبار األآثر قراءة

 STS تعزز فوائد حلول EMCللنسخ االحتياطي واالسترداد 
2010 - 4االحد، يوليو 

برايتن األخاذة تشّد أنظار السائحين من بلدان الشرق 
األوسط بمجموعة من األنشطة الصيفية الساحلية

الممتعة
2010 - 1الخميس، يوليو 

نجوم آأس العالم لكرة القدم قادمون ألبوظبي 
2010 - 1الخميس، يوليو 

دبي آوتليت مول يقّدم أفضل الخصومات والعروض المرحة 
!2010خالل مفاجآت صيف دبي 

2010 - 1الخميس، يوليو 

”مجموعة الطيار للسفر” تدعم حملة ”هيئة السياحة 
واآلثار” السعودية

2010 - 4االحد، يوليو 

المال واالعمال

العودة إلى المدرسة بانتعاش 

 تلميذ500"أآتيفايت!" لتطوير األلعاب تعلم ما يقرب من  
تصميم األلعاب في مدرسة "دانديليون" اإلعدادية في

بكين

البداد العالمية توسع دائرة انشطتها التراثية لتساهم في 
تزويد القاعات لمهرجان ليوا لمزاينة الرطب

شرآة االمارات للسيارات تطلق حملة صيانة لعمالء 
مرسيدس-بنز

 يناقش نمّو2010معرض ومؤتمر اإلعالم والتسويق  
اإلعالنات عبر المحطات التلفزيونية المحلية في دولة

٪ حتى العام7اإلمارات العربية المتحدة بنسبة حوالي 
2013

المال واالعمال 

السياحه والضيافه

”مجموعة الطيار للسفر” تدعم حملة 
”هيئة السياحة واآلثار” السعودية

مرآز المنال يمنح سيارة نيسان باترول 
 للفائز في حملته الترويجية2010

دبي آوتليت مول يقّدم أفضل الخصومات والعروض المرحة 
!2010خالل مفاجآت صيف دبي 

االتحاد للطيران ُتباشر خدماتها إلى مدينة اإلسكندرية 

نجوم آأس العالم لكرة القدم قادمون ألبوظبي 

السياحه والضيافه 

آيف اتمكن من التقديم البنى فى جامعة هارفرد؟ آيف يمكن ان
الحق ابنائى باحدي ارقى الجامعات فى البالد الناطقة باللغة
االنجليزية؟ آيف يمكننى التخطيط لالتحاق بدراسات اخرى

معادلة؟
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هل من االفضل آون االنسان آرمة يابسة ام آونة فاآهة مثمرة؟

ومن الغريب االن انة عند التقدم لبعض جامعات القمة يتم وضع اسئلة غاية فى الصعوبة االنه
حمدا ان التقييم الشخصى ال يحتسب على اساس الصواب او الخطاء

االن اصبح الذآاء وحدة اليكفى لضمان القبول اال انه على االنسان ان يبرز فى وسط الزحام. الن
مهمة الجامعات الحديثة اعداد وتعليم قادة المستقبل وليس البحث عن الطلبة االذآياء فقط.
سليموهكذا فعلينا آاوالياء امور او طلبة ان نتبع القواعد السليمة لضمان تحقيق شروط التقدم ال

الجامعات القمة. وعلى هذا فعلينا االسراع بهذة الخطوة قدر االمكان. ومن االفضل ان تكون مبكر
على ان تكون متاخرا.

الثانوية.اوال: على اوالياء االمور والمراهقين الترآيز على التقدم للجامعات قبل االنتهاء من المرحلة 
بدأ باختيار المادة العلمية المفضلة لدى الطالب والحاصل منها على اعلى الدرجات فى خالل
دراكسنوات الدراسة الثانوية. ولتحقيق هذا علي الطالب ان يقرا ويطلع آثيرا. فالقراءة تفسح اال

وتزيد من الثقافة. وذلك مايلفت االنظار ويسترعى االنتباه فى المقابالت الشخصية عند التقدم
للجامعات.

ومن اجل التقدم الفضل الجامعات على الطالب التفوق العلمى و التفوق االجتماعى فهذة صفات
القيادة الناجحة. وهكذا فعلى الطالب ان يشارك فى انشطة ممتعة بالنسبة للطالب داخل وخارج
المدرسة على السواء. ومن اجل تحقيق هذا الهدف على الطالب ان يبدا بالتخطيط لذلك منذ
االجازة الصيفية: اوال بالشتراك فى انشطة ثقافية ورياضية متنوعة ثم تسجيل آل هذا بشكل
منظم. وهكذا يمكن االستفادة من االجازة الصيفية وآذايتم توسيع مدارك االنسان. وليس ضياع

الوقت فى االسترخاء واللهو بال فائدة.

