
دليل إرشادي ألولياء األمور
يُعد تحديد المكان الذي يدرس فيه ابنك أو ابنتك في الخارج قراًرا مهًما. فهناك مئات الوجهات والجامعات التي يمكنك االختيار 

من بينها، وكذلك االعتبارات التي يتعين عليك مراعاتها بشأن السالمة والقيمة مقابل المال.

لقد سلطنا الضوء على النقاط األساسية التي يتعين عليك أن تأخذها بعين االعتبار لتساعدك في عملية اتخاذ القرار المهمة هذه، 
إذا كنت تُفكر في االلتحاق بكلية جامعة برمينغهام سيتي وجامعة برمينغهام سيتي.



لماذا عليك أن تختار المملكة المتحدة؟
مستوى جودة التعليم

تتمتع المملكة المتحدة بسمعة متميزة على مستوى العالم لما تُقدمه من شهادات فائقة 
الجودة. إذ هي بالفعل موطن لما يقرب من 442,000 طالب دولي كل عام يأتون 

للدراسة في أحد األنظمة التعليمية األكثر احتراًما في العالم. وتضمن حكومة المملكة 
المتحدة أن تجتاز الجامعات الُمعترف بها اختبارات صارمة لضمان الجودة؛ وذلك 

لضمان حصول الطالب على أفضل أساليب التدريس وفرص الدعم والموارد المتاحة.

المسار السريع للشهادة 
يتمكن الطالب من الحصول على شهادة بكالوريوس خالل ثالث سنوات وشهادة 

ماجستير خالل 12 شهًرا، وتعتبر هذه الفترات أقصر من الفترات التي تُتيحها العديد من 
األماكن التي يقصدها الطالب.

السالمة
تُعد المملكة المتحدة بلًدا آمنًا حسب المعايير الدولية. ووفقًا الستبيان أجراه المجلس الثقافي 
البريطاني مؤخًرا، ال يوجد سوى نسبة بسيطة جداً من الطالب يتعرضون لجريمة ما إذ 

تشعر الغالبية العظمى بأن المملكة المتحدة مكان آمن للغاية. 

الحصول على الرعاية الصحية
تتضمن تأشيرة طالب المستوى الرابع رسوًما صحية إضافية، والتي تمنح الطالب 

الحق في الحصول على خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة دون 
تكبد أي تكاليف إضافية، مثلهم مثل سكان المملكة المتحدة المقيمين. وتشمل هذه الخدمة 

التسجيل لدى عيادة طبيب محلي والعالجات في المستشفى.

موطن اللغة اإلنجليزية
المملكة المتحدة بلد متعدد الثقافات ويتميز بالحيوية، ومع ذلك تُتيح أيًضا البنك أو ابنتك 

فرصة تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية لديهم يوميًا. حيث إنَّ اإلنجليزية لغة عالمية 
لألعمال، لذا فإن تحسين مهارات اللغة اإلنجليزية لدى ابنك أو ابنتك أثناء وجودهما في 

المملكة المتحدة سيُساعدهم بال أدنى شك في وظيفتهم المستقبلية.



لماذا عليك أن تختار برمينغهام؟
الحصول على حماية الشرطة المحلية

يتميز رجال الشرطة في المملكة المتحدة بالود وتقديم المساعدة الالزمة. فمن واجبهم 
حماية الجميع ويمكن دائًما التعامل معهم بأمان. وتختص شرطة غرب ميدالندز بحماية 

مدينة برمينغهام، حيث يمكنك التواصل معهم بسهولة من خالل الهاتف سواء في 
الحاالت الطارئة أو غير الطارئة.

المباني والمجتمعات الدينية
تُقدم برمينغهام مجموعة متنوعة من المباني الدينية. باإلضافة إلى الكاتدرائيات الجميلة 

والكنائس القديمة، فمدينة برمينغهام هي موطن لما يزيد عن 150 مسجًدا ومركًزا 
مجتمعيًا دينيًا.

انخفاض التكلفة المعيشية
تُعد مدينة برمينغهام المدينة الثانية األكثر فعالية من حيث التكلفة فيما يتعلق بطالب 

المملكة المتحدة، إذ تنخفض التكلفة المعيشية بها عن لندن بنسبة 36%. وقد ترك بالفعل 
ما يزيد عن 6,000 شخص مدينة لندن وانتقلوا إلى برمينغهام عام 2015، وما زال هذا 

العدد في تزايد.

مدينة مثالية الحجم
سواء كان ابنك أو ابنتك يتنقل من قرية ريفية أو مدينة صاخبة، فإن مدينة برمينغهام 

يمكن أن تستوعب مجموعة من المناطق المريحة: إذ إنها ثاني أكبر مدينة في المملكة 
المتحدة، ولكنها أصغر حجًما وأكثر استقاللية من لندن.

موقع مركزي
ن موقعها المركزي وشبكات  تُعد برمينغهام مدينة قادرة على تقديم الكثير، حيث يمّكِ

النقل الممتاز بها الطالب أيًضا من استكشاف البلد وتضمن لهم الحصول على أقصى 
قيمة من رسوم دوراتهم الدراسية. فالمجيء للدراسة في المملكة المتحدة تجربة، وليس 

مجرد شهادة. 

مستوى جودة الطعام
يوجد بمدينة برمينغهام أكثر من 800 مطعم ومقهى تُقدم 25 نوًعا مختلفًا من أطباق 

الطعام من جميع أنحاء العالم، باإلضافة إلى توافر الوجبات السريعه. كما أن بها أيًضا 
حي صيني، يُقدم قوائم أصلية من شمال آسيا وصواًل إلى ماليزيا.

المطار الدولي
يرتبط مطار المدينة  بما يزيد عن 140 وجهة حول العالم - بما في ذلك دبي والواليات 

المتحدة األمريكية ومعظم دول أوروبا - وال يبعُد سوى 30 دقيقة عن كلية جامعة 
برمينغهام سيتي الدولية.



 لماذا عليك االلتحاق بكلية جامعة برمينغهام سيتي 
الدولية وجامعة برمينغهام سيتي؟

األمن
لكل مبنى من مباني الجامعة مكتب أمن ُمخصص وال يُسمح بدخول المبنى سوى لحاملي 

الشارة - أي موظفي الجامعة والطالب فقط.

خدمات الطالب
يوجد بكلية جامعة برمينغهام سيتي فريق معني بخدمات الطالب يضمن الراحه لجميع 

الطالب. ويتولى هذا الفريق مسؤولية التوجيه والتسجيل بداية كل فصل دراسي، وكذلك 
يتولى مسؤولية تقديم الدعم للمعاقين والدعم الدراسي عند االقتضاء. كما ينظم مجموعة من 

األنشطة االجتماعية لكل فصل دراسي بغرض مساعدة الطالب على االستقرار وتكوين 
صداقات.

باإلضافة إلى استفادة ابنك أو ابنتك من إمكانية الوصول لمكتب االستقبال، الذي يُقدم الدعم 
والمشورة  فيما يتعلق بالمسائل المالية والصحة الراحه والتأشيرات والهجرة. تحظي راحه 
الطلبه باألولوية في كال من كلية جامعة برمينغهام سيتي الدولية وجامعة برمينغهام سيتي.

ً برنامج  تقوية الطالب المتعثرين أكاديميا
تتميز كلية جامعة برمينغهام سيتي بوجود برنامج خاص يضمن متابعة التقدم الذي 

يُحرزه الطالب. فإذا كانت نسبة حضور الطالب المطلوبة تقل عن 85% أو في حالة 
التَغَيُّب عن الحضور لمرات متتالية، فسوف يتم تنبيه الفريق المعني بخدمات الطالب 

للُتعامل مع المشكلة.

ويُقّدم الدعم األكاديمي من خالل مجموعة من العمليات، بما في ذلك عقد اجتماعات 
فردية ووضع خطط تعلم فردية، كما تُعزز أيًضا فرص النجاح في الجامعة من خالل 
مهارات التعلم التفاعلي اإللزامي ووحدة االتصاالت في كلية جامعة برمينغهام سيتي 

الدولية. وتُركز الوحدة- التي تُشكل جزًءا ال يتجزأ من جميع برامج المسارات في 
الكلية- على جميع المهارات األكاديمية الالزمة للنجاح في جامعة المملكة المتحدة، بما 
في ذلك إدارة الوقت والخطابة العامة وإجراء البحوث وتحديد المراجع بشكل صحيح.

النتائج المهنية
تحتل جامعة برمينغهام سيتي حاليًا المرتبة السابعة في المملكة المتحدة من حيث ُمعدل  

توظيف خريجيها، كما يلتحق %97 من طالبها فعليًا بسوق العمل، أو يواصلون 
دراستهم التكميلية في غضون ستة أشهر من التخرج. 

وتشمل غالبية الدورات الدراسية فرص عمل، كما تُدير الجامعة أيًضا برنامًجا للتوظيف 
يُطلق عليه “Graduate+”. وهو برنامج مكافآت يُسجل األنشطة الالصفية التي 

يُمارسها الطالب ويُمكنهم من العمل بهدف الوصول للمستوى البرونزي أو الفضي أو 
الذهبي. ويُعد هذا البرنامج جزًءا ال يتجزأ من كل شهادة منذ البداية، لذا يتمكن ابنك أو 

ابنتك من البدء في بناء ملفهم التعريفي المهني من أول يوم لهم في الكلية.

وباإلضافة إلى ذلك، تواصل جامعة برمينغهام سيتي تقديم الدعم المهني لما يصل 
إلى ثالث سنوات بعد التخرج. ويشمل ذلك إجراء مشاورات مع مستشارين مهنيين 

والوصول إلى خدمة التوجيه اإللكتروني على اإلنترنت.

المعلمون المؤهلون
يعتبر العديد من فريق هيئة التدريس الذين يصل عددهم إلى 1700 محترفين وخبراء 

رواد في مجال دراستهم. لذا يكتسب ابنك أو ابنتك أحدث المعارف من مصدرها األول 
ممن يتمتعون بالمعرفة الكاملة، سواء كانوا يدرسون علوم الصحة أو الحاسوبات أو 

األعمال التجارية أو الهندسة أو الفن.  

وينعكس هذا المستوى من الخبرة على فريق المعلمين بكلية جامعة برمينغهام سيتي 
الذين يتمتعون بمؤهالت مماثلة في المهن التي يمارسونها. وعالوةً على ذلك، تُقدم 

Karen Parker - محامية ممارسة- جزًءا من برنامج مؤسسة القانون في الكلية، كما 
تُقدم Kathryn Marchbank - ُمصممة مجوهرات ألقت محاضرات سابقًا بمدرسة 

المجوهرات الشهيرة-برامجنا المتعلقة بالفن والتصميم.

المعايير الُمعترف بها
تفخر كلية جامعة برمينغهام سيتي بحصولها على تقرير يفيد أنها جامعة “جديرة بالثناء” 
من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في أبريل 2018، كما حصلت جامعة برمينغهام 
سيتي على جائزة “فضية” لجودة التدريس ضمن إطار تميز التعليم الحكومي في يونيو 

.2017
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