
المسارات التعليمية في

جامعة سوانسي
 2016/17

دليل الطالب الدوليين



1

كلية ويلز سوانسي الدولية هي مسارك التعليمي إلى جامعة سوانسي 2016/17

 
 

أّمن مستقبلك بالحصول على وظيفة مالئمة 	 
ومضمونة عقب تخرجك، واستمتع بالتفاعل 

المباشر وجًها لوجه مع المحاضرين خالل فترة 
دراستك.

احتلت جامعة سوانسي المركز السادس والعشرين من 	 
بين أفضل ثالثين جامعة في المملكة المتحدة في التميز البحثي 

)وفًقا إلطار التميز البحثي لعام 2014(.

احظ بفرصة بناء عالقات شخصية مع طالب من جميع أنحاء العالم، 	 
واستمتع بالتعرف على ثقافات مختلفة، واستكشف بنفسك سبب 

تصويت الطالب لجامعة سوانسي على أنها أفضل جامعة في المملكة 
المتحدة عام WhatUni.com( 2014 جائزة إختيار الطالب 

.)2014

احتلت جامعة سوانسي المركز الثامن من حيث رضا الطالب 	 
)استطالع آراء الطالب المحليين )NSS( لعام 2015(، كما احتلت 

المركز األول عن غرفها األقل تكلفة بالنسبة لمساكن اإليجارات 
الخاصة، حيث يبلغ معدل التكلفة السنوية 2,250 جنيه إسترليني.

أدت التدريبات مدفوعة األجر وفرص العمل التي توفرها الجامعة من 	 
خالل رواد األعمال العالميين إلى حصولها على المركز السادس 

عشر من حيث توظيف خريجيها )تايمز 2016(.

ثوي آن دو من فيتنام درست علوم المحاسبة المالية في كلية ويلز سوانسي 
الدولية وجامعة سوانسي.

ثوي آن تخرجت حاصلًة على المركز األول على دفعتها، وتعمل اآلن 
كمسئوولة مالية في أحد الشركات الرائدة بوالية ويلز!

  وجدت أن الفصول ذات األعداد الصغيرة 
ُمشجعة للغاية, حيث جعلتني أكثر ثقًة في نفسي.  

انظر صفحة 20 و36؛ لمزيد من المعلومات عن دورات المحاسبة 
والمالية

المحتويات
3  ً مرحبا
4 ابدأ حياة مهنية عالمية من خالل جامعة سوانسي 
6 كلية ويلز سوانسي الدولية: مسارك للحصول على شهادة من جامعة ويلز سوانسي 
8 حياتك في الحرم الجامعي 
9 تخيل الرياضة... تخيل سوانسي 
10 الحرم الجامعي في سينجلتون بارك 
11 الحرم الجامعي في باي 
12 حياتك في سوانسي 
14 جولة حول سوانسي 
15 أماكن تستحق الزيارة في المملكة المتحدة 
16 اإلقامة 
19 الدرجات الجامعية المتاحة في جامعة سوانسي 

دورات المرحلة الجامعية
20 المحاسبة والمالية 
21 إدارة األعمال واإلقتصاد 
22 علوم الكمبيوتر 
23 الهندسة 
24 القانون وعلم الجريمة 
25 الرياضيات 
26 اإلعالم و اإلتصاالت 
27 علم الوراثة الطبية والكيمياء الحيوية 
28 العلوم الطبية واالجتماعية 

29 سياسة وعالقات دولية 
30 علم نفس 
31 العلوم 
32 علوم رياضية 
33 تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها والترجمة 

34 مزايا مسارات الدراسات العليا في جامعة سوانسي 
35 شهادات الدراسات العليا المتاحة لطالب كلية ويلز سوانسي الدولية 

دورات الدراسات العليا
36 اإلدارة والمحاسبة والمالية 
37 دراسات الطفولة 
37 علوم الكمبيوتر )متخصصة وتحويلية( 
38 الهندسة 
39 العلوم الصحية 
39 الفنون والعلوم اإلنسانية 

40 المتطلبات األكاديمية لاللتحاق 
44 اللغة اإلنجليزية وخطة الدراسة 
47 اإلعانات والمنح الدراسية التي توفرها كلية نافيتاس 
48 االستثمار 
49 الجدول األكاديمي لعام 2016/17 
50 مزيد من المعلومات عبر اإلنترنت 

 حيث 
يبدأ 

المستقبل 
المشرق
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المقدمة
جامعة سوانسي جامعة قديرة وملهمة لطالبها، 

وفريق عملها، ولمؤسساتها ككل, وهي تسير بمنتهى 

القوة للمضي قدًما ُمحرزة تقدًما سريًعا نحو الوصول 

إلى غايتها في أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة 

في العالم خالل هذا القرن وتحديًدا في عام 2020.

يزدهر مجتمعها الجامعي بالبحث واالستكشاف 
وتوفير التوازن المالئم للتدريس واألبحاث الممتازة 

من خالل نوعية حياة ُتثير إعجاب الجميع.

نحن وعن جدارة, واحدة من أفضل 30 جامعة من 
الجامعات ُمكثفة البحوث بالمملكة المتحدة، وذلك وفًقا 
آلخر إحصائية بتمويل حكومي لتقييم جودة األبحاث 

في كافة الجامعات )إطار التميز البحثي لعام 2014 
– REF2014(, وقد استحقت %90 من أبحاث 
جامعة سوانسي أن ينظر إليها باعتبارها ذات تأثير 

عالي على الصعيد الدولي، كما أن ثلث أبحاثها 
ُيصنف حالًيا باعتباره من األبحاث الرائدة على 

مستوى العالم, وذلك يعني أن طالبنا يعملون جنبا 
إلى جنب و يدرسون على يد بعٍض من أفضل 

أعضاء هيئات التدريس على مستوى الدولة بل 
والعالم أيًضا.

نحن نهدف إلى تقديم تجربة طالبية مذهلة تمنحهم 
ذكريات أبدية رائعة من خالل الدورات التعليمية التي 

تزودك بمهارات رفيعة المستوى وتعزز من فرص 
عملك وصالحيتك للتوظيف.

فالمميزات التي حصلت الجامعة عليها باعتبارها 
إحدى جامعات المملكة المتحدة األكثر طموًحا 

والرائدة في مجال البحوث جعلتها محط أنظار العديد 
من الطالب الرائعين الموهوبين وموضع اختيار 
طبيعي بالنسبة لهم، كما ُيعد تزايد طلبات التقديم 

للدراسة في فيها مؤشًرا واضًحا ودليالً قاطًعا على 
نجاحها.

اعتقد أننا حققنا التوازن المالئم بين التعليم عالي 
الجودة والبحوث المتميزة و مستوى المعيشة المذهل، 

باإلضافة إلى خططنا الحماسية لتطوير الحرم 
الجامعي ستكون بداية عهد جديد لها.

