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 جامعة سري؟ الدراسة فياذا تفضل لم

  ر المھنيیالتطو
البرامج في العالم، حیث یبلغ عدد المشاركین فیھ أكثر من  احد اكبر یعدالتدریب المھني الخاص بالجامعة 

.متدرب داخل المملكة المتحدة وخارجھا 2,300  

  جامعات 10احدى افضل 

2018سري في المركز العاشر في تصنیف الجاردیان لجامعات المملكة المتحدة لعام ُصنّفت جامعة   

  جامعة حاصلة على التقییم الذھبي
نظًرا لتمیزھا في التعلیم  2017حصلت جامعة سري على التقییم الذھبي في إطار التمیز التعلیمي لعام 

 ونتائج الطالب.

 طریقك إلى النجاح

الدعم المتخصص  المساعدة و الجامعیة من خالل البرامج المقدمة لدینا والتي توفراالستعداد للمرحلة 

نون الف مثلللطالب الدولیین. نقدم في مركز الدراسات الدولیة برامج متخصصة في مجموعة من المجاالت 

كة في المملاإلبداعیة واألعمال حتى العلوم والھندسة. وكٌل من ھذه البرامج یؤھلك للتكیف مع نمط التعلیم 

 .ةیالمتحدة والعمل في الوقت ذاتھ على رفع المھارات األكادیمیة ومستوى اللغة اإلنجلیزیة ومھاراتك الدراس

اختیار واحٍد من بین ثالثة اختصاصات أكادیمیة. بمجرد إتمام دراسة  تُتیح لك السنة التحضیریة الدولیة

ل ، إحدى أفضبالمرحلة الجامعیة في جامعة سري المطلوب، یمكنك البدء المستوى البرنامج والحصول على

 .الجامعات المرموقة في المملكة المتحدة

إذا كنت بحاجة إلى تحسین مستواك في اللغة اإلنجلیزیة للوصول إلى المستوى المطلوب للسنة التحضیریة 

 .الذي نقدمھ الدراسیة، یمكنك االلتحاق ببرنامج التأھیل في اللغة اإلنجلیزیة

 سنة التحضیریة الدولیةبرامج ال

عبارة عن برنامج یضم مواد أكادیمیة ومھارات دراسیة وتدریب على اللغة  تعد السنة التحضیریة الدولیة

 .ھلھم لدراسة الدرجة الجامعیة في جامعة سريكي یؤلطالب الوافدین لاإلنجلیزیة ویتم تصمیمھ خصیًصا 

ھیلك لاللتحاق بالسنة األولى من التخصص الجامعي یتألف ھذا البرنامج من فصلین دراسیین مصّممین لتأ

التي تضم وحدات دراسیة مرتبطة بالتخصص و برامج  ة. یمكنك االختیار من بین عدھدراستبالذي ترغب 

رامجنا في مركز الدراسات الدولیة على عنصر تطویر بالجامعي الذي تسعى لاللتحاق بھ. كما تشمل 

 .المھارات المھنیة



 السنة التحضیریة الدولیة لدراسة األعمال التجاریة واالقتصاد والقانون والعلوم االجتماعیة
تمدّك السنة التحضیریة الدولیة لدراسة األعمال التجاریة واالقتصاد والقانون والعلوم االجتماعیة بالمعارف 

الذي یتطلب ھذه  بالتخصصالموضوعیة والكفاءة اللغویة والمھارات الدراسیة التي تحتاجھا لاللتحاق 

 المھارات.

من المھارات الموضوعیة العامة ووحدة خاصة  المھارات االساسیةخالل السنة التحضیریة الدولیة ستدرس 

 .بالموضوع الُمحدد ووحدات ُمختارة، ُمصّممة بعنایة لتطویرك من الناحیة األكادیمیةالمتعلقة 

 

 االساسیة المتطلبات

  دراسیانفصالن  :المدة الدراسیة

 أیلول/سبتمبر وكانون الثاني/ینایر :تاریخ البدء

 او اكثر 17: العمر

الحصول على معدل جید في الشھادة الثانویة العامة/البكالوریا أو ما یعادلھا من الدراسة  :المستوى األكادیمي

 .األكادیمیة

 5.5الھجرة البریطانیة بدرجة من دائرة التأشیرات و معتمدةشھادة االیلتس األكادیمي  :اللغة اإلنجلیزیة