قم باألشياء التي تهمك - قراءة آتاب ، تسلق الجبال ، استكشاف ثقافة أخرى أوان تستفيد
تىبتجربة ارضاءالذات عن طريق مساعدة اآلخرين. ان الكليات تهتم بمعرفة ما قد يفعله الطالب ح
ولةفى اوقات الفراغ. وآذا فى ذات الوقت على الطلبة ان يفكروا فى اختيارات اخرى ممكنة اومحا

العمل فى مجاالت مهنية مشابهة لنفس المجال.

فكر فى اشياء تهمك: فى الوسائل التى يمكنك المساهمة بها والتى قد تنعكس ايجابيا على
مستقبلك المهنى. والتى قدتجعلك اضافة للمؤسسة العلمية التى سوف تنتمى اليها. آل هذا

يجعل من استمارة طلب االتحاق محط اهتمام لجان االختيار.

عند اختيار الجامعة يجب اخذ بعض النقاط المهمة بعين االعتبار لضمان سالمة االختيار
الصحيح: وآذا يجب ان يتم بعد تفكير عميق و دقيق وليس على اساس اسم المؤسسة التعليمية
وفقط الن ذلك االختيار سوف يحدد رحلتك العلمية المستقبلية. بالطبع تحديد الموقع الجغرافى ه
عنصر اساسى عند االختيار- اختار جامعة ذات طابع عالمى والتى تحتوى على عدد آافى من

الطلبة االجانب لكى تمنحك الفرصة بالتعرف والتعامل مع حضارات و ثقافات اخرى مما يضيف الى
 اىخبراتك الذاتية – واخيرا على الطالب ان يتقدم الى اآثر من جامعة فى ذات الوقت لكى يتجنب
فشل ما. واخيرا فاالختيار النهائى سوف يتوقف على المستوى العلمى – الطموح الشخصى –

وضمانات اخرى عامة وخاصة.

ان بالواليات المتحدة االمريكية مدى واسع فى مجال الكليات المتخصصة. ذلك يخص قطاع الطلبة
الذين لم يحددوا تخصصاتهم من حيث الدرجات او قناعتهم الشخصية – مثل الكليات التى تمنح
برامج تمهيدية خاصة تؤهلهم للتقدم لجامعات اخرى تمنح منح دراسية متخصصة فى مجاالت
حديثة مثل:تصميم االزياء – الفنون – المسرح – الرياضة – الصحة ومواد خالقة اخرى. عادة تلك

الكليات تكون اقل مصاريفا ولذا تصبح اآثر عددا من حيث اقبال الطلبة.

 التعليمالدراسة بالخارج قد تكون باهظة التكاليف لذا وعليه يجب على الطالب وذوية مراعاة ميزانية
والمصاريف االخرى بشكل عام.

 - £17،000على سبيل المثال ان تكلفة التعليم العالى فى انجلترا تتكلف مبلغا يتراوح بين £ 
 سنويا و يشمل هذا المبلغ رسوم التعليم، وآذلك نفقات المعيشة، و أثناء الدراسة في25000

 و ايضًا يشمل هذا المبلغ رسوم55،000 - $ 30،000الواليات المتحدة تكلفة التعليم تتراوح بين $ 
التعليم، وآذلك نفقات المعيشة.

اخذا فى االعتبار ان مدة الدراسة فى انجلترا ثالث سنوات فى حين ان مدة الدراسة فى امريكا
تكون اربع سنوات. وان نظام اختيار التخصص العلمى ال يتم اال فى السنة الرابعة مما يعطى

الطالب فرصة اآبر لالختيار اآثر من فرصة االختيار فى السنوات االولى فى انجلترا.

نتاآد من التحضير للمقابلة الشخصية فى اختبار القبول بالجامعة من حيث استعدادك لكل الشئو
السابق ذآرها. ايضا تاآد من ارفاق آل خطابات التزآية من مدرسينك او من اشغال سابقة مع

التاآد ان تذآر صراحة مواطن قوتك و امكانيتك.

تخطيط اخيرا التبدا استمارة االلتحاق بالجامعة بدون قائمة اهتمامات او الجدول الزمنى آخارطة لل
المستقبلى النة هكذا تبين مدى ترآيزك على النجاح وبذلك تعطى انطباعا جيدا عن شخصك و

طموحك.
 
 
 

Intelligent partners
لالستشارات تربوية متخصصة في االستشارات وخدمات التطبيق للطالب الذين يرغبون في
االلتحاق بالكليات والجامعات في المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. للمزيد من

المعلومات، يرجى زيارة
www.intelligentgulf.com
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   Awards Won by Eyeofdubai.com
  UAE WEB AWARDS - 2009 - Best Website of the year, Best Directory & Info Services website, Best Arabic Content Website

UAE WEB AWARDS - 2007 - Best Website of the year, Gold award for Best Travel & Tourism website, Gold award for Directories and Info Services

PAN ARAB WEB AWARDS - 2007 - Best Strategic website for Travel & Tourism, International Standards web technology award, Gold award for Best Travel & Tourism website

UAE WEB AWARDS - 2006 - Best strategic Travel & Tourism website