أنا أتمنى أن تنضموا إلينا.   األستاذ الجامعي ريتشارد بي ديفيس
نائب رئيس جامعة سوانسي
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نونسي طالبة آتية من بوالوايو درست في كلية ويلز سوانسي الدولية. 
تدرس حالًيا بكالوريوس العلوم االقتصادية )مع مرتبة الشرف( في 

جامعة سوانسي.

  كانت خطتي بعد االنتهاء من المدرسة الثانوية 
مواصلة دراستي بالخارج في المملكة المتحدة. فرغبت 

أن أدرس في مدينة صغيرة وآمنة، تشبة مدينتي. 
ووجدت سوانسي مطابقة تماًما لرغبتي. حيث نمط 

الحياة بها معقول وهادئ، مما جعل قراري بالمجيء 
إليها جلًيا.  

انظر صفحة 21؛ لمزيد من المعلومات عن دورات العلوم االقتصادية

الكسندر فولكوف طالب روسي درس في كلية ويلز 
سوانسي الدولية. يدرس حالًيا علوم الكمبيوتر المتقدمة 

بجامعة سوانسي.

  اخترت جامعة سوانسي لمستواها 
العالي إلى جانب ما تّوفره من فرص عمل 

رائعة عقب االنتهاء من الدراسة.  

انظر صفحة 22 و37؛ لمزيد من المعلومات عن دورات 
علوم الكمبيوتر

"حققت جامعة سوانسي القفزة األكبر 
على اإلطالق من بين المؤسسات ُمكثفة 

البحوث، حيث انتقلت من ترتيبها 
كعضو رقم 52 إلى ترتيبها كعضو رقم 

zzz"26

من أفضل 15 جامعة من 
حيث توظيفها للخريجين

من أفضل 10 
جامعات من حيث 

درجة رضا الطالب 

من أفضل 15 جامعات 
من حيث التجربة الطالبية

استبيان بنك لويدز عن جودة 
الحياة الطالبية 2014
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ُيعد التعاون مع شركاء تجاريين وصناعيين المحور الرئيسي إلستراتيجية أبحاث جامعة سوانسي, كما ُيعد ما تملكه الجامعة من عالقات في مجال 
الصناعة من بين أفضل العالقات بالمملكة المتحدة, وتشمل المنظمات التي تدعم األنشطة البحثية ومبادرات التوظيف ما يلي:

 

QS التصنيفات العالمية للجامعات 2015

تحتل مرتبة ضمن 
أفضل %5 من 
الجامعات على 
مستوى العالم
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ابدأ حياة مهنية عالمية في جامعة سوانسي

في عام 2014 حققت جامعة سوانسي طموحها في أن تكون ضمن أفضل 30 جامعة متخصصة في مجال البحوث. حيث ارتقت في جدول ترتيب الجامعات بالمملكة المتحدة 

من المركز رقم 52 في عام 2008 إلى المركز26, وكانت تلك القفزة األكبر على اإلطالق في تصنيفات الجامعات مكثفة األبحاث بالمملكة المتحدة.

جامعة سوانسي, وعن جدارة, واحدة من أفضل 30 جامعة 
من الجامعات ُمكثفة األبحاث بالمملكة المتحدة، وذلك وفًقا 

آلخر إحصائية بتمويل حكومي لتقييم جودة األبحاث في كافة 
الجامعات )إطار التميز البحثي – REF2014(, وقد 

استحقت %90 من أبحاث جامعة سوانسي أن ينظر إليها 
باعتبارها ذات تأثير عالي على الصعيد الدولي، كما أن ثلث 

أبحاثها ُيصنف حالًيا باعتباره من األبحاث الرائدة على 
مستوى العالم, وذلك يعني أن طالبنا يعملون جنبا إلى جنب و 

يدرسون على يد بعٍض من أفضل أعضاء هيئات التدريس 
على مستوى الدولة بل والعالم أيًضا.

االستفادة من األبحاث على مستوى العالم
يمارس أعضاء هيئة التدريس بالجامعة نشاطاتهم البحثية التي 

ُتساعد على مواصلة حيوية عملية التدريس، سديدة الخطى 
ومطورة. وُيّدرسها هؤالء الذين كتبوا المراجع الرئيسية 

لموادك الدراسية، مما يجعلها حاضرة  وملهمة. وذلك يعني 
أيًضا أنك تتعلم نظريات وتقنيات جديدة بينما يتم تطويرها و 

تطبيقها.

التعليم والتدريس اإلبداعي
تتطلع الجامعة دائًما إلى أساليب مبتكرة جديدة إلضافة قيمة 
إلى تجربتك التعليمية، وذلك باستخدام أفضل الوسائل التي 
ُتحّسن عملية التدريس وُتعطيك مزيد من الفرص التي ُتتيح 

لها معرفة آرائك بشأن الطريقة التي يتم تعليمك بها.

تتبع الجامعة مجموعة واسعة من األساليب والتقنيات مثل: 
محاكاة السيناريوهات والمدونات والتسجيالت الصوتية 
)بودكاست( والتسجيالت المرئية )فودكاست( والشبكات 

االجتماعية، فضالً عن إلقاء المحاضرات التفاعلية باستخدام 
نظم استجابة الجمهور المعروفة باسم )كليكرز (.

سوف تستخدم برنامج موودل عند التحاقك بكلية ويلز 
سوانسي الدولية، وبمجرد أن ُتحرز تقدًما بالمرحلة الجامعية 
للمسار التعليمي سوف تستخدم نظام البالك بورد وهو بيئة 

تعلم افتراضية ُتَسهل التعليم والتدريس عبر اإلنترنت, وسُيتيح 
لك نظام البالك بورد الوصول إلى المقررات الدراسية 

والمذكرات ودفاتر المحاضرات، إلى جانب وجود مجاالت 
مشتركة للعمل الجماعي والمناقشات عبر اإلنترنت وتبادل 

األفكار مع زمالء دراستك.

تأسست أكاديمية سوانسي للتعليم والتدريس في عام 2009 
لتوفير النصائح والتوجيهات اإلستراتيجية الالزمة لضمان 

مواصلة تقديم خبرات تعليمية فائقة ولتحقيق االستفادة 
القصوى من التقنيات التعليمية.

الدعم من الهيئات المهنية
وقد تم اعتماد العديد من دورات الجامعة من قبل هيئات مهنية 

توفر عمليات تنسيب المشروعات من خالل المجاالت 
الصناعية، كما توفر فرًصا لتطبيق المعارف في إطار عملي, 

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي لإلطالع على بعٍض 
swansea.ac.uk/undergraduate/ :من االعتمادات

.careers-and-employability

خدمات الوظائف وإمكانية التوظيف
إذا كنت متردد فيما تريد فعله عقب االنتهاء من دراستك 

الجامعية، فال تقلق. إذا كنت مهتًما بالوظائف أو الدراسات 
العليا أو األعمال التطوعية أو حتى تفضل التفرغ لمدة سنة 
قبل الدراسة الجامعية، فبمجرد أن ُتحرز تقدًما في مراحل 

الدراسة الجامعية سيكون المستشارين المدربين رهن إشاراتك 
ملبيين كل ما تحتاجه من دعم ومعلومات.

