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 المتحدةالمملكة دليل إرشادي للدراسة في 
 

 الملحقية الثقافية لسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة

 لندن   

 



 العرض ىمحتو

 
 دور المكتب الثقافي في لندن •

 اإلجراءات واألنظمة المالية واإلدارية الخاصه بالطالب المبتعث•

 اإلقامة•

 جوازات السفر •

 تصديق الوثائق القانونية •

 التعليم •



 دور المكتب الثقافي في لندن

 
إن الهدف الرئيسي للمكتب الثقافي لسفارة دولة اإلمارات في لندن هو توفير أفضل •

المملكة المتحدة،  في الفرص الدراسية والبحثية لطلبتنا في أفضل الجامعات 

وللملحقية العديد من المهام التي تقوم بها لدعم طالبنا أكاديميا . وإيرلندا، وأوروبا

وماليا واجتماعيا، ما يجعلهم قادرين على تحقيق األهداف األكاديمية المرجوة منهم، 

 :  و يمكن إجمالها في اآلتي

 



 الجانب الدراسي 

متابعة سير المبتعثين في دراستهم، ومطالبة المعاهد والكليات والجامعات بإرسال تقارير  -•
 دورية عن  

تحصيل المبتعثين في نهاية كل فصل دراسي، وموافاة وزارة التربية والتعليم وجهات •
 االبتعاث

 .األخرى بمحتوى هذه التقارير•

عقد لقاءات دورية مع الطلبة، لمعرفة ظروفهم الدراسية، ومساعدتهم على ما يعترضهم  -•
 . من عقبات

زيارة الجامعات والمعاهد التي يدرس فيها الطالب، ومقابلة المسؤولين والمشرفين فيها، •
 -من أجل  

 .تذليل العقبات، إن وجدت•

  -مساعدة الطالب في االلتحاق بالجامعات أو المعاهد المالئمة لدراستهم، على أن تكون من •

 .المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم•

 . المصادقة على الشهادات الصادرة من المملكة المتحدة وأوروبا•



 الجانب العلمي 

توثيق الصلة والروابط بالجامعات والمعاهد والمراكز العلمية، وتعريف المسؤولين فيها •
  -بالملحقية 

الثقافية ونشاطاتها واهتماماتها ووظائفها، عن طريق الزيارات الشخصية، والمشاركة في •
 المناسبات

 .الثقافية والعلمية•

حصر الجامعات البريطانية واألوروبية ومراكز البحوث العلمية، من حيث التخصصات •
 - .وأنشطتها

المشاركة في صياغة االتفاقيات التي تعقد بين وزارة التربية والتعليم والجامعات  •
 -ومؤسسات التعليم 

 .العالي في المملكة المتحدة وأوروبا•

استخدام التقنيات الحديثة ووسائل االتصال المتقدمة لتنظيم وإدارة العمل، مثل إنشاء موقع  -•
إلكتروني للملحقية و تطويره و تحديثه بانتظام، و إعداد قواعد بيانات تخصصية تخضع  
للتحديث المستمر للطلبة المبتعثين أو لتصديق الوثائق والشهادات أو غيرها من مشاريع  

 .  عمل الملحقية

 



 الوصول إلى المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا

لدى الوصول إلى المطار يجب التوجه إلى موظف  

 Immigration)إدارة الهجرة واإلقامة 

Officer) وذلك لختم جواز السفر وتقديم بطاقة ،

/  الدخول، هذا لتسجيل مدة إقامتكم في بريطانيا

 .إيرلندا

 



 في المطار 

"  القادمون"رغم كبر حجم المطار إال أنه من السهل تتبع العالمات، وأهمها •

Arrivals والتي ستقودكم إلى مكاتب الهجرة والجوازات، ولها مساران، األول ،

-Non، والثاني لغيرهم UK & Europeanللبريطانيين واألوروبيين 

Europeanوهذا هو المسار الواجب اتباعه ،. 

 :مقابلة ضابط الجوازات، يجب تجهيز المستندات التاليةقبل •

الوصول، معبأة، ويمكن الحصول على هذة البطاقة في الطائرة أثناء / بطاقة الدخول•

 -. الرحلة أو في المطار

 .أوراق القبول الجامعي أو خطاب معهد اللغة  -•

 . قرار االبتعاث والضمان المالي -•

 .  مكان السكن -•

 .المسافرين/ في حالة وجود صعوبة في اللغة، حاول االستعانة بأحد القادمين•

 



 اإلقامة في فندق للطلبة القادمين أول مرة

باإلقامة في فندق  أول مرةتسمح قوانين وزارة التربية والتعليم للطالب المبتعث •

، على أال تزيد تكلفة الفندق لليلة الواحدة  ست ليال لمدة أقصاهاعلى نفقة الوزارة 

و يجب أن تنفق في يوميا لمصاريف الوجبات،  £60، باإلضافة إلى  200£عن

، إذ إنه وحسب قوانين وزارة التربية والتعليم ال تتم تغطية تكاليف الفندق نفسه فقط

وهنا تجدر . أي وجبات متحصل عليها من خارج الفندق الذي يقيم فية الطالب

 .اإلشارة إلى أن هذه الخدمة يتم توفيرها للطالب فقط وال تشمل أسرته

يمكن للملحقية الثقافية في لندن حجز غرفة مناسبة في إحدى الفنادق الموثوقة التي •

بتاريخ  وقبل فترة كافية،نتعامل معها، ولهذا من الضروري جدًا إعالمنا مسبقا، 

 .السفر لنقوم بالترتيبات الالزمة

 



 

الحضور إلى مكتبنا الثقافي ليتم تسجيلكم رسميا لدينا، في  يجبلدى وصولكم إلى بريطانيا •

 :، وعليكم إحضار المستندات التاليةأسابيع من تاريخ الوصول 3فترة أقصاها 

 .جواز السفر•

 .صورة شخصية•

 (.مثل قبول الجامعة)أي أوراق رسمية استلمتموها من الجامعة •

القرار )جميع األوراق التي استلمتموها من وزارة التربية والتعليم، والخاصة بابتعاثكم •

 (.الوزاري

 (.إن وجد)حساب بنكي •

 

سيقوم الموظف المسؤول عن سير أمور الطلبة بأخذ صورة عن هذه األوراق وحفظها في •

 :ملفكم الخاص، كما سيطلب منكم ملء االستمارات التالية

 .استمارة تسجيل•

 . استمارة موافقة للحصول على تقارير األداء األكاديمي من مؤسستكم التعليمية•

 

 :كما سنقوم بتزويدكم برسائل ضمان مالي لتقديمها للجهات التالية•

 .نسخة ُتسلم إلى إدارة الجامعة لدى التسجيل الرسمي -•

 .  ، الذي ترغبون في فتح حساب فيه(البنك)نسخة ُتسلم إلى المصرف  -•

الرجاء قراءة الجزء التالي الخاص بالتسجيل لدى الشرطة )نسخة ُتسلم إلى دائرة الشرطة  -•

 (.بعناية

 (.الجامعي أو الخاص)نسخة ُتسلم إلى إدارة السكن  -•

 

 



 التسجيل في المكتب الثقافي

سنقدم لكم جميع اإلرشادات الخاصة بفتح حساب مصرفي، والتسجيل لدى دائرة •

الشرطة، كما سنقدم لكم النصائح المتعلقة بأموركم الجامعية واألمور المرتبطة  

نود انتهاز هذه الفرصة للفت نظركم إلى أنكم ملزمون بالتقيد بدراسة . بالدراسة

االختصاص الذي أوفدتم من أجله وبالجامعة التي ُمنحتم بموجب قبولها تأشيرة 

أي تغيير في االختصاص ال يتم إال بعد موافقة إيرلندا، و/ الدخول إلى بريطانيا

   .وزارة التربية والتعليم في الدولة

 

