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كيفية التقدم بطلب

تمثل  UCASمصدرً ا مركزيًا للمعلومات واإلرشاد فيما يتعلق بالتعليم
العالي وكذلك مراجعة طلبات المساقات بالدوام الكامل في الجامعات والكليات
بالمملكة المتحدة .على  www.ucas.comيمكنك البحث عن المساقات،
وتقديم الطلبات ،ومتابعة سير تقدمها .تبسط  UCASمن األمور ألنها تتيح
لك خيار التقدم بطلبات إلى ما يصل إلى خمسة مساقات باستخدام بخدمة
واحدة.

ثالث خطوات بسيطة تفصلكم عن التقدم بطلب للتعليم العالي في المملكة
المتحدة:

لماذا الدراسة في المملكة المتحدة؟
الترحيب...
• تتمتع المملكة المتحدة بتاريخ عريق في الترحيب بالطالب األجانب للدراسة
في جامعاتها وكلياتها.
• يتقدم كل عام  110آالف طالب من خارج المملكة المتحدة عن طريق
 UCASللدراسة والحصول على الدرجة الجامعية بدوام كامل.
الجودة...
• إن شهادات المملكة المتحدة هي معتمدة ومعروفة على مستوى العالم،
وتلبي المساقات أشد المعايير األكاديمية صرامة.
• إن الشهادة من المملكة المتحدة هي أساس قوي لضمان وظيفة في السوق
العالمية.
التنوع الثقافي...
• توفر الجامعات والكليات البريطانية بيئة تتسم بتعدد الثقافات ،والتنوع،
واإلبداع ،والجاذبية ،مما يشجع الطالب على إظهار إمكانياتهم الكاملة.

الخطوة  – 1اختيار المساقات
• البحث عن المساقات على  – www.ucas.com/searchواالختيار
مما يزيد عن  35ألف دورة في أكثر من  300جامعة وكلية.
• بعد العثور على المساق المرغوب ،يجب االتصال بالجامعة أو الكلية
مباشرة للتحقق من الحد األدنى المطلوب لاللتحاق وشروط اللغة
اإلنجليزية الخاصة بالمساقات المراد دراستها.
• تفضلوا بزيارة  www.ucas.com/internationalلمعرفة المزيد
عن كيفية اختيار المساق المناسب لكم.
الخطوة  – 2التقدم بطلب
• ابدأ تقديم الطلب عن طريق التسجيل عبر اإلنترنت على
 .www.ucas.com/applyيمكن تقديم الطلبات لما يصل إلى خمسة
مساقات منفصلة .وللتوضيح ،فقد يكون مساق واحد في خمسة جامعات
مختلفة أو خمسة مسساقات في جامعة واحدة .يمكنك محاولة تقديم طلبات
لمجموعة من المساقات ذات متطلبات الدخول المختلفة بحيث تكون أمامك
عدة خيارات إذا كانت درجاتك أفضل أو أسوأ مما توقعت.
• يجب كتابة بيان شخصي كجزء من طلبك .هذه هي فرصتك الطالع
الجامعات والكليات عن سبب رغبتك في دراسة المادة المختارة ولماذا
تعتبر نفسك طالبا ً مثالياً .تستغرق كتابة البيان الشخصي الجيد وق ًتا طويالً،
لذا ينبغي أن تبدأ باإلعداد مبكرً ا.

متطلبات اللغة اإلنجليزية
الجامعات والكليات تخبر كل المتقدمين بمعيار اللغة اإلنجليزية المطلوب
في مساقاتهم .وغالبًا ما تطلب المؤسسات التعليمية منك إثبات كفاءتك في
اإلنجليزية أو دخول اختبار اللغة اإلنجليزية المعتمد إذا لم تكن اإلنجليزية
هي لغتك األولى.
عليك زيارة موقع الجامعة أو الكلية على اإلنترنت ،أو االتصال بمكتب
القبول أو المكتب الدولي ،لمعرفة اختبارات اللغة اإلنجليزية المقبولة .كما أنهم
سيخبرونك باختبارات اللغة المطلوبة عند التقدم الستخراج تأشيرة الدراسة إن
كانت مطلوبة منك.
• الجزء األخير من الطلب هو المرجع أو رسالة التوصية .ويكون في الغالب
مدرسًا في مدرستك ،أو إن كنت تركت المدرسة؛ يمكنك الحصول عليه
من حكم مستقل كمدرس سابق أو صاحب عمل التحقت به.
• ثمة مواعيد نهائية للتقديم في المساقات المختلفة – راجع معلومات المساق
لمعرفة الموعد النهائي الذي ينطبق عليك:
•  15أكتوبر/تشرين األول – لجامعتي أكسفورد أو كيمبردج ،أو أي
مساق في الطب ،أو طب األسنان ،أو الطب/العلوم البيطرية
•  15يناير/كانون الثاني – لمعظم المساقات
•  24مارس/آذار – لبعض مساقات اآلداب والتصميم
•  30يونيو/حزيران – ستدخل الطلبات المستلمة بعد هذا التاريخ مرحلة
التصفية
• بعد إرسال طلبك ،يمكنك متابعة سير تقدمه عن طريق الدخول إلى نظامنا
عبر اإلنترنت  .Trackيمكنك من خالل  Trackمعرفة مواعيد صدور
القرارات والنتائج من الجامعات والكليات .إذا لم تتلقى أي عروض،
أو رفضت العروض التي تلقيتها ،فبإمكانك التقدم لمساق إضافي عن طريق
نظام يسمى  .Extraفي نظام  - Extraوالذي يعمل من نهاية فبراير/شباط
وبداية يوليو/تموز كل عام  -يمكنك التقدم ألي مساق ال يزال يضم أماكن
شاغرة .اعرف المزيد على .www.ucas.com/extra
• عندما تتلقى الجامعات والكليات طلبًا وتنظر فيه ،فإنها تتخذ قرارً ا.
ً
مشروطا أو غير مشروط .غير المشروط
وعندما تقدم عرضًا ،فإنه يكون
يعني أن المتقدم تتوفر فيه الشروط األكاديمية لدخول الجامعة أو الكلية.
ً
شروطا معينة ،منها أنه يجب على المتقدم
أما المشروط فيعني أن للعرض
تحقيق نتائج معينة في االختبارات.
الخطوة  – 3إعداد الترتيبات للدراسة
• فور أن يتوفر لك مكان الدراسة في المملكة المتحدة وتعرف موعد بدء
الدراسة؛ يمكنك بدء استخراج تأشيرة الدراسة (إن كانت مطلوبة) بدعم
من الجامعة المختارة.
• تتوفر معلومات مفيدة عن الدراسة في المملكة المتحدة على مواقع
اإلنترنت الخاصة بإدارة المملكة المتحدة للتأشيرات والهجرة وكذلك
مجلس المملكة المتحدة لشؤون الطالب األجانب (.)UKCISA
• للتأكد أنك مستعد جي ًدا ،راجع قائمة التحقق على www.ucas.com/
.how-it-all-works/starting-your-studies

معلومات ألولياء األمور

نريد مساعدتكم في منح ابنكم أو ابنتكم أفضل دعم ممكن
أثناء عملية التقديم .فيما يلي بعض النصائح للبدء.
تفضلوا بزيارة www.ucas.com/parents
•

صا
االشتراك في نشراتنا الشهرية والمكتوبة خصي ً
ألولياء األمور.

•

 – UCAStvلدينا مجموعة كاملة من الفيديوهات
التي ترشد الطالب أثناء عملية التقديم .وهي طريقة
سهلة ج ًدا كي يلم أبناؤكم وبناتكم بما يحتاجون
معرفته.

•

يتم دو ًما تحديث  www.ucas.comبالمعلومات
والنصائح المفيدة أرشدوا أبناءكم أو بناتكم إلى قسم
طالب الجامعات .وبالنسبة لكم ،يوجد قسم خاص
بأولياء األمور.

مواقع

مفيدة*

مجلس المملكة المتحدة لشؤون الطالب األجانب
( )UKCISAلديه الكثير من المعلومات للطالب األجانب في
مواضيع عديدة ابتدا ًء من نصائح الهجرة واختبارات اللغة
اإلنجليزية إلى المنح والسكن.
www.ukcisa.org.uk
ستجدون على موقع المجلس البريطاني للتعليم الكثير من
المعلومات المفيدة لمساعدة الطالب األجانب على االستعداد
واالستمتاع بدراستهم في المملكة المتحدة ،بما يشمل نصائح
عملية عن التأشيرات والسفر والتمويل.
www.educationuk.org
حاسبة الطالب األجنبي هي أداء لمساعدة الطالب األجانب
على حساب تكلفة الحياة في المملكة المتحدة.
international.studentcalculator.
org.uk
موقع  Prepare for Successهو مصدر مجاني
يساعد الطالب األجانب على االستعداد لدراساتهم في الجامعة
أو الكلية في المملكة المتحدة.
www.prepareforsuccess.org.uk

 UCASعلى اإلنترنت للمساعدة

تعرف على المزيد وتواصل معنا
 – www.ucas.com/internationalأيضًا ،يمكنك التفاعل
مع مدوني  UCASواالنضمام لمناقشات الوظائف من خالل قنوات
التواصل االجتماعي.

* يرجى العلم أن هذه المواقع كلها هي باللغة اإلنجليزية.