ُيمكنهم مساعدتك في:

•  تطوير مجموعة المهارات والمعارف والخبرات العملية 
ذات الصلة

•  تحقيق االستفادة القصوى من فرص العمل والعمل أثناء 
العطالت

•  العثور على وظائف وفرص عمل مؤقتة لتطوير مهاراتك

•  إتمام طلبات تقديم الوظائف واالستعداد للمقابالت الشخصية

•  تأمين وظيفة مناسبة أو مزيد من فرص الدراسة.

ُيتاح التواصل مع استشاري الوظائف من يوم االثنين وحتى 
يوم الجمعة لتوفير اإلرشادات الالزمة بأي مهنة ُتريد 

االستفسار عنها.

التجربة العالمية الفعلية
تاريخ جامعة سوانسي الطويل في العمل مع قطاع األعمال 

والصناعة والتجارة والقطاع العام, يضيف قيمة حقيقية لتعليم 
الطالب. تصغي الجامعة بعناية ألصحاب األعمال عندما 

ُيحدثونها عن ما يحتاجونه من مهارات وخبرات متطلبة في 
موظفيها الخريجين و تصمم الدورات التعليمية خصيًصا 
لضمان إكتساب هؤالء الطالب للمهارات المهنية رفيعة 

المستوى التي ستمكنهم من مواجهة التنافسية المتصاعدة في 
عالمنا اليوم, وقد تم اعتماد العديد من دورات الجامعة من قبل 

جهات إحترافية توفر تطبيقات عملية للمشروعات في 
المجاالت الصناعية، وتعطي فرًصا للطالب لتطبيق المعارف 

في إطار عملي.

بناء شبكة عالقات دولية
بمجرد تخرجك ستصبح عضًوا في رابطة الخريجين، وهي 
عبارة عن شبكة ذات قيمة تتضمن 55,000 عضًوا نشًطا 

يتبادلون خبرات مشتركة ويتفقون على حب سوانسي, ولمزيد 
من المعلومات عن رابطة الخريجين، ُيرجى زيارة الموقع 

.swansea.ac.uk/alumni اإللكتروني

94%HESA 2015
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%94 من الخريجين يتم توظيفهم أو منحهم 
دراسات إضافية خالل ستة أشهر

من أفضل 15 
جامعة من حيث 

توظيفها للخريجين

من أفضل 10 جامعات من 
حيث درجة رضا الطالب 
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يوفر لك تاريخ البدء الفريد من نوعه في شهر نوفمبر قدر أكبر من المرونة 
عند بدء الدراسة, وتوفر الدورات الدراسية لشهر نوفمبر المسارات التعليمية 

التالية:

المحاسبة والمالية �����������������������������������������������������������20
21������������������������������������������ إدارة األعمال والعلوم االقتصادية 
علوم الكمبيوتر ��������������������������������������������������������������22
23��������������������������������������������������������������������� الهندسة 
24������������������������������������������������������ القانون وعلم الجريمة 
الرياضيات �������������������������������������������������������������������25
وسائل اإلعالم واالتصاالت ��������������������������������������������������26
علم الوراثة الطبية والكيمياء الحيوية ��������������������������������������27
28�������������������������������������������������� العلوم الطبية واالجتماعية 
العالقات الدولية والسياسية �������������������������������������������������29
30���������������������������������������������������������������� الطب النفسي 
العلوم�������������������������������������������������������������������������31
علوم الرياضة ���������������������������������������������������������������32
تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها والترجمة ����������������������33
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 كلية ويلز سوانسي الدولية: المسار التعليمي
للحصول على شهادة من جامعة ويلز سوانسي

كلية ويلز سوانسي الدولية هي كلية تابعة لجامعة سوانسي, وُتقدم تجربة تعليمية حديثة وديناميكية، كما أنها تلتزم بتوفير خدمات الدعم والخدمات األكاديمية في بيئة ُتشجع على 

تحقيق التميز في الدراسة.

ُتقدم كلية ويلز سوانسي الدولية مسارات أكاديمية بالشراكة مع جامعة سوانسي والتي تودي 
في النهاية إلى حصول الطالب على الشهادات الجامعية أو شهادات الدراسات العليا, ويعمل 

منهجها التعليمي الفريد على تحويل الطالب الدوليين إلى خريجي جامعة سوانسي وإلى 
متعلمين مدى الحياة, كما ُتقَدم الدورات المبتكرة على يد مدرسين ذوي كفاءة في بيئة حديثة 

متطورة وديناميكية يدعمها فريق الدعم المتعاون.

من المتوقع أنك ستعمل بجد أثناء دراستك في كلية ويلز سوانسي الدولية، ولكن أيًضا سيكون 
أمامك العديد من الفرص لتستمتع بالدراسة، كما تتوافر العديد من األنشطة االجتماعية في كٍل 

من سوانسي والمناطق المجاورة لها, وسيعمل تفاعلك المستمر مع المدرسين وفريق الدعم 
بكلية ويلز سوانسي الدولية وأقرانك وشبكة دائمة االتساع من العالقات الدولية على إكمال 

خبرتك التعليمية وتوطيدها، كما سيسهم في نجاحك بالجامعة.

•  فصول صغيرة مع اهتمام شخصي: تتبنى كلية ويلز سوانسي الدولية فلسفة شخصية 
وتعليمية داعمة تحث الطالب على الوصول إلى أقصى مستويات إمكانياتهم األكاديمية, 

وعادًة ما تحتوي الفصول األكاديمية عن ما ال يزيد عن 35 طالب.

•  طالب جامعة سوانسي من اليوم األول: ستكون طالب من طالب جامعة سوانسي حامالً 
معك بطاقة هوية تؤكد ذلك بدًءا من أول لحظات التحاقك بكلية ويلز سوانسي الدولية!

•  في الحرم الجامعي: ستكون الدراسة في الحرم الجامعي المذهل لجامعة سوانسي على 
البحر، مما يتيح االنضمام إلى الفاعليات المثيرة التي تحدث في الجامعة!

•  خمس مواعيد للبدء في السنة: تختار موعد بدء دراستك في الوقت األنسب لك، حيث أن 
هناك دورات دراسية تبدأ في شهر سبتمبر ويناير ومايو ويونيو وهناك تاريخ بدء فريد من 

نوعه في شهر نوفمبر.

•  خيارات المرحلة التمهيدية: تسمح خيارات الفصل الدراسي التمهيدي بااللتحاق بمستوى 
منخفض في اللغة اإلنجليزية )راجع الصفحة 44(.

•  دعم اإلقامة الشخصية: تعد سوانسي مكان رائع للعيش فيه، حيث بها بعض أماكن اإلقامة 
األقل تكلفة على اإلطالق في المملكة المتحدة, ويمكن لفريق اإلقامة المتخصص لدينا 

العثور على المنزل المثالي لك و أنت في منزلك.