بعد بدء الدراسة األكاديمية قد تواجهون بعض الصعوبات في التأقلم مع محيطكم •

الجديد، أو قد تعترضكم بعض المشاكل األكاديمية أو الشخصية، في هذه الحالة  

ننصحكم بالتوجه أواًل إلى المشرف األكاديمي في الملحقية، ومناقشة األمر معه، إذ 

 .يمكنه االتصال بالجامعة، وحل أي مصاعب أو صعوبات قد تعترضكم

 



 الشرطة إدارة في التسجيل

يجب التسجيل في مركز شرطة المدينة التي تقيمون فيها في فترة ال تتعدى األسبوع من  •
 تاريخ الوصول،

 :وعند التسجيل يجب إحضار المستندات التالية•
 .جواز السفر•

 .صورتان شخصيتان•

 .  نسخة من رسالة الضمان التي قدمناها لكم•

 .نسخة من أوراق قبول الجامعة•

 .وهذه القيمة قد تتغيير من سنة إلى أخرى ،(جنيها إسترلينيا 34)باإلضافة إلى رسم التسجيل  •

•  

، وعليكم تقديم هذه (Registration Certificate)ستمنحك دائرة الشرطة ورقة تسجيل •
 :الورقة إلى هذا المركز أو أي مركز آخر في الحاالت التالية

 .تغيير مقر الدراسة•

 .تغيير العنوان السكني•

 .  تجديد تأشيرة اإلقامة في بريطانيا•

 .الزوجة واألوالد لك عليكم تسجيلهم لدى الشرطة أيضا/ في حال مرافقة الزوج: مالحظة•

•  

 : للمزيد من المعلومات الرجاء الضغط على الروابط أدناه•

•police-the-with-https://www.gov.uk/register 

•http://content.met.police.uk/Site/overseasvisitorsrecordsoffice 

•  

https://www.gov.uk/register-with-the-police
https://www.gov.uk/register-with-the-police
https://www.gov.uk/register-with-the-police
https://www.gov.uk/register-with-the-police
https://www.gov.uk/register-with-the-police
https://www.gov.uk/register-with-the-police
https://www.gov.uk/register-with-the-police
http://content.met.police.uk/Site/overseasvisitorsrecordsoffice


 مصرفي حساب فتح

إيرلندا، هو مراعاة / من األمور التي يجب االنتباه إليها عند وصولكم إلى بريطانيا•
جميع فتح حساب في أحد المصارف القريبة من مقر دراستكم، حيث إن 

المخصصات المالية التي تسدد لكم من قبل الملحقية يتم إرسالها مباشرًة إلى رقم 
 :وعند القيام بفتح حساب مصرفي تحتاجون إلى الوثائق التالية حسابكم،

 .جواز السفر•

 .رسالة القبول الجامعي•

 .رسالة الضمان التي قدمناها لكم•

 (.نسخة عن عقد إيجار المنزل أو السكن الجامعي)إثبات عنوانكم •

بعد حصولكم على رقم الحساب عليكم إعالمنا كتابيا بكل بيانات الحساب، باإلضافة •
 .إلى عنوان المصرف

عليكم إعالمنا فورًا حتى ال يتم إرسال في حال فتح حساب آخر أو تغيير المصرف •
، مع العلم بأننا سنتصل مع مصرفكم السابق  مخصصاتكم إلى المصرف السابق

للتأكد من عدم تواجد سحوبات مالية تتجاوز رصيدكم، فالملحقية غير مسؤولة عن 
 .أية ديون خاصة بكم



 الصحة والعالج 

 :التسجيل لدى الطبيب العام•

إن الطلبة األجانب المقيمين في بريطانيا لمدة تزيد على ستة أشهر، والطلبة الذين  •

ساعة في األسبوع، يتمتعون بنفس حقوق االستفادة من  25يدرسون أكثر من 

 .الخدمات الطبية المجانية التي تحق للمواطن البريطاني

ال هذه الخدمات تشمل الفحوصات، وإجراء العمليات الضرورية والمفاجئة، ولكنها •

 .قيمة الدواء والنظارات وعالج األسنان تشمل

في حال تواجد وحدة طبية في جامعتكم عليكم التسجيل فيها، أما في حال عدم •

في منطقة سكنكم،   (GP)تواجدها، عليكم االستفسار عن عنوان أقرب طبيب عام

والتسجيل مع هذا الطبيب لمراجعته في حال تعرضكم ألية مشاكل صحية، ويمكنكم 

الحصول على عنوان الطبيب من أقرب مكتب بريد في منطقة السكن أو من قبل 

 .المعهد/ الجامعة

 



 الصحة والعالج 

 :زيارة أطباء االختصاص•

عدد من الجهات المبتعثة ال زالت تعتمد على الملحقية الثقافية للقيام بعمل الترتيبات •

الالزمة في حالة احتاج الطالب زيارة طبيب اختصاصي خاص، لذا فإن من ينطبق  

أما الطالب الذين  . عليه هذا األمر عليه االتصال بمكتبنا للقيام بالترتيبات الالزمة

يدرسون في لندن، فيمكننا تزويدهم برسالة ضمان مالي إلى الطبيب بأننا مسؤولون  

وعلى الطالب الذين يدرسون خارج لندن مقابلة الطبيب  . عن دفع نفقات عالجهم

المتخصص مباشرة واالحتفاظ بالفاتورة األصلية لتسديد تكاليف العالج لهم في وقت 

وفي حال حاجتكم إلى عملية جراحية، عليكم تزويد الملحقية بتقرير طبي . الحق

يؤكد الحاجة الماسة والضرورية لهذه العملية، ليتسنى الحصول على موافقة الجهة  

 .  المبتعثة لدفع النفقات

 



 التأمين الصحي 

تم توفير خدمات التأمين الصحي لمبتعثي وزارة التربية والتعليم، ويقوم المكتب الثقافي •

بإرسال بطاقات التأمين الصحي بالبريد المسجل إلى عنوان الطالب فور استالمها من 

 .وزارة التربية والتعليم أو تسليمها شخصيا في حال حضور الطالب إلى مكاتبنا

 

 :كيفية عمل التأمين الصحي•

تبدأ مرحلة العالج من خالل التأمين الصحي منذ إحالة الطبيب العام لك إلى طبيب •

وقبل الشروع في العالج الخاص يجب االتصال بشركة التأمين الصحي للتأكد . اختصاصي

من أن التأمين يشمل حالتك، وهذه هي سياسة كل شركات التأمين العاملة في هذا المجال، 

ومن الجدير بالذكر أن التأمين . ويجب أن يستمر التنسيق مع الشركة في كل مراحل العالج

الصحي تم تصميمه للعمل جنبا إلى جنب مع العالج العام، الذي تقدمه  وزارة الصحة 

، وليس ليحل محله، بل إن بعض الخدمات التي تقدمها، مثل الحوادث  NHSالبريطانية

 .والطوارئ، غير متوفرة في معظم المستشفيات الخاصة

 



 التأمين الصحي

 :العالج من خالل التأمين الصحيخطوات  •

في حالة الشعور بأي ألم أو قلق حول صحتك، يجب عليك زيارة طبيبك في العيادة العامة في أقرب وقت ممكن،   -1•
وبعد تشخيص حالتك سيبلغونك ما إن كان األمر يستدعي التحويل إلى اختصاصي لمزيد من الفحوصات والعالج أم  

 .ال

أشهر أو أقل ال يمكنهم التسجيل في العيادات العامة، لذا عليهم التوجه  6الطالب المشاركون في دورات قصيرة   -•
 .مباشرة إلى العالج في العيادات الخاصة

 

 . قبل أن تذهب لرؤية اختصاصي أو الشروع في أي عالج خاص يجب ان تتصل بشركة التأمين -2•

 .في معظم الحاالت سوف توجه إليك بعض األسئلة البسيطة لمعرفة ما إن كنت مخوال باستخدام التأمين الصحي أم ال•

يوصي بضرورة تحويلك لمقابلة اختصاصي، يمكن لشركة التأمين إيجاد اختصاصي إذا كان رأي الطبيب العام •
 .  مناسب لتقديم العالج، مع ترتيب موعد مناسب، إذا لزم األمر

 

، وبموجبه يمكنك االتصال "رقم معاملة مؤقت"بعد تأكد شركة التامين الصحي من بياناتك، سوف يتم إصدار  -3•
 . باالختصاصي لترتيب موعد مناسب

  

وبعد إتمام العالج سوف تقوم شركة . الشيء األكثر أهمية بالنسبة لك في هذه المرحلة هو أن تتعافى من مرضك -4•
 . التأمين الصحي بترتيب عملية الدفع مع الجهة التي قامت بعالجك، وال داعي للقلق بهذا الشأن

 



 اإلجراءات واألنظمة المالية واإلدارية الخاصة بالطالب المبتعث

 :تذاكر السفر• 
ُيمنح الطالب تذكرة سفر واحدة كل سنة من سنوات االبتعاث من قبل وزارة التربية والتعليم، ذهابًا •

، لكن يشترط نجاح الطالب وإيابًا من بلد اإلقامة إلى بلد الدراسة، وتكون بالدرجة السياحية المخفضة
 .في العام الدراسي لكي ُتمنح له تذكرة السفر السنوية

 

 :حاالت االستثناء•

في حالة مرض الطالب المبتعث مرضا يستدعي عودته إلى الدولة، بناًء على توصية من جهة (  1•
طبية رسمية، فعندها يجوز منحه تذكرة سفر إضافية، فقط من بعد موافقة الوزارة، وهذا يتم من 

 .خالل طلب تتقدم به الملحقية إلى وزارة التربية والتعليم

إذا كانت دراسة طالب الدراسات العليا تستدعي السفر بغرض حضور مؤتمر علمي أو دراسة ( 2•
حقلية لتجميع بعض البيانات الخاصة بدراسته، حينها يستحق تذكرة سفر بالدرجة السياحية المخفضة 
من مكان دراسته إلى أية جهة أخرى، ويتم صرف هذه التذكرة مرة واحدة لكل درجة علمية، وذلك 

 :بناًء على موافقة جهة االبتعاث بعد التقدم باألوراق التالية
 :تعبئة استمارة طلب تذاكر سفر يحصل عليها الطالب من رابط وزارة التربية والتعليم التالي•

•http://www.sch.mohesr.gov.ae/s/index.aspx. 

  .رسالة من األستاذ المشرف تؤكد ضرورة السفر وأسبابه•

 .الفاتورة األصلية للتذكرة، وبطاقة الصعود إلى الطائرة•

 



 :تمديد اإلجازة السنوية•

بالنسبة للطلبة الحاصلين على إجازة دراسية من جهة عملهم لدى ابتعاثهم، عليهم •

أخذ مدة هذه اإلجازة في عين االعتبار، وفي حال حاجتهم إلى تمديدها، عليهم 

 :باألوراق التالية قبل فترة زمنية كافية،تزويد المكتب الثقافي، 

رسالة من الطالب موجهة إلى الملحقية الثقافية، تبين أسباب طلب تمديد اإلجازة ومدة التمديد •

 .المطلوبة

 .رسالة دعم من األستاذ المشرف، تبين ضرورة حصول الطالب على التمديد المطلوب•

بناًء على ذلك سنقوم بمخاطبة المسؤولين المعنيين في وزارة التربية والتعليم في •

 .الدولة ليتوجهوا بدورهم إلى جهة العمل للحصول على هذا التمديد

 



 :  مخصصات الطلبة المبتعثين
 
 :الكتب و المالبسبدل •

لوازم الدراسية  / تقوم وزارة التربية والتعليم بمنح كل طالب مبتعث بدل الكتب•

 .  ومالبس، مرة واحدة في كل عام دراسي، تصرف في شهر أكتوبر

•  

 :المخصصات الشهرية•

يتم صرف المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين مقدمًا عن كل شهر، ويبدأ  •

،  حسب ما هو منصوص عليه في القرار الوزاريصرف الراتب الشهري للطالب، 

وبالنسبة لمخصصات . اعتبارا من أول الشهر الذي يصل فيه إلى بلد الدراسة

الصيف، وهما شهرا يوليو وأغسطس، يتم صرفها دفعة واحدة في بداية العطلة من 

 .كل سنة من المكتب الثقافي مباشرة إلى حسابكم المصرفي لدينا

 



 :الرسوم الدراسية
 
الخاصة بالطلبة  ( التسجيل واالمتحانات)المكتب بتسديد الرسوم الدراسية يقوم •

المبتعثين، ويتم ذلك في بداية كل عام دراسي بعد تسجيل الطلبة في المكتب الثقافي، 
ويتم دفع الرسوم الدراسية مباشرة إلى الجامعات والكليات، بموجب وثائق رسمية 

أما إذا قام . صادرة عن القسم المالي للجامعة أو المعهد( فواتير مالية)أصولية 
الطالب بدفع أية رسوم دراسية إلى الجامعة أو المعهد مقدمًا فيتم تعويضه عند تقديم 
اإليصاالت األصلية الدالة على عملية الدفع إلى المسؤول عن الحسابات في المكتب  

 .ومن تاريخ تنفيذ القرار الوزاري الخاص بابتعاثه فقطالثقافي، 

كذلك المكتب الثقافي مسؤول أيضًا عن دفع الرسوم الدراسية المكملة لدراسة  •
الطالب المبتعث في حال حصوله على موافقة مسبقة، فإذا احتاج الطالب إلى 

دروس خصوصية لتقويته في اللغة اإلنجليزية أو إحدى المواد األكاديمية األخرى، 
عليه التقدم بطلب إلى المكتب الثقافي، مع وثيقة من الجامعة أو المعهد تثبت أن هذه 

الدراسة من ضمن متممات دراسته األصلية، وتفيد بأن هذه الدراسة ضرورية 
 .لتقدمه

•  

 



 :تكاليف أطروحة الماجستير والدكتوراه
يتحمل المكتب تكاليف طبع وتجليد األطروحة للطلبة المبتعثين لنيل درجة • 

أربعة ) 4000الماجستير أو الدكتوراه، على أن ال تتعدى تكلفتها ما يعادل مبلغ 

 :  درهم، ويشترط لصرف هذا المبلغ استيفاء اآلتي( آالف

 .نجاح الطالب•

 .التقدم بطلب مكتوب للملحقية الثقافية•

 .تقديم الفواتير األصلية المدفوعة•

 :على الرابط التاليالتقدم بطلب رسمي لوزارة التربية والتعليم، وتعبئة االستمارة •

•http://www.sch.mohesr.gov.ae/s/index.aspx 

 

http://www.sch.mohesr.gov.ae/s/index.aspx


 :بدل شحن األمتعة اإلضافية
 
بعد انتهاء الطالب من دراسته، وحصوله على الدرجة العلمية، يستحق الحصول على بدل •

يتحمل الطالب فرق السعر ) فقط خمسين كيلو غرام  –كغم  50شحن أمتعة إضافية، وزن 
، ويتم تحويل المبلغ مباشرة إلى حساب الطالب، و يشترط اآلتي لصرف هذا (إذا ُوجد

 :  البدل

 .  التقدم بشهادة التخرج األصلية•

 .تقديم الفواتير األصلية المدفوعة•

 :لوزارة التربية والتعليم على الرابط التالي( Online)تعبئة طلب رسمي •

• http://www.sch.mohesr.gov.ae/s/index.aspx 

•  

بعد حصول الطالب على الدرجة العلمية التي تم ابتعاثه من أجلها، يحق له متابعة دراسته •
وإذا رغب الطالب بذلك عليه التقدم بطلب جديد إلى الجهة الباعثة . لنيل درجة علمية أعلى

والحصول على موافقة لمواصلة الدراسة، وذلك بموجب إصدار قرار وزاري جديد بهذا 
الخصوص من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم تقديم الطلبات مباشرًة إلى الوزارة، وليس  

 .عن طريق المكتب الثقافي

 

http://www.sch.mohesr.gov.ae/s/index.aspx


 الحياة في بريطانيا وإيرلندا

 
هي . المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية تعرف أيضا بالمملكة المتحدة أو بريطانيا•

 دولة ذات سيادة تقع قبالة

تتكون المملكة المتحدة من جزيرة إيرلندا  . الساحل الشمالي الغربي لقارة أوروبا•

 والعديد من الجزر الصغيرة،

وتعد إيرلندا الشمالية القسم الوحيد من المملكة الذي لديه حدود برية مع جمهورية •

عدا ذلك فهي جزيرة يحيط بها المحيط األطلسي، وبحر الشمال، والقنال . إيرلندا

ويربط نفق بحر المانش بريطانيا العظمى  . اإلنجليزي، وما يسمى بالبحر اإليرلندي

 .بفرنسا

إنجلترا وإيرلندا  : المملكة المتحدة نظام ملكي دستوري، وتتكون من أربع دول •

الشمالية واسكتلندا وويلز، يحكمها نظام برلماني، وتتمركز الحكومة في العاصمة 

لندن، لكن هناك حكومات محلية في كل من بلفاست وكارديف وأدنبره، وهي 

 .عواصم إيرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا، وتحظى بحكم ذاتي



 :السكن

ال شك أن إقامتك في سكن مناسب سيكون لها تاثير كبير في حياتك كطالب أكثر • 
من أي شئ آخر، لذا فإن االختيار الحكيم لمكان اإلقامة يمكن أن يوفر لك الكثير من 

الوقت والمال، لهذا احرص أن تجد السكن المالئم فورحصولك على القبول من 
 . المعهد أو الجامعة

عادة ما ُيخيَّر الطالب بين اإلقامة في مساكن الجامعة أو خارجها، وفي الحالتين  •
.  يوقع الطالب عقدا لإليجار بتحديد الفترة المطلوبة، والتي قد تمتد لعام أو لجزء منه

 وتتفاوت أسعار السكن في بريطانيا من مدينة

إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر، فبينما ترتفع أسعار السكن في لندن عموما، آخذين  •
 في االعتبار أن لندن أغلى

مدينة فى العالم بعد طوكيو، إال أننا نجد أن بعض المدن الكبرى األخرى، مثل •
 .نيوكاسل، وبيرمنجهام، ومانشيستر يتوفر فيها سكن أرخص نوعا ما

طبقا للقانون )ويوجد أيضا خيارالسكن مع العائالت البريطانية، والذي يعتبر إلزاميا •
 .  عاما 18للطلبة الذين يدرسون في المملكة المتحدة، ويقل عمرهم عن ( البريطاني

 



 :  السكن الجامعي

 
أغلب الجامعات والكليات البريطانية يتواجد فيها مكتب سكن •

(Accommodation Office)  يقدم المساعدة للطلبة للحصول على سكن في

يكون السكن الجامعي إما غرفة خاصة أو مع طالب آخرين يتشاركون . الجامعة

ويشمل اإليجار الشهري جميع الفواتير األساسية من كهرباء، . الغرفة ومنافعها

 .  وماء، وغاز، ويتميز هذا النوع من السكن بمستوي عال من األمن

ويتيح السكن الجامعي للطالب القرب من المكتبة، وقاعات الدراسة، والمعامل،  •

ومراكز النشاطات الرياضية، كما أنه يتيح للطالب االشتراك مع زمالئهم في 

يشار إلى  . األنشطة الرياضية، والثقافية، واالجتماعية المتعددة المتوفرة في الجامعة

أن كثيرا من الجامعات توفر مساكن خاصة للطالب المتزوجين، وللطالبات، ولذوي  

االحتياجات الخاصة، ولكن يجب التقديم لها قبل وقت كاف بسبب التنافس الكبير  

 .عليها

 



 :السكن خارج الجامعة

خيارات السكن الخارجي تتراوح بين اإلقامة في شقة أو في منزل، ويتطلب السكن  • 
الخارجي استخدام سيارة خاصة أو وسائل النقل العامة، وتختلف أسعار المواصالت  

من منطقة إلى أخرى، حيث نجد أنها أغلى ما تكون فى مدينة لندن، خصوصا 
أما . أسعار مترو األنفاق، لهذا ننصح باالستفادة من التخفيض الخاص بالطالب

بالنسبة لتكاليف المعيشة األخرى، مثل المواد الغذائية، فالتكلفة تعتمد في األساس 
 .على أنماط االستهالك لكل فرد، كما أنها تتفاوت حسب اإلقليم

استئجار سكن في المملكة المتحدة يتم باتفاق مالك السكن أو من يوكله بهذه المهمة  •
، وذلك عن (المستأجر)والشخص الذي يرغب باستئجار السكن ( المكتب العقاري)

وينصح دائمًا بأن يقوم المستأجر  طريق عقد إيجار مكتوب لضمان حقوق الطرفين، 
إذا واجهتك . بقراءة العقد بتمعن لمعرفة حقوقه والتزاماته وذلك قبل توقيع العقد

المساعدة من األصدقاء أو  يمكنك طلبصعوبة في قرائته بسبب ضعف لغوي 
المعارف حولك، وإذا كان هناك غموض في أي نص من نصوص العقد يمكنك 

سؤال المالك المؤجر لمزيد من التوضيح، كما ينصح أيضا بأخذ مشورة أصحاب 
 .  االختصاص في حال عدم القدرة على فهم شروط العقد بوضوح

 



 :حقوق المستأجر في عقود السكن الخاص، وفقًا للقانون البريطاني

في جميع عقود اإليجار يتم االتفاق على حقوق والتزامات ُكل من المستأجر والمالك، ومن أهم حقوق • 
 :والتزامات المستأجر ما يلي

 .حق المستأجر في سكن هادئ•

 .التزام المالك بإجراء التصليحات والصيانة للسكن•

 .حق معرفة اسم المالك•

 .أن يكون هناك عقد إيجار مكتوب•

يومًا من تاريخ توقيع عقد   30بالطرق القانونية خالل مدة   Security Depositحق حماية مبلغ العربون •
 .اإليجار

، والذي يقوم به الطرف المؤجر  (Inventoryبيان الجرد )من حق المستأجر طلب نسخة من تقرير حالة السكن •
قبل بداية عقد اإليجار، ويتم مراجعته من قبله عند انتهاء عقد اإليجار، وذلك للوقوف على حالة السكن قبل وبعد  

وتقدير التعويض المالي  -إن وجدت -استئجار السكن لمعرفة التعديالت والتلفيات المحدثة من قبل المستأجر 
 .المناسب عنها للمالك في عدم إصالحها من قبل المستأجر

وهي الشهادة التي تشير إلى مقدار استهالك السكن للطاقة )حق رؤية شهادة أداء الطاقة الخاصة بالسكن، •
، ومدى توفر أنظمة العزل "قديم، حديث"، والذي يختلف من سكن إلى آخر بحسب نوع السكن "الكهرباء والغاز"

 (.المناسبة لمنع تسرب الطاقة

إال في حالة وجود تلفيات في السكن بسبب )حق المستأجر في استرجاع مبلغ العربون عند انتهاء مدة العقد •
 (.االستعمال غيرالسليم للسكن أو األثاث في حالة ما إذا كان السكن مفروشًا

حق الحماية من اإلخالء غير القانوني ومبالغ اإليجار غيرالعادلة، حيث يعتبر المستأجر محميًا من اإلخالء من  •
السكن، إال في حاالت معينة أجازها القانون، وذلك وفقًا للقانون في المملكة المتحدة، كذلك يعتبر المستأجر محميًا 

 .من رفع مبلغ اإليجار بشكل مبالغ به مقارنة بأسعار المساكن المشابهة في المواصفات في منطقة سكنه

 



 :التزامات المستأجر في عقود السكن الخاص، حسب القانون البريطاني

 
للوقوف على ( بأوقات يتم االتفاق عليها)أن يسمح لمالك العقار بالدخول إلى السكن المستأجر •

 24ويجب على مالك العقار أن يعطي المستأجر إشعار . حالة السكن أو للقيام بتنفيذ اإلصالحات

ساعة على األقل قبل موعد الزيارة، وأن تكون الزيارة في أوقات مقبولة خالل اليوم، إاّل أنه في 

في حال انفجار أنبوب المياه )الحاالت الطارئة قد يحتاج المالك إلى القيام بزيارة فورية للسكن 

 (.مثاًل

يجب على المستأجر االهتمام بالسكن ومحتوياته من أثاث وأجهزة وغيرها بشكل جيد، واالنتباه •

 .في حال حدوث أي أعطال للتبليغ عنها فورًا

يجب على المستأجر دفع مبلغ اإليجار المتفق عليه أواًل بأول، حتى في حال وجود خالف مع •

 .المالك بخصوص طلب بعض اإلصالحات في السكن

، وتشمل فواتير المياه والكهرباء (على النحو المتفق عليه مع المؤجر)سداد الرسوم األخرى •

 .والغاز

 .إصالح أو دفع قيمة أي ضرر قد ينتج بسبب المستأجر أو بسبب أسرته أو أصدقائه•

عدم تأجير السكن من الباطن، إاّل إذا كان عقد اإليجار يسمح بذلك، أو لديه موافقة مسبقة من  •

 .المالك على ذلك

 



 :السكن مع عائالت بريطانية

إذا وجب على الطالب السكن مع أسرة مضيفة، فعليه أن يعرف أن السبب األساسي • 
الستضافة هذه األسر للطلبة هو العائد المادي، حيث يساعدهم مبلغ اإليجار في تدبير أمور 

و من أجل أن يعكس الطالب صورة طيبة عن نفسه، ودينه ووطنه، عليه مراعاة  . معيشتهم
 :  األمور التالية

 .احترام خصوصية المنزل، وعدم دعوة األصدقاء، إال بعد االستئذان من ربة المنزل -•

احترام مواعيد تناول الوجبات، وإبالغ ربة المنزل في حالة الرغبة في عدم الحضور أو •
  -. التأخر

 -. مراعاة أسس النظافة واللباقة في جميع األوقات•

 -  .االستئذان قبل استخدام األدوات الكهربائية، كالغسالة والمكواة وغيرها في المنزل•

 -. عدم اإلسراف في استخدام الماء•

 -. التعامل بلطف، وإبداء التقدير على ما يقدم لك من خدمات•

 -. المبادرة إلى تقديم خدمات بسيطة لربة المنزل لبناء عالقة طيبة•

في حالة عدم التوافق بينك والعائلة، عليك الرجوع للمختصين في الجامعة، دون اإلساءة •
 .للعائلة، وطلب إيجاد سكن بديل

 



 :المواصالت

 :االنتقال داخل المدينة

 (:Taxi)التاكسي • 

 :  هناك نوعان من التاكسي في المملكة المتحدة•

، ومرخص له بحمل الركاب داخل المدن والبلدات، ويمكن (Black Cab)التاكسي أسود اللون •
استقالله إما من الشارع مباشرة أو عن طريق الطلب بالهاتف في أي وقت وفي أي مكان، وفي 

 .داخله عداد يحدد تعرفة الرحلة حسب المسافة

 :للحجز أو المزيد من المعلومات، اضغط على الرابطين التاليين•

•http://www.radiotaxis.co.uk 

•http://gett.com/uk 

•  

، وهي سيارات عادية مملوكة من قبل أفراد، وتحمل رخص خاصة (MiniCab)الميني كاب •
ميني )تمنحها لها السلطات المحلية، ويجب حجزها مقدما بواسطة الهاتف من خالل أقرب مكتب 

يمكن للطالب الحصول على أرقام هواتف المكاتب التي تقدم هذه الخدمات من . إلى موقعك( كاب
 .الصحف المحلية أو دليل الهاتف

 :للحجز أو المزيد من المعلومات، اضغط على الرابطين التاليين•

•https://www.uber.com   

•https://www.hailoapp.com 

 

http://www.radiotaxis.co.uk/
http://gett.com/uk
https://www.uber.com/
https://www.hailoapp.com/


 :(The Bus)الحافلة •

أجور . ُتعتبر الحافلة من أكثر المواصالت شيوعًا وأرخصها داخل المدن البريطانية•

ــ 5ولصغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين . النقل تختلف حسب طول المسافة

وتتوفر تذاكر فصلية لشهر أو ثالثة أو سنة . سنة هناك تخفيضات خاصة 16

Season Ticket،  ويفضل إذا كنت ستستعمل الحافلة بشكل يومي شراء هذا

لشراء التذاكر الفصلية اتصل بمكاتب . النوع من التذاكر، حيث إنها أوفر وأسهل

أما في لندن فتستطيع أن تشتريها من أي محطة من محطات مترو . النقل العام

 .األنفاق أو المحالت المنتشرة التي تقدم هذة الخدمة

 :لمزيد من المعلومات عن الحافالت في لندن، الرجاء الضغط علي الرابط التالي•

•https://tfl.gov.uk/maps/bUS 

 

https://tfl.gov.uk/maps/bUS


 :(The Tube/Underground)مترو األنفاق •

مترو األنفاق خاص بمدينة لندن فقط، ويعتبر أسرع وسيلة نقل فيها، كما أنه أكثر وسائل •
من منطقة لندن وبعض المناطق  النقل سهولًة في االستعمال، وهو يخدم جزًء كبيرا

وتتوفر في معظم محطات المترو . المجاورة، ويعتبر من أقدم أنظمة مترو األنفاق في العالم
خرائط مثبتة على الجدران، وموظفون جاهزون لتوفير كل ما قد يحتاج إليه الراكب من  

 . مساعدة

، ويفضل شراء Six Zones مناطق 6يتكون نظام مترو مدينة لندن من  •
وشحنها عند الحاجة، ويمكن للطالب الحصول على تذكرة ( Oyster) األويستر بطاقة

  16 – 5فصلية ألسبوع أو شهر أو سنة، كما توجد بطاقات مخفضة لتنقل األطفال من سن 
 .سنة

ومشابهة تمام لبطاقة النول ، تستخدم في لندن فقط (Oyster Card)بطاقة األويستر •
Nol card) ) المستخدمة في مترو دبي، وهي بطاقة إلكترونية تستخدم في كل خدمات

التنقل العامة، قطار األنفاق، والباصات، وقطارات الدوكالند الخفيفة، ولندن أوفر غراوند،  
ويمكن للطالب أن يحصل على خصم . وحافالت الترام، وبعض خدمات المراكب النهرية

-Full)عاما، وكان يدرس وفق نظام الدوام الكامل  18، إذا تجاوز عمرة %30يصل إلى 
Time )في معهد او جامعة  . 

لمزيد من المعلومات بخصوص مترو األنفاق وبطاقة األويستر، الرجاء الضغط على  •
 :الرابط التالي

•overground/status-dlr-https://tfl.gov.uk/tube 

 

https://uk.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A9mSs2uVsh5UyFQApX9LBQx.;_ylu=X3oDMTB1ZWE2ZGRjBHNlYwNzYwRjb2xvA2lyMgR2dGlkA1ZJUFVLMTJfMQ--?_adv_prop=image&fr=yfp-t-600&va=UNDERGROUND+IS+SIX+ZONES
https://tfl.gov.uk/tube-dlr-overground/status
https://tfl.gov.uk/tube-dlr-overground/status
https://tfl.gov.uk/tube-dlr-overground/status
https://tfl.gov.uk/tube-dlr-overground/status
https://tfl.gov.uk/tube-dlr-overground/status


 :االنتقال من مدينة إلى أخرى

 
 (:Trains)القطارات •

يعتبر التنقل بالقطار من أفضل وسائل المواصالت بين مدن المملكة المتحدة، ألنه وسيلة •
نقل سريعة وآمنة ومقبولة الثمن، كما أنها وسيلة مثالية للطلبة للتعرف على معالم بريطانيا 

ومدنها، ويمكنك شراء تذكرة قطار ألي منطقة ترغب في السفر إليها على شبكة السكك 
الحديدية القومية من أي محطة قطارات أو أي نقطة للسفر بالقطارات أو عبر اإلنترنت، 

 :وتتفاوت أسعار التذاكر بشكل كبير وفقا لألنواع التالية
، ويتميز هذا النوع من التذاكر بأنه كلما اشتريت (Advance Tickets)التذاكر المشتراه مقدما •

 .تذكرتك مقدما كلما كان سعرها أرخص

، وتتميز هذه التذاكر بأنها تذاكر رخيصة الثمن (Off-peak Tickets)تذاكر خارج وقت الذروة •
للقطارات األقل ازدحاما للسفر في وقت ال يكون  من أوقات ذروة االزدحام، وعند شرائها تحدد اليوم 

 .والوقت الذين ستسافر فيهما

، وهي تذاكر مرنة  للسفر  في أي وقت وعلى أي (Anytime Tickets)تـذاكر غير محددة بوقت •
 .  نوع من أنواع الـقطارات، وهي تذاكر مناسبة جدا لهؤالء الذين يتوقع أن يقوموا بتغيير موعد سفرهم

، وهذا النوع من التذاكر مفيد جدا للطالب خاصة،  حيث (Season Tickets)التذاكر الموسمية •
يمكنك الـسفر أكثر من مرة بين مدينتين خالل فترة زمنية معينة، وهي عادة إما أن تكون أسبوعية، أو 

 .شهرية، أو سنوية

 http://www.railtrack.co.uk: للحجز أو المزيد من المعلومات، اضغط علي الرابط التالي•

 

http://www.railtrack.co.uk/


 (:Coaches)الحافالت السفرية •

السفر بواسطة الباصات أو الحافالت الكبيرة هو أرخص وسائل السفر في بريطانيا، •

.  وهي تعمل على خطوط تربط جميع المدن والبلدات الرئيسية في المملكة المتحدة

 :والشركات الرئيسية العاملة في هذا المجال هي

(   National Express)ناشيونال إكسبريس، أكبر الشركات * •

http://www.nationalexpress.com 

(  Stage Coach)ستاج كوتش * •

https://www.stagecoachbus.com. 

، وهي الشركة الرئيسية العاملة في (Scottish Citylink)سكوتيش سيتي لينك * •

 .اسكوتلندا

•http://www.citylink.co.uk 

 

http://www.nationalexpress.com/
https://www.stagecoachbus.com/
http://www.citylink.co.uk/


 (:Planes)الطائرة •

السفر جو هو الوسيلة األسرع، إذ يمكن السفر بالطائرة بين بعض المدن البريطانية •
الرئيسية التي تتواجد فيها مطارات، والتي تكون المسافات بينها بعيدة جدا، وهناك عدد 

 :كبير من شركات الطيران التي تقدم خدمات الرحالت الداخلية وبأسعار منافسة، منها

 http://www.britishairways.com( British Airways) بريتش إيرويز * •

 (BMI Regional) بريتش ميدالند إنترناشيونال ريجونال *•
http://www.bmiregional.com 

 http://www.easyjet.com/en ( Easy JET)إيزي جيت *•

 /https://www.ryanair.com (Rayan Air)رايان إير *•

•    

 :للمعلومات عن المطارات•

 http://www.baa.com: مطار هيثرو*•

  http://www.lbia.co.uk: مطار ليدز*•

 http://www.bhx.co.uk: مطار بيرمنجهام*•

 http://www.manchesterairport.co.uk: مطار مانشستر*•

 http://www.cial.co.uk: مطار كارديف*•

 

http://www.britishairways.com/
http://www.bmiregional.com/
http://www.easyjet.com/en
https://www.ryanair.com/
http://www.baa.com/


 :  قيادة السيارة في المملكة المتحدة

 
عند الرغبة في امتالك سيارة خاصة، يجب مراعاة عدة أمور، منها اإللمام •

وااللتزام بقوانين المرور، وقواعد وأماكن إيقاف السيارات، باإلضافة إلى التكلفة 

أما بالنسبة لألشخاص الذين  . المالية من رسوم ترخيص وتسجيل وضرائب وتأمين

لديهم رخصة سياقة إماراتية، فإنه يتوجب عليهم الحصول على رخصة سياقة 

بريطانية، بعد انقضاء سنة من دخولهم المملكة المتحدة، إذ يجوز للطالب أن يقود 

السيارة داخل بريطانيا برخصة قيادة دولية سارية المفعول لمدة سنة واحدة فقط من 

شهرا من إقامته في بريطانيا ال يجوز له  12تاريخ دخول البالد، وبعد انقضاء مدة 

القيادة برخصة دولية، ويتوجب عليه استخراج رخصة قيادة بريطانية بعد انقضاء 

أشهر من إقامته في بريطانيا وبعد اجتياز االختبارات النظرية والعملية لهذا   6

 .الغرض

 



 :إجراءات الحصول على رخصة قيادة بريطانية مؤقتة

، ولكن ال يجوز Provisional Licenceيجب الحصول على الرخصة المؤقتة • 

شهور من إقامتك في  6البدء بإجراءات الحصول عليها إاّل بعد انقضاء مدة 

 :بريطانيا، وذلك بعد القيام باإلجراءات التالية

، ويمكن الحصول على هذه االستمارة من (DI)تعبئة استمارة والمرموز لها بـ •

dvla.gov.uk   :مكتب البريد أو تستطيع تحميلها من الموقع اإللكتروني التالي

www. 

جواز سفر، صورة شخصية، : مع المرفقات التالية DVLAإرسال االستمارة إلى •

 .ودفع الرسوم

أسابيع من تاريخ  3تكون مدة االنتظار للحصول على الرخصة المؤقتة للقيادة •

 إرسال االستمارة مع المرفقات المذكورة أعاله

http://www.dvla.gov.uk/
http://www.dvla.gov.uk/


 :إجراءات الحصول على رخصة قيادة بريطانية دائمة

 
بعد الحصول على الرخصة المؤقتة يجب االستعداد لدخول االختبار النظري، وبعد اجتيازه •

 :يتم التجهيز لالختبار العملي، مع مراعاة التالي

هناك مدارس كثيرة لتعليم القيادة في كل منطقة من مناطق بريطانيا، ويمكنك العثور على  •
 .Yellow pagesأسمائها وعناوينها من دليل الصفحات الصفراء والمسمى 

•  

يمكنك أن تجد معلومات تتعلق بكيفية تلقي دروس قيادة السيارات وحجز االختبارات من  •
  :خالل الموقع اإللكتروني التالي

•https://www.gov.uk/government/organisations/driver-and-
vehicle-standards-agency 

، ويمكن شراء هذا الكتاب من المكتبات Highwayينصح بقراءة كتاب قواعد الطريق •
ومحطات بيع الوقود في المملكة، وهو يقدم للسائق شرحا يتعلق بقواعد الطريق وأنظمة 

 .قيادة السيارة

قبل دخول االختبار العملي ينصح بالتدرُّب مع أحد مدربي القيادة في مدينتك، ويمكن  •
 Drivingعن  google.co.ukالحصول على أرقامهم بالبحث في محرك البحث 

Instructionمع إضافة اسم المدينة التي تقيم فيها ،. 

 



 :لشروط المتعلقة بالقيادة في بريطانياا

 
ينص القانون البريطاني على وجوب تأمين السيارة والسائق، حيث يترتب عن  -•

 .عدم استيفاء هذا الشرط عواقب قانونية

سنة  18سنة لقيادة السيارات والدراجات النارية، و  17الحد األدنى للسن عموما  •

 .للسيارات المتوسطة الحجم

•.Road Tax يجب دفع ضريبة الطريق- 

• .MOT  يجب الحصول على شهادة صالحية السيارة على الطريق- 

:  ال يجوز القيادة بسرعة عالية، حيث حددت السرعة في المناطق العمرانية -•

مياًل في  70ميال في الساعة، على الطرق السريعة  40-30مناطق البلديات والمدن 

مياًل في الساعة، إذا لم يتم تحديد الحد   60الساعة، على جميع الطرق األخرى 

 .األقصى للسرعة

 



 اإلقامة

 :تمديد اإلقامة في بريطانيا•

قوانين جديدة خاصة بتنظيم منح التأشيرة لدخول  ةلقد أصدرت وزارة الهجرة البريطانية عد•
للمزيد من التفاصيل حول هذه القوانين . المملكة المتحدة للطالب، وتمديد اإلقامة في البالد

يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للحكومة البريطانية على شبكة المعلومات الدولية على 
 :الرابط

•visas-immigration/student-https://www.gov.uk/browse/visas 

 :عند التقدم بتمديد فترة اإلقامة يجب إرسال الوثائق اآلتية•
 . تعبئة االستمارة•

 .وثيقة التسجيل مع الشرطة•

 .رسالة من الجامعة أو مدرسة اللغة، تفيد بأنك طالب منتظم في دراستك•

رسالة ضمان مالي من الملحقية الثقافية، تفيد بأنك طالب مبتعث عل نفقة حكومة دولة اإلمارات •
 .العربية المتحدة

 .كشف حساب مصرفي، يوضح رصيدك المالي•

 .قيمة رسوم تجديد اإلقامة•

 .صور شمسية حديثة 2عدد •

 

https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/student-visas


 :  جوازات السفر

 
إذ تقوم قنصلية الدولة في لندن يمكن لسفارة الدولة أن تساعد في حالة تجديد جوازات السفر، •

، لكن يجب التنبيه هنا إلى بإرسال الطلب مرفقا بالمستندات المطلوبة إلى الجهات المعنية في الدولة
أن هذا اإلجراء قد يأخذ فترة زمنية طويلة قد تمتد إلى ثالثة أشهر، لهذا يفضل الكثير من األشخاص 

 .تجديد جوازات سفرهم بأنفسهم في دائرة الجنسية والجوازات في الدولة

•  

•  

 :المستندات المطلوبة لتجديد جواز سفر•
 .صورة من جواز السفر المنتهية صالحيته  •

 .صورة من بطاقة الهوية•

 .  صورة من خالصة القيد كاملة•

 .جواز السفر المنتهي•

 .صورتان شخصيتان•

•  

 :فقدان أو تلف جواز السفر•

في حال فقدان جواز سفرك، البد من تبليغ الشرطة فورا، والحصول على تقرير منهم يفيد بالتبليغ •
 .عن الفقدان، حيث يتم استخدام هذا التبليغ للحصول على وثيقة السفر

 



 :وثيقة السفر•

يتم منح وثيقة السفر لتسهيل العودة إلى الدولة فقط، ويتم إصدارها في حال فقدان أو تلف جواز السفر أو انتهاء •
 :صالحيته، وفي هذه الحالة البد من تقديم التالي إلى القنصلية

 (.في حالة الفقدان)محضر فقدان جواز السفر، مصدقا عليه من قبل السفارة •

 .التالف أو منتهي الصالحية/ صورة من جواز السفر المفقود•

 .صورة من خالصة القيد كاملة•

 .صورة من بطاقة الهوية•

 (.جنيها إسترلينيا)£ 30رسم االستخراج، وهو •

 .صورتان شخصيتان•

في حالة حدوث حالة والدة لطفل في المملكة المتحدة ألحد مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، فسوف يتم •
 .استخراج وثيقة سفر للطفل للرجوع إلى الدولة واستخراج جواز من قبل السلطات المعنية

 :يجب تقديم المستندات والوثائق اآلتية الستخراج وثيقة سفر للطفل•

شهادة الميالد األصلية للطفل بعد تصديقها من قبل مكتب التصديقات القانونية في وزارة الخارجية البريطانية، ومن  •
 .قبل قنصلية الدولة في لندن

 .صورة من خالصة القيد كاملة•

مصدقة من وزارة الخارجية )إذا كانت الزوجة غير مضافة في خالصة القيد، يجب إرفاق صور من عقد الزواج •
 (.البريطانية أو السفارة

 .صورة من جوازات سفر الوالدين•

 .صورة من بطاقة الهوية لألب•

 (جنيها إسترلينيا)£ 30رسم تصديق شهادة ميالد الطفل، وهو •

 (  جنيها إسترلينيا) £30رسم استخراج الوثيقة، وهو •

 



 :تصديق الشهادات العلمية والوثائق الرسمية

 
 :يتم تصديق الشهادات العلمية والوثائق الرسمية من قبل الجهات التالية•

 .محام أو موثق قانوني عام•

 .مكتب التصديقات القانونية في وزارة الخارجية البريطانية•

 .القسم القنصلي في سفارة الدولة في لندن للتصديق•

الرجاء مالحظة أن هناك رسوما معينة يتم دفعها في كل الخطوات الثالث المذكورة  •

 .أعاله

•  

 :لمزيد من المعلومات يمكن االطالع على الرابط•

•-do/services-we-us/what-http://www.fco.gov.uk/en/about

services/legalisation/-deliver/legal-we 

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/legal-services/legalisation/
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 :االلتحاق بالجامعات في بريطانيا

 
 (:IELTS)امتحان اللغة اإلنكليزية •

إن القاعدة األساسية للبدء في الدراسة األكاديمية في بريطانيا وإيرلندا هي اللغة اإلنكليزية، فمن إحدى الشروط •
 . األساسية في القبول الجامعي تحقيق معدل معين في مستوى اللغة اإلنكليزية األكاديمية

على األقل لاللتحاق بالسنة التأسيسية،  4.5على معدل  IELTSمع العلم أن الطالب يجب أن يتحصل في امتحان الـ •
 .كحد أدنى لاللتحاق بالجامعة 6.5و 

 :معاهد اللغة المعتمدة من قبل وكالة الحدود البريطانية موجودة على هذا الرابط•

•http://www.britishcouncil.org/education/accreditation/centres 

•  

 (:Foundation Year)دراسة السنة التأسيسية  -•

يدرس الغالب األعم للطلبة المبتعثين سنة تأسيسية تمكنهم من االلتحاق بالجامعات البريطانية لدراسة درجة •
البكالوريوس، إذ تعتبر مرحلة تأهيلية لدخول الجامعة، ومدتها سنة، ويعتبر المسار األفضل للطالب اإلماراتيين 

 .  واألجانب حاملي الشهادة الثانوية

هذا النوع من التعليم الثانوي ليس من صنع وزارة التعليم البريطانية، وإنما من صنع بعض الجامعات البريطانية •
نفسها، وهذه الجامعات تتفق على محتوى الدورات، وتحدد منهجه الدراسي وشروطه ومدته، وعادًة ما تكون سنة 

، وإذا اجتاز الطالب هذه اإلمتحانات بنجاح (أو غيرها من الثانويات األجنبية)تحضيرية بعد الثانوية العامة اإلماراتية 
هذا النظام معروف لدى وزارة التربية والتعليم اإلماراتية وملحقية الدولة  . يمكنه االلتحاق بإحدى هذه الجامعات فقط

في بريطانيا، وهناك أعداد كبيرة من الطلبة اإلماراتيين الذين اجتازوا هذا االمتحان بنجاح، وهم اآلن يتابعون 
 .دراستهم في جامعات بريطانية في مختلف التخصصات

 

http://www.britishcouncil.org/education/accreditation/centres


 :مرحلة التعليم الجامعي

 .تنقسم المراحل الجامعية إلى البكالوريوس، ثم الماجستير، فالدكتوراه• 

 :البكالوريوس•

، ويوجد لها نوعان من أنظمة (Undergraduate)هي أول المراحل الجامعية، وتسمى  •
 (.  Part-Time)، ونظام الدراسة الجزئي (Full-Time)الدراسة، الدراسة بنظام كامل 

 .  سنوات 3مدة الدراسة لبرنامج البكالوريوس بنظام الدراسة الكامل هو •

 .سنوات 4مدة الدراسة للحصول على درجة البكالويوس بنظام الدراسة الجزئي •

 :   لكل جامعة نظام تقييم وضوابط خاصة بها، إال أن النظام العام هو كما يلي•

، وهي أعلى درجة يمكن للطالب الحصول عليها، وهي معدل عام قدره  (First Class)درجة التميز •
 (.   1)فما فوق، ويرمز له بـ % 70

، وتمنح لمن يحصل على معدل عام بين (Upper Second Class)الدرجة الثانية مرتفع •
 (.2:1)، ويرمز لها بـ %(69-60%)

، وتمنح لمن يحصل على معدل عام بين (Lower Second Class)الدرجة الثانية منخفض •
 (.2:2)، ويرمز لها بـ %(59-50%)

، وهي أقل درجة ممكن أن يتخرج بها الطالب كحاصل على شهادة  (Third Class)الدرجة الثالثة •
 (.3)، ويرمز لها بـ %(49-%40)البكالوريوس، وتمنح لمن يحصل على معدل عام بين 

 



 : (Post-graduate)مرحلة التعليم العالي 

  
ونظام الدراسة الجزئي ( Full-Time)مرحلة الدراسات العليا يمكن أيضا الدراسة بنظام كامل في •

(Part-Time)وفيما يلي الدرجات العلمية التي يمكن الحصول عليها في هذه المرحلة ،: 

•  

عادة تكون لمدة سنة، ويمكن أن تعتبر سنة  (:Postgraduate Diploma)الدبلوم العالي •
 .  تمهيدية للطالب، تمكنه بعد اجتيازها من الدراسة لدرجة الماجستير

•  

يمكن للطالب دراسة هذه المرحلة مباشرة دون : (MA, MSc, MEng, M.phil)الماجستير •
الجدير بالذكر هنا أن . دراسة الدبلوم العالي إذا كان مستواه في اللغة اإلنكليزية وقدرته العلمية جيدين

فهي ( MPhil)مدة دراسة الماجستير في بريطانيا هي سنة أكاديمية واحدة فقط، إما لدراسة درجة 
 .سنتان

 :نظام التقييم في مرحلة الماجستير•
فما % 70هي أعلى درجة، وتمنح للطالب الذي يحصل على معدل عام قدره ، و(Distinction)درجة التميز •

 .فوق

 %(.69-%60)، وهي أقل من درجة التميز، وتمنح لمن يحصل على معدل عام بين (Merit)درجة الجدارة •

 %.60، وهي أقل درجة، وتمنح لمن يحصل على معدل عام دون (Pass)درجة النجاح •

 



 (: PhD) درجة الدكتوراه •

هي أعلى مؤهل علمي يمكن الحصول عليه من الجامعات، حيث يتوجب على •

عادة تستغرق دراسة الدكتوراه  . الطالب التقدم ببحث علمي يتميز العمق و األصالة

سنوات كاملة، وخالل هذه الفترة يتوقع من الطالب أن ينهي أطروحته التي  3-4

واالختبار هو مناقشة الطالب ألطروحته أمام . سوف تكون أساس االختبار النهائي

لجنة من كبار األساتذة المتخصصين في مجاله، وعادة تكون هذه اللجنة مكونة من 

 .في حالة اجتياز المناقشة يتم منح الطالب درجة الدكتوراه. شخصين على األقل

 



 عنوان الملحقية البريدي 

  

 :عنوان الملحقية البريدي

Embassy of the United Arab Emirates 

Cultural attaché  

48 Princes Gate 

London 

SW7 2QA 

 cultural@eduae.org.uk   :البريد اإللكتروني

 +(   44) 02078237880:  من خارج بريطانيا   :رقم الهاتف

 02078237880من داخل بريطانيا 

  

 :للتواصل مع سعادة الملحق الثقافي مباشرة

 (:  مباشر)الهاتف 8316 7808 020 (44+)

        +(44) 074004404  :رقم الموبايل

                              a.almazrouei@eduae.org.uk اإليميل : 
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