 كحٍد أدنى في جمیع المھارات الفرعیة) 5.0صفة عامة (ب

 

 السنة التحضیریة الدولیة لدراسة الھندسة والعلوم الفیزیائیة
لاللتحاق بمجموعة واسعة من  تؤھلك السنة التحضیریة الدولیة لدراسة الھندسة والعلوم الفیزیائیة 

 .موضوعات مرتبطة بالھندسة والعلوم والریاضیات في جامعة سريالتخصصات الجامعیة في 

المھارات االساسیة العامة و الخاصة للتخصص الذي ترید االلتحاق خالل السنة التحضیریة الدولیة ستدرس 

 .ُمصّممة بعنایة لتطویرك من الناحیة األكادیمیةبھ 

 

 المتطلبات االساسیة

 فصالن دراسیان یة: مدة الدراس

  أیلول/سبتمبر وكانون الثاني/ینایر: البدء تاریخ

 او اكثر 17: العمر

الحصول على معدل جید في الشھادة الثانویة العامة/البكالوریا أو ما یعادلھا من الدراسة : المستوى األكادیمي

 .األكادیمیة

صفة  5.5انیة بدرجة لس األكادیمي معتمدة من دائرة التأشیرات والھجرة البریطتیشھادة اال: اللغة اإلنجلیزیة

 )كحٍد أدنى في جمیع المھارات الفرعیة 5.0عامة (

 



 السنة التحضیریة الدولیة لدراسة علوم الحیاة
تؤھلك السنة التحضیریة الدولیة لدراسة علوم الحیاة لاللتحاق بمجموعة واسعة من التخصصات الجامعیة 

 .في موضوعات مرتبطة باألحیاء والكیمیاء في جامعة سري

  

 المتطلبات االساسیة

  فصالن دراسیان :المدة الدراسیة

  أیلول/سبتمبر وكانون الثاني/ینایر :تاریخ البدء

  أو أكثر 17 :العمر

الحصول على معدل جید في الشھادة الثانویة العامة/البكالوریا أو ما یعادلھا من الدراسة  :المستوى األكادیمي

 .األكادیمیة

 5.5االیتلس األكادیمي معتمدة من دائرة التأشیرات والھجرة البریطانیة بدرجة ة: : شھادة اللغة اإلنجلیزی

 كحٍد أدنى في جمیع المھارات الفرعیة) 5.0صفة عامة (

 التأھیل في اللغة اإلنجلیزیة

مستواك في اللغة اإلنجلیزیة للوصول إلى المستوى المطلوب للبرنامج الخاص بك،  رفعإذا كنت بحاجة إلى 

 یمكنك االلتحاق ببرنامج التأھیل في اللغة اإلنجلیزیة الذي نقدمھ.

في نھایة دورة اللغة اإلنجلیزیة، ستبدأ في السنة التحضیریة الدولیة شریطة أن تكون قد حصلت على 

 .لدراسةالدرجات المطلوبة في وحدات ا



 

 

 نجاحك یبدأ في مركز الدراسات الدولیة

تُعدّ جامعة ھادرسفیلد جامعةً عصریة ومبتكرة ذاع صیتھا بفضل الدعم الذي تقّدمھ للطالب الدولیین لیستعدّوا 

لخوض حیاتھم المھنیة. تعلّم على ید نخبة من األساتذة، واكتسب خبرة عملیة، فیما تستمتع بإحدى أفضل 

الطالبیة في المملكة المتحدة. ستُِعدُّك برامجنا التخصصیة لخوض تحدیات الدراسات العلیا في المملكة التجارب 

المتحدة، إذ تقدّم لك كّالً من المعرفة األكادیمیة ومھارات اللغة اإلنجلیزیة التي تحتاج إلیھا لیكون النجاح 

 حلیفك.

 

 في ھادرسفیلد؟الدراسة ما الذي یمیز 

 طالبیةافضل تجربة 
لخوض  اسكن في إحدى مدن یوركشیر النابضة بالحیاة ضمن حرم جامعي مزدھر حیث ستلقى الدعم المناسب

أفضل مدینة في المملكة المتحدة من حیث التجربة الطالبیة  50. تحتل ھادرسفیلد مرتبة بین تجارب جدیدة

 .صحیفتي التایمز والصاندي تایمزالصادر عن  2018لسنة  فیھا وفقاً لترتیب دلیل الجامعات الجیدة

 جامعة حائزة على تصنیف ذھبي
منح اطار االمتیاز في التعلیم جامعة ھادرسفیلد التصنیف الذھبي لالمتیاز في التعلیم، وبیئة التعلّم، ونتائج 

 الطالب, حیث انك ستحظى بدعم من أفضل االختصاصیین لتحقیق أھدافك.

المھني احد أفضل المراكز للتدریب العملي    

تحتل ھادرسفیلد مكانة ضمن الجامعات العشر األوائل من حیث التدریب العملي المھني المدفوع األجر في 

. 2014-2013للسنة الدراسیة  المملكة المتحدة وفقاً لما جاء في تقریر وكالة إحصائیات التعلیم العالي 

 .جاح المھني فور تخّرجكاكتسب خبرة مھنیة عملیة لتكون على أھبة االستعداد لتحقیق الن

 ابحث عن برنامج مسارك التخّصصي

لیس علیك ان تكون قلقا حیال التخصص الذي ترغب بدراستھ، فإن لدى مركز الدراسات الدولي ما یناسبك 

من الدورات الدراسیة. سیعّزز كل برنامج من البرامج مھاراتك األكادیمیة، ومستوى لغتك االنجلیزیة، 

من  %88، والتقدّم فیھا. حاز ومھاراتك الدراسیة، ویساعدك على االستعداد للشھادة التي یقع اختیارك علیھا



، على 2017الطالب الذین أنھوا برنامج مسارھم التخّصصي في مركز الدراسات الدولي بنجاح في سنة 

 .عرٍض لمواصلة دراساتھم في جامعة ھادرسفیلد

 

لة   السنة الجامعیة الدولیة الُمطوَّ

ومھارات دراسیة، ودعماً مھنیاً،  برنامج واحد یمتد على أربعة فصول دراسیة ویضم موضوعات أكادیمیة،

ار من و یمكنك االختی  ودعماً إضافیاً للّغة االنجلیزیة، یُِعدُّك للسنة الثانیة من شھادة المرحلة الجامعیة األولى

 :بین ثالثة تخصصات

 ادارة األعمال •

 دراسات األعمال •

 التسویق •

  السنة الجامعیة الدولیة األولى

م لتنمیة مھاراتك، وِإعدادك لسنتك الثانیة من شھادة المرحلة برنامج مكثف یمتد على ثالثة  فصول ُمصمَّ

تخصصات: 4الجامعیة األولى، حیث یمكنك االختیار من بین   

 إدارة األعمال •

 دراسات األعمال •

 الھندسة •

 التسویق •

 

  السنة التحضیریة الدولیة

ثالثة فصول سینّمي معرفتك األكادیمیة، من خالل برنامج یمتدّ على  استعدّ لشھادة المرحلة الجامعیة األولى

تخصصات: 4ومھاراتك الدراسیة، ومھاراتك في اللغة االنجلیزیة، لدیك حریة االختیار من بین   

 األعمال والقانون، الضیافة والسیاحة، اإلدارة، التسویق، النقل واللوجستیات •

 علوم الحاسب، الھندسة، العلوم •

 الفنون اإلبداعیة •

 االجتماعیة والسلوكیةالعلوم  •

 اإلعداد إلتقان اللغة االنجلیزیة
حّسن مستواك في اللغة االنجلیزیة قبل أن تبدأ دورتك الدراسیة بفضل برنامج اإلعداد إلتقان اللغة 

 .االنجلیزیة، ستتابع الدراسة لمدة فصل واحد أو فصلین بناًء على مستواك الحالي



 شھادة اإلعداد للماجستیر

اد للماجستیر عبارة عن برنامج یمتد على مدار فصلین دراسي ویضم موضوعات أكادیمیة، شھادة اإلعد

ومھارات دراسیة، تدریباً على اللغة االنجلیزیة، ویُِعدُّك لشھادة الماجستیر في جامعة ھادرسفیلد. و یمكنك 

 االختیار من بین تخصصین

 الفنون والتصمیم •

 .األعمال •

 (International Foundation Year) السنة التحضیریة الدولیة
 متطلبات التسجیل

معدل جید في الشھادة الثانویة العامة (البكالوریا) أو ما یعادلھا من  المستوى األكادیمي: الحصول على •

 الدراسة األكادیمیة

األكادیمي معتمدة من دائرة التأشیرات والھجرة البریطانیة بدرجة  اللغة االنجلیزیة: شھادة األیلتس •

 كحدّ أدنى في االختبار الكتابي) درجات  4.0إجمالي( 4.5

 أو أكثر 17العمر:  •

 علیك اختیار مركز الدراسات الدولیة بجامعة النكستر لماذا

 

انضم إلینا في مركز الدراسات الدولیة بجامعة النكستر وتخّرج من واحدة من أفضل عشر جامعات في 

 .المملكة المتحدة

یوفر مركز الدراسات الدولیة، الذي یقع في نطاق الحرم الجامعي، فرصة للطالب حول العالم للحصول 

جامعیة من جامعة النكستر. سنعمل من خالل مجموعة المواد األكادیمیة وإعداد الطالب في اللغة على درجة 

 اإلنجلیزیة ومھارات الدراسة لدینا على إعدادك الستیعاب تحدیات الدراسة األكادیمیة.

 لماذا االلتحاق بجامعة النكستر؟
  جامعات یحصل خریجوھا على الوظائف 5ضمن أفضل  صنفت

  المركز السادسمصنفة في 

 الصادر عن صحیفة التایمز وصنداي تایمز) 2018(دلیل الجامعات الجیدة لعام 

  جامعة العام

 الصادر عن صحیفة التایمز وصنداي تایمز) 2018(دلیل الجامعات الجیدة لعام 



 

 برامج التأھیل لدراسة الدرجة الجامعیة

الدراسات الدولیة لدراسة مجموعة واسعة من في مركز  سیؤھلك االلتحاق بالسنة التحضیریة الدولیة

 .الدورات الدراسیة الجامعیة في جامعة النكستر

السنة التحضیریة الدولیة عبارة عن برنامج مكون من ثالثة فصول دراسیة یُتیح لك اختیار واحٍد من ستة 

للدرجة الُمختارة)، مسارات لدراسة الدرجة الجامعیة. ویضم كل مسار وحداٍت أكادیمیة (ُمصّممة خصیًصا 

إلى جانب اللغة اإلنجلیزیة ومھارات الدراسة. وھذا یعني أنك ستكون على ثقة من معارفك وقدراتك 

 .واستیعابك للحیاة الجامعیة عند البدء في برنامج الدرجة الجامعیة

 

 ابدأ رحلتك نحو النجاح في حیاتك المھنیة

 .في جامعة لیفربول جون موریسیُعد مركز الدراسات الدولیة سبیلك إلى النجاح 

ستساعدك جامعة لیفربول جون موریس على إطالق العنان إلمكاناتك وتطویر مھاراتك ومنِحك الثقة 

 .الموصلة إلى النجاح في حیاتك المھنیة

 جامعة عامة :

ایدیقیت نورث اوردس , كدلیل علي المیزة و سمعتھا في  2017تم منح جامعة لیفربول جونموریس حدث 

 و تركیز علي الحیاة المھنیة.التعلیم 

 



 واحدة من افضل المدن حول العالم:

الجمال ب مدینة لیفربول تعتبر من المدن الطالبیة االكثر امانا و اقل تكلفة  في بریطانیا. الحیاة في الدینة تتسم

 و الروعة ,بحیث یوجد فیھا كثیر ما یمكن االستمتاع بھ في وقت فراغ من الدراسة.

 برامج التأھیل للجامعة:

العلیا كي تحقق أقصى استفادة من الدراسات من برامج الدراسات الجامعیة و واسعة نقدم مجموعة

مختلفة كي تتمكن من الحصول على التخصص الذي ترغب في االلتحاق بھ. ولكل برنامج متطلبات التحاق 

 .مستوى التعلیم الذي تحتاجھ

اختر البرنامج الذي یناسبك، بناًء على ما إذا كنت تخطط لاللتحاق ببرنامج الدرجة الجامعیة من السنة األولي 

لة مقرًرا مماثًال یتم تدریس ل وقت ھ خالأو السنة الثانیة أو التقدم إلى درجة الماجستیر. وتقدّم برامجنا الُمطوَّ

 إضافي لضمان استعدادك للدرجة الدراسیة التي تریدھا. 