•   القيمة مقابل المال: تعد الرسوم الدراسية التي تقدمها كلية ويلز سوانسي الدولية وجامعة 
سوانسي هي األقل من بين أفضل 30 جامعة بحثية في المملكة المتحدة, كما توفر الكلية 

نفس المعايير المختارة للتعليم دون ثمن يذكر. 

•  دعم الطالب على مدار اليوم: يمكن لفريق دعم الطالب بكلية ويلز سوانسي الدولية أن 
يوفر المشورة والمساعدة على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع , حيث يمكن ألعضاء 

الفريق ترتيب التوصيل من المطار وإيجاد السكن وتقديم النصح والتوجيه بشأن أفضل 
األماكن لتناول األطعمة في المدينة!

•  نمط حياة مذهل للطالب: يتمكن طالب كلية ويلز سوانسي الدولية من المشاركة في كافة 
كافة فاعليات كافة الجامعة، باإلضافة إلى أنشطة خاصة ومحجوزة  لهم فحسب,  ويشمل 

ذلك توفير تذاكر مجانية لمشاهدة مباريات الدوري اإلنجليزي الممتاز ورحالت إلى 
األماكن التاريخية المشهورة بجميع أنحاء المملكة المتحدة.
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موعد إضافي للبدء في نوفمبر

مسارات المرحلة الجامعية

مسارات الدراسات العليا

المدرسة الثانوية

15 سنة من التعليم 
كحد أدنى

المرحلة األولى
برنامج جامعي تمهيدي

المرحلة األولى
تمهيدي ماجستير

المرحلة الثانية*
شهادة السنة األولى

المرحلة الثانية
الماجستير

المرحلة الثالثة
شهادة السنة الثانية

المرحلة الرابعة
شهادة السنة النهائية

* ُيرجى مالحظة أنه سيتم قبول الطالب لدراسة السنة األولى مباشرًة, حال كانت مؤهالتهم األكاديمية ال تستدعي دراسة المرحلة التمهيدية, ولمزيد من المعلومات، ُيرجى مراجعة متطلبات القبول.

مسارات المرحلة الجامعية
المسار الجامعي عبارة عن دورة دراسية واحدة تتضمن أربع مراحل دراسية, وسوف ُتمنح 

شهادة البكالوريوس من جامعة سوانسي عقب إتمام هذا البرنامج بنجاح.

برنامج جامعي تمهيدي
البرنامج التمهيدي بالجامعة هو المرحلة األولى من المسار الجامعي, حيث ُيعد االنتقال من 

المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية خطوة كبيرة والتي قد تكون الخطوة األهم على 
اإلطالق في حياتك, وُيدرك أعضاء هيئة التدريس بكلية ويلز سوانسي الدولية هذا األمر، 
وسُيقدمون لك اإلرشادات والدعم المستمر، إلى جانب ما تحتاجه من معارف ومهارات, 
وستعمل الشراكة بينك وبين أعضاء فريق عمل كلية ويلز سوانسي الدولية على سالسة 

مرحلة انتقالك.

شهادة السنة األولى
شهادة السنة األولى هي المرحلة الثانية من المسار الجامعي, وسوف تدرس منهج السنة 

األولى لجامعة سوانسي، ولكن مع فصول أصغر حجًما )باستثناء السنة األولى المتكاملة( 
ومزيد من ساعات التواصل األكاديمي. ُتتيح لك السنة األولى المتكاملة )ال تتضمن مواد إدارة 

األعمال( المقرر الكامل للمستوى الجامعي األول حسب الكلية التي التحقت بها، مع بعض 
ساعات االتصال والمحاضرات التعليمية اإلضافية من كلية ويلز سوانسي الدولية, كما 

ستمكنك التجربة التدريسية والتعليمية من تطوير معارفك وإدراكك بالمرحلة الثالثة والرابعة 
من الشهادة التي اخترتها.

شهادة السنة الثانية والسنة النهائية
شهادة السنة الثانية والنهائية هي المرحلة الثالثة والرابعة من المسار الجامعي، ويتم تدريسهما 

من خالل جامعة سوانسي.

مسارات الدراسات العليا
مسارات الدراسات العليا عبارة عن دورة دراسية واحدة تتضمن مرحلتين دراسيتين, وسوف 

ُتمنح شهادة الماجستير من جامعة سوانسي عقب إتمام هذا المسار التعليمي بنجاح.

تمهيدي ماجستير
برنامج تمهيدي ماجستير هو المرحلة األولى من مسار الدراسات العليا وتكون مدته فصل 
دراسي أو فصلين على حسب المسار التعليمي الذي اخترته, وقد تم تصميم هذا البرنامج 
إلعداد الطالب الدوليين غير المؤهلين لاللتحاق بجامعة سوانسي والحصول على شهادة 

الماجستير منها بشكل مباشر.

يتيح لك دراسة برنامج تمهيدي ماجستير التكيف مع المتطلبات الصارمة للبحث والدراسة 
المستقلة الخاصة بشهادة الدراسات العليا، كما تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من 

دراسات الماجستير بجامعة سوانسي.

الماجستير
شهادة الماجستير هي المرحلة الثانية من مسار الدراسات العليا، ويتم تدريسها في جامعة 

سوانسي.

اللغة اإلنجليزية
دورة اللغة اإلنجليزية هي عبارة عن دورة دراسية بدوام كامل ُمصممة خصيًصا للطالب 

الدوليين الذين يحتاجون إلى تحسين مستواهم في اللغة اإلنجليزية قبل بدء الدراسات األكاديمية 
الخاصة بالمرحلة الجامعية والدراسات العليا, وُتقّدم هذه الدورة من قبل مركز خدمات تدريب 

اللغة اإلنجليزية بجامعة سوانسي )ELTS(، وتالئم الطالب ذوي المستويات المختلفة من 
الكفاءة في اللغة اإلنجليزية, ويمكنك بدء دورة اللغة اإلنجليزية في شهر سبتمبر أو يناير أو 

أبريل أو يونيو أو يوليو.

متطلبات التحاق ذوي المستوى 
الضعيف في اللغة اإلنجليزية 

 ضمن خيارات البرنامج التمهيدي
انظر صفحة 44
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الحياة في الحرم الجامعي

تلتزم كلية ويلز سوانسي الدولية بمساعدتك في تحقيق أهدافك من خالل توفير العديد من خدمات الدعم, حيث ستتمكن من الوصول إلى مختلف خدمات كلية ويلز سوانسي 

الدولية وجامعة سوانسي بوصفك طالب من طالب كلية ويلز سوانسي الدولية.

الخدمات المتاحة في كلية ويلز سوانسي الدولية
تحُثك كلية ويلز سوانسي الدولية على استخدام خدمات الدعم 

المتاحة، واالتصال بفريق عملها المتعاون للحصول على 
المشورة والمساعدة, حال كنت في حاجة إلى ذلك.

بمجرد االلتحاق بجامعة ويلز سوانسي الدولية يتمكن كافة 
طالبها من الوصول الفوري إلى بوابتها عبر اإلنترنت، والتي 

تحوى جدول مواعيدها ومعلومات أكاديمية، إلى جانب 
معلومات خارج المناهج الدراسية من اتحاد الطالب وخدمات 

دعم الكلية والفرق األكاديمية.

فريق دعم الطالب مسئول عن توفير:

•  خدمات اإلقامة

•  خدمات التوصيل من المطار )حسب الطلب(

•  التسجيل

•  برامج التوجيه التي ُتساعدك في التكيف مع الكلية، 
والجامعة، ومدينة سوانسي

•  التسجيل في كلية ويلز سوانسي الدولية

•  التسجيل في جامعة سوانسي

•  األنشطة االجتماعية

•  رفاهية الطالب

•  تدريب مهارات الطالب

•  دعم اللغة اإلنجليزية

•  متابعة األداء األكاديمي بما في ذلك من الطالب المشاركين 
في البرامج الصعبة

•  المساعدة في أداء المهام

•  متابعة الحضور

•  دعم المعاقين

•  دعم التعلم.

ُيرجى مالحظة: كل ما ذكر أعاله يخضع للتوافر وقد ُيكبدك 
تكاليف إضافية.

األنشطة في كلية ويلز سوانسي الدولية
إذا كنت تهوى المشاركة في األنشطة الرياضية واالجتماعية، 

فجامعة سوانسي هي خيارك األمثل. يوفر الحرم الجامعي 
لجامعة سوانسي مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية 

والرياضية لتستمتع بها، بما في ذلك صالة رياضية، مالعب، 
قاعات رياضية، ومسبح تبلغ مساحته 50 متر.

مشاركتك في المجتمعات الرياضية والثقافية أثناء دراستك في 
جامعة سوانسي يتيح لك العديد من الفرص االجتماعية 

والمهنية. ُنشجع طالبنا على المشاركة في مثل هذه األنشطة 
قدر اإلمكان.

  

 تخيل الرياضة...
تخيل سوانسي

سوانسي هي عاصمة ويلز الرياضية، وتفخر جامعة سوانسي بكونها واحدة من 

الجامعات الرياضية الحقيقية. تهدف سوانسي بما فيها من ما يزيد على 50 نادي 

رياضي إلى أن يشارك أكبر عدد من طالبها في األنشطة الرياضية. في الواقع، 

كثيراً ما تعتبر سوانسي الرياضة إحدى أعمدتها األساسية!

مرافق من الطراز العالمي
حظيت المرافق الرياضية التي تكلفت 20 مليون جنيه إسترليني بجامعة سوانسي على قبول 
واسع باعتبارها من بين أفضل المرافق في المملكة المتحدة. استضفنا لجنة التنصيف الدولية 

لبطولة ألعاب القوى األوربية في عام 2014، كما نعرض خبراتنا بشكل روتيني على الفرق 
العالمية بما فيها من:

•  نادي سوانسي سيتي لكرة القدم

•  نادي ويست هام لكرة القدم

•  الفرق األولمبية والبارلمبية في المكسيك و نيوزيلندا

•  ثالث ميدليات ذهبية أوليمبية وبارالمبية 

•  فريق الرجبي النيوزيلندي

نحن في الدوري الممتاز!
تفخر جامعة سوانسي بعالقاتها القوية مع نادي كرة القدم سوانسي سيتي. فمالعبنا 

في فايروود تتوافق مع معايير مرافق الدوري الممتاز التي يستخدمها نادي كرة القدم 
سوانسي سيتي للتدريب.

يسُهل عليك الوصول إلى إستاد لبيرتي من الجامعة عن طريق خدمة الحافالت 
المحلية مباشرًة من الحرم الجامعي.

لمعرف المزيد عن نادي كرة القدم سوانسي سيتي، ُيرجى زيارة الموقع الرسمي:

swanseacity.net

9

اتحاد الطالب يقدم حالًيا هذه األلعاب الرياضية:
أيكيدو، كرة القدم األمريكية، الرماية، تنس الريشة، كرة 

السلة، ركوب األمواج، المالكمة، التجديف، التشجيع، 
الكريكت، الفروسية، كرة القدم، المبارزة، الجولف، 

المشي، الهوكي، جوجيتسو، الجودو، سباقات الكارتينج، 
الكاراتيه، كيكبوكسينج، التزحلق على المياه، الكروس، 
إنقاذ األرواح، ركوب الدراجات الجبلية، تسلق الجبال 
كرة الشبكة، التجديف الجماعي، دوري الرجبي، اتحاد 
الرجبي، الجري، اإلبحار، متسابقي الثلوج، سكواش، 

الغطس تحت الماء، السباحة، التايكوندو، التنس، 
السباقات الثالثية، فريق الفريسبي، ركوب األمواج 

الشراعي.
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الحرم الجامعي في سينجلتون بارك
تم افتتاحه في عام 1920، أول حرم جامعي في المملكة المتحدة

الحرم الجامعي في باي
تم افتتاحه في عام 2015، أحدث حرم جامعي في المملكة المتحدة
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حياتك في سوانسي

سوانسي مدينة تاريخية نابضة بالحياة، كما أنها مقصد سياحي شهير. هي أحد المدن األكثر إثارة في بريطانيا، كما أنها متعددة الثقافات حيث تستضيف المواطنين العرب، 

والبنجالديشيين، والصينين، والهنود، واإليطاليين، والماليزيين، والنيجيريين، والمجتمعات األوربية الشرقية.

أين تقع مدينة سوانسي؟
تقع مدينة سوانسي بين الساحل في الجنوب والتالل الخضراء الخالبة في الشمال، حيث أنها 

المكان األمثل لرؤية الشواطئ البريطانية والريف في أفضل حاالتهم. كما أنها مركز رائع 
للتسوق و تناول الطعام.

تقع سوانسي بالقرب من الطريق السريع M4 على نحٍو مالئم، حيث تربط بين لندن ومطار 
هيثرو بشكل مباشر، فتستغرق ثالث ساعات فقط قيادًة بالسيارة أو رحلًة بالقطار.

تمتلك خطوط سكة حديدة مباشرة وممتازة تربط بينها وبين لندن والمدن الرئيسية األخرى في 
المملكة المتحدة، وتبعد عن مطار كارديف الدولي 45 دقيقة فقط، فشركات الطيران 

اإلقتصادية جعلت زيارة الدول األوربية األخرى سريعة وسهلة.

بإعتبارها ثاني أكبر مدينة في ويلز، تفتخر سوانسي ببنيتها التحتية الرائعة التي تتوقعها من 
مدينة أوربية حديثة. موقعها الساحر على البحر يجعلها وجهة مفضلة للسياح.

يمكنك السفر من على طول الواجهة البحرية إلى مارينا الحديثة ووسط المدينة، أو إلى القرى 
الساحلية النابضة لمدينة "Mumbles". تبعد بعض أفضل المرافق السياحية في مدينة ويلز 

دقيقتين أو ثالثة فقط من الحرم الجامعي، كما يسُهل أيًضا الوصول إلى مكان اإلقامة من 
خاللها. تتحرك خدمة الحافالت االعتيادية إلى قرية الطالب وأماكن الطالب المعروفة مثل: 

.Mumblesو ،Brynmillو ،Marinaو ،Uplands

سوانسي مدينة معقولة مادياً للغاية حيث يمكنك العيش والدراسة فيها, وستكون في حاجة إلى 
ميزانية ال تقل عن 1,015 جنيه إسترليني شهرًيا أثناء الدراسة، لمدة تسعة أشهر كحد 

أقصى من أجل تغطية نفقات المعيشة أثناء دراستك في المملكة المتحدة.

مناخ سوانسي
يكون المناخ معتدل في جنوب ويلز وتصل درجة الحرارة صيًفا من 20 إلى 25 درجة 
مئوية بإنتظام, وذلك هو الطقس المثالي للشاطئ الموجود على الجانب اآلخر من الحرم 

الجامعي. أما بالنسبة للشتاء فهو أبرد مع تساقط الجليد في بعض األحيان على تالل شمال 
المدينة, ولكن موقع سوانسي المطل على البحر يحمي المدينة عادًة من برودة الطقس في 

بريطانيا.
 عبير
 من

 الهواء 
المنعش

SWANSEA
CARDIFF LONDON

EDINBURGH

DUBLIN

LIVERPOOL

MANCHESTER

BIRMINGHAM

89%
إجمالي رضا الطالب

NSS 2014

حقائق سريعة
التعداد السكاني    240,000

مقاطعة    سوانسي 
 العملة     الجنيه اإلسترليني 

    للملكة المتحدة )£( 
 المنطقة الزمنية    التوقيت العالمي 

    / توقيت غرينتش 
 V 230    الكهرباء
اللغة    اإلنجليزية

لمعرفة المزيد، ُيرجى زيارة: 
visitswanseabay.com 

swansea.gov.uk

أقرب حرم جامعي 
لشاطئ في العالم
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التجول حول سوانسي
 أماكن تستحق الزيارة 

في المملكة 
المتحدة
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5

6

خدمة الحافالت للتنقل ما بين مكان اإلقامة والجامعات )انظر صفحة 12 لمعرفة أوقات الرحالت(

14

القرية الرياضية   

   منطقة األطعمة الحالل

سوق األغذية وحي التسوق   

"Llys Glas" إقامة   

"St David" إقامة   

سوانسي مارينا   

ستاد ليبرتي   

7

7

5

6

1

3 4

4

3
2

وسط مدينة 
سوانسي

الموضة
تشتهر المملكة المتحدة بالموضة، لذلك فربما ترغب بقضاء بعض الوقت 

الستكشاف العديد من المحالت في مدينة سوانسي والمدن الرئيسية األخرى في 
المملكة المتحدة مثل مانشستر وبرمنجهام ولندن والتي يسهل الوصول إليها 
بالقطار, ويتوفر لدينا كل شئ في سوانسي مختلف أنواع المحالت، بدًءا من 

المحالت الصغيرة المستقلة وحتى أشهر محالت العالمات التجارية العالمية مثل 
زارا وتوب شوب.

الرياضة
كرة القدم، والكركيت، والتنس، والرجبي، وسباقات السيارات، على سبيل المثال 

ال الحصر! وتشتهر المملكة المتحدة بنجاحها في العديد من الرياضات., وتعد 
مشاهدة هذه الرياضات على أرض الواقع تجربة مذهلة, فلتجربها عند دراستك 

معنا.

ثقافة الموسيقى
ُتمثل الموسيقى جزًءا هائالً من الثقافة الويلزية والبريطانية، وخاصًة بالنسبة 

للشباب, فهناك ألوان موسيقى عديدة وكثير من األماكن لمشاهدة الموسيقى 
واالستماع إليها بشكل مباشر بدًء من المالعب ووصواًل إلى األماكن الصغيرة في 

جميع أنحاء البالد. الحمامات الرومانية - باث سبا

سنودونيا، وشمال ويلز

ستونهنج

شارع أكسفورد في لندن

 يقع الحرم الجامعي سينجلتون بارك 
على مساحات شاسعة من الحدائق الهادئة

يقع الحرم الجامعي باي بمحاذاة 
طول شاطئ خليج سوانسي مباشرًة

شبه جزيرة جور

 ساحل خالب ورائع يبلغ طوله 19 ميل 
- مثالًيا للتنزه الساحر إذا كنت في حاجة إلى 
إستراحة قصيرة من المحاضرات والمكتبات.

1

2

3

4

5

6

7
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اإلقامة
عند مجيئك للدراسة معنا في كلية ويلز سوانسي الدولية، يمكنك العيش في مساكن الطالب الحديثة في وسط المدينة الصاخبة، والتي توجد بالتحديد في المنتصف بين مكانين 

رائعين في جامعة سوانسي، أو يمكن مساعدتك في العثور على سكن خاص ُيلبي احتياجاتك ويتوافق مع ميزانيتك في جميع أنحاء المدينة.

حديث وآمن ومالئم 
توفر كلية ويلز سوانسي الدولية أماكن إقامة بالخدمة الذاتية في وسط المدينة تماًما، تستغرق 
فترة قصيرة للوصول إلى الحرم الجامعي من 8 إلى 12 دقيقة ركوًبا بالحافلة وستتمتع هنا 

بخدمة فريق الدعم طوال األربع وعشرين ساعة يومًيا، إلى جانب الفاعليات االجتماعية 
ومالئمة المعيشة حيث تكون على بعد مسافات قصيرة من المناطق الرئيسية للتسوق في 

المدينة.

حياة مترفة، وتكاليف زهيدة
ُيعد سكن الطالب الخاص في سوانسي هو األقل تكلفة في المملكة المتحدة، حيث تتيح لطالبها 

خيارات واسعة لإلقامة وبأسعار زهيدة. يمكنك العيش في شقق فاخرة بين العبي كرة القدم 
في الدوري الممتاز في حي مارينا العصري، وتستمتع بمنظر البحر من غرفة نومك في 

منطقة Brynmill، أو العيش في وسط المدينة الصاخبة.

اختارت كلية ويلز سوانسي الدولية وكاالت التأجير بعناية في جميع أنحاء المدينة لتوفير 
الخيارات التي تلبي احتياجاتك الفردية, بمجرد أن تحصل على القبول، سيتصل فريق اإلقامة 

بك لتبدأ في ترتيب إقامتك وإيجاد المنزل الطالبي المثالي لك!

التجول
تتحرك الحافالت المتتالية بشكل مباشر من أمام أماكن السكن وتستغرق من 8 إلى 12 دقيقة 

للوصول إلى الحرم الجامعي, يمكنك شراء بطاقة حافلة طالب بمبلغ بسيط كـ350 جنيه 
إسترليني للعام بأكمله، مما يجعل سوانسي واحدة من أكثر المدن التي توفر االنتقال في جميع 

أنحائها بأسعار معقولة.

ركوب الدرجات وسيلة منتشرة بين الطالب للتحرك سريًعا وبتكلفة معقولة, فوجود العديد من 
الممرات المسطحة للغاية للدراجات في جميع أنحاء المدينة، يجعل الدراجات الوسيلة ألنسب 

في كثير من األحيان للتنقل من النقطة أ إلى النقطة ب, جامعة سوانسي هي مسقط رأس 
شركة الدرجات العالمية المشهورة "Mango Bikes", تأكد من ركوبك الدرجات مثل 

السكان المحليين!

فضيةبرونزيةنحاسية

133 جنيه إسترليني126 جنيه إسترليني119 جنيه إسترلينيالسعر لكل أسبوع

121518متوسط الحجم )متر مربع(

✓✓✓حمام ملحق بالجناح

✓✓✓خدمة مجانية لالتصال الالسلكي باإلنترنت

✓✓✓مطبخ مشترك

✓✓✓أماكن مشتركة

✓✓✓مرافق الغسيل

توفر موظفي الخدمات الفندقية 24 ساعة 
في اليوم

✓✓✓

ً χ✓✓أقل من 18 عاما

دقيقةمدة الوصول إلى الحرم الجامعي )الحافلة(  12  - دقيقة8   12  - دقيقة8   12  -  8

 مدة الوصول إلى المحالت 
التجارية/المطاعم )سيًرا(

1 - 6 دقيقة1 - 6 دقيقة1 - 6 دقيقة

إقامة خاصة

"Brynmill" شقق مترفة-مارينا كوارترمساكن مشتركة - سيتي سنترمساكن مشتركة - برينميل

100 جنيه إسترليني - 200 جنيه إسترليني65 جنيه إسترليني - 85 جنيه إسترليني55 جنيه إسترليني - 75 جنيه إسترلينيالسعر لكل أسبوع

)بالحافلة(10 - 15 دقيقة )سيًرا(مدة الوصول إلى الحرم الجامعي دقيقة   12  - )بالحافلة(8  دقيقة   12  -  8

 مدة الوصول إلى المحالت 
التجارية/المطاعم )سيًرا(

دقيقة2 - 5 دقيقة5 دقائق  10  -  5

  توفر جامعة سوانسي 
أماكن إيجار للطلبة بأقل األسعار 

في المملكة المتحدة.  

إحصائية بخصوص الحياة الطالبية من 
بنك لويدز، 2015

Llys Glasو St David’s سكن كلية ويلز سوانسي الدولية في شارعي 

 من البيت 
إلى البيت 

تمتع بسكن 
بجانب البحر
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تخصصات البكالريوس المتوفرة لطالب كلية ويلز سوانسي الدولية
المحاسبة والمالية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في المحاسبة

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في المحاسبة والمالية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في المالية

إدارة األعمال
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في إدارة األعمال

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في إدارة األعمال )تحليل 
األعمال(

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في إدارة األعمال )األعمال 
اإللكترونية(

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في إدارة األعمال )ريادة 
األعمال(

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في إدارة األعمال )المالية(

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في إدارة األعمال )التسويق(

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في إدارة األعمال )إدارة 
سلسلة اإلمداد والعمليات(

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في إدارة األعمال )إدارة 
الموارد البشرية(

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في إدارة األعمال 
)االستشارات اإلدارية(

علوم الحاسب
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في علوم الحاسب

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في هندسة البرمجيات

االقتصاد
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في االقتصاد

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في االقتصاد وإدارة األعمال

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في االقتصاد والمالية

الهندسة
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في هندسة الفضاء

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الهندسة الكيميائية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الهندسة المدنية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الهندسة الكهربائية 
واإللكترونية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الهندسة البيئية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في علوم وهندسة المواد

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الهندسة الميكانيكية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الهندسة الطبية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في األدوات الرياضية

القانون وعلم الجريمة
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في علم الجريمة والعدالة 

الجنائية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في علم الجريمة وعلم النفس

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في علم الجريمة والسياسة 
االجتماعية

درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( في القانون

درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( في القانون والعدالة الجنائية

درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( في القانون والدراسات األمريكية

درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( في القانون وعلم الجريمة

درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( في القانون والتاريخ

درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( في القانون واإلعالم

درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( في القانون والسياسة

الرياضيات
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الرياضيات التطبيقية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الرياضيات

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في رياضيات المالية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الرياضيات البحتة

اإلعالم واالتصاالت
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في اإلعالم واالتصاالت

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في اإلعالم واللغة الفرنسية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في اإلعالم واللغة األلمانية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في اإلعالم واللغة األسبانية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في االتصاالت السياسية

علوم الوراثة الطبية والكيمياء الحيوية
درجة البكالوريوس)مع مرتبة الشرف( في الكيمياء الحيوية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في علم الوراثة

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في علم الوراثة والكيمياء 
الحيوية

درجة البكالوريوس)مع مرتبة الشرف( في الكيمياء الحيوية الطبية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في علم الوراثة الطبية

العلوم الطبية واالجتماعية
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الرعاية الصحية 

واالجتماعية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العلوم الطبية واإلنسانية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في السياسة االجتماعية

السياسة والعالقات الدولية
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الدراسات األمريكية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العالقات الدولية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العالقات الدولية 
والدراسات األمريكية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العالقات الدولية والتاريخ 
الحديث

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في االتصاالت السياسية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العلوم السياسية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العلوم السياسية 
والدراسات األمريكية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العلوم السياسية والتاريخ 
القديم

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العلوم السياسية واللغة 
اإلنجليزية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العلوم السياسية والتاريخ

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العلوم السياسية والسياسة 
االجتماعية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الحرب والمجتمع

علم النفس
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في علم النفس

العلوم
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العلوم الحيوية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في األحياء

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الجغرافيا

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الجغرافيا والمعلوماتية 
الجغرافية األرضية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الجغرافيا اإلنسانية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في األحياء البحرية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في علوم األرض الفيزيائية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الفيزياء الجغرافية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في علم الحيوان

علوم الرياضة
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في علوم الرياضة

الترجمة وتدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية
درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في الترجمة و الترجمة 

الفورية من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة الصينية

درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في اللغة اإلنجليزية 
وتدريسها كلغة أجنبية
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المسار الدراسي للمرحلة الجامعية

مرحًبا 
بالمفكرين 
األصليين
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تقدم كلية اإلدارة حزمة من البرامج في مجال المحاسبة 
والمالية والتي تستهدف الطالب الذين لديهم اهتمامات 

بالوظائف المتعلقة بقطاع المحاسبة أو المالية, ويتيح اختيار 
البرامج للطالب فرصة للتركيز على مجال تخصص واحد أو 
الجمع بين المجالين، ويتشارك جميع الطالب نفس المناهج في 

أول عام دراسي مما يتيح لهم تبديل البرامج في نهاية العام 
األول إذا كانت لديهم رغبة في ذلك.

وتستفيد هذه البرامج من مجموعة من االعتمادات المهنية 
)وفًقا للبرامج والوحدات التي تم اختيارها( ويشمل ذلك:

)CIMA( المعهد المعتمد للمحاسبين اإلداريين •

)ACCA( رابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين  •

)ICAEW(.معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز  •

وجهات حديثي التخرج
مستشار النمذجة التحليلية المتقدمة، إيه سي نيلسن

محلل أعمال، بلومبرغ 

خريج تجاري، تاتا ستيل 

محلل مالي، شركة الكابل واالتصاالت الالسلكية العالمية

خريج قطاع مالي متدرب، تيت واليل 

خريج قطاع مالي، شركة فورد للسيارات 

مراجع مالي، برايس ووتر هاوس كوبرز

خريج متدرب في مجال اإلدارة المالية، شركة لولاير 

 "HSBC" تداول الصرف األجنبي، بنك إتش إس بي سي

 خريج متدرب في مجال اإلدارة، 
شركة إنتربرايز رينت إيه كار

خريج متدرب في مجال اإلدارة، باركليز 

مصرفي استثماري، جوليان هودج

مستشار في مجال تكنولوجيا المعلومات، كاب جيميني 

مستشار في مجال اإلدارة، أكسنتور 

متدرب في مجال اإلدارة، ماركس وسبنسر 

متدرب في مجال اإلدارة، شركة شل بالمملكة المتحدة 

مستشار توظيف، مايكروسوفت 

ُمضارب في األسهم، شركة الحلول المثلى للتقنية 
"OSTC" واالستشارات
محاسب متدرب، ديلويت

مراجع متدرب، برايس ووتر هاوس كوبرز

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
سبتمبر ونوفمبر ويناير ومايو

المدة
فصل دراسي واحد أو فصالن أو ثالثة فصول على حسب 
خلفيتك األكاديمية و/أو مستوى اللغة اإلنجليزية عند التقديم

رسوم الدورات
 9,350 جنيه إسترليني )فصل واحد( 

 12,500 جنيه إسترليني )فصالن دراسيان( 
15,500 جنيه إسترليني )ثالثة فصول دراسية(

الوحدات
دراسات األعمال

التكوين والنمط

التفكير الناقد

االقتصاد

التدريب على اللغة اإلنجليزية

العولمة

مهارات التعليم التفاعلي واالتصاالت

مبادئ تقنية المعلومات واالتصاالت

اإلحصائيات

يختلف اختيار الوحدة على حسب طول البرنامج.

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
سبتمبر ونوفمبر ويناير

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
14,600 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي، باي كامبس

رسوم الدورات
14,150 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، باي كامبس

رسوم الدورات
14,150 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 

في المحاسبة

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في المحاسبة و المالية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في الشؤون المالية

تقدم كلية اإلدارة حزمة من البرامج في مجال إدارة األعمال 
التي تمد الطالب بمجموعة كبيرة وواسعة من الخبرات في 

مجاالت األعمال واإلدارة )مثل التسويق وإدارة العمليات 
والمجاالت المالية والمحاسبة وإدارة الموارد البشرية 

واإلستراتيجية(, فضالً عن تقديم مجموعة من الوحدات 
االختيارية من قبل متخصصين متطورين, وتتناول هذه 

المواد مواضيع متعلقة باتخاذ القرار والحصول على أكبر 
فائدة ممكنة من األشخاص على جميع المستويات في جميع 

أنواع المؤسسات, وهي متعددة االختصاصات: تلعب العوامل 
االجتماعية والبيئية والنفسية واالقتصادية والفنية أدواًرا هامة.

وجهات حديثي التخرج
درجة المحاسبة والمالية

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
سبتمبر ونوفمبر ويناير ومايو 

المدة
فصل دراسي واحد أو فصالن أو ثالثة فصول على حسب 
خلفيتك األكاديمية و/أو مستوى اللغة اإلنجليزية عند التقديم

رسوم الدورات

 9,350 جنيه إسترليني )فصل دراسي واحد( 
 12,500 جنيه إسترليني )فصالن دراسيان( 

15,500 جنيه إسترليني )ثالثة فصول دراسية(

الوحدات
دراسات األعمال

التكوين والنمط

التفكير الناقد

االقتصاد

العولمة

مهارات التعلم التفاعلي واالتصاالت 1 

مبادئ تقنية المعلومات واالتصاالت

اإلحصائيات

يختلف اختيار الوحدة على حسب مدة البرنامج.

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
سبتمبر ونوفمبر ويناير

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
14,600 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي، باي كامبس

رسوم الدورات
14,150 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، باي كامبس

رسوم الدورات
14,150 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات التالية 

من جامعة سوانسي:
 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 

في إدارة األعمال

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في إدارة األعمال )تحليل األعمال(

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في إدارة األعمال )التجارة اإللكترونية(

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في إدارة األعمال )األعمال الحرة(

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في إدارة األعمال )األعمال المالية(

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في إدارة األعمال )إدارة الموارد البشرية(

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في إدارة األعمال )المشورة اإلدارية(

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في إدارة األعمال )التسويق(

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في إدارة األعمال )إدارة اإلمدادات والعمليات(

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في االقتصاد

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في االقتصاد واألعمال

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في االقتصاد والمال

األعمال واالقتصادالمحاسبة والمالية

الخيارات المهنية والتوظيفية

المسارات المهنية المحتملة: المحاسبة واألعمال 
االكتوارية واألعمال المصرفية واألعمال الحكومية 

والتأمينات.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

المحاسبة والمالية: 22,348 جنيه إسترليني

الخيارات المهنية والتوظيفية

المسارات التعليمية المهنية المحتملة: المحاسبة 
والمالية وتنمية السياسات الحكومية والصناعة 

وإدارة القطاع العام وإدارة التجزئة.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

دراسات األعمال: 22,979 جنيه إسترليني

االقتصاد: 26,630 جنيه إسترليني

9
استثناءات من رابطة 

المحاسبين القانونيين المعتمدين

5
استثناءات من المعهد المعتمد 

للمحاسبين اإلداريين

20
TOP

أفضل 20 كلية من كليات اإلدارة 
بالمملكة المتحدة من حيث تأثير البحوث 
وفًقا إلطار التميز البحثي لعام 2014

20
TOP

أفضل 20 كلية من كليات 
اإلدارة بالمملكة المتحدة من 

حيث تأثير البحوث وفًقا إلطار 
التميز البحثي لعام 2014
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تؤثر علوم الكمبيوتر على كل جانب من جوانب الحياة، مما 
يرفع نسبة الطلب على التعليم ودراسة مجاالت األعمال 

والصناعة لضمان أن القوى العاملة المستقبلية تتسلح 
بالمهارات الالزمة للنجاح في هذا العصر الرقمي, وتتربع 
دراسة علوم الكمبيوتر في جامعة سوانسي في قلب اإلبداع 

التكنولوجي الذي يعيد تعريف الطريقة التي نعيش ونتعلم 
ونعمل بها.

وقد تم اعتماد برامج الدرجات الجامعية من قبل مجتمع 
الحاسوب البريطاني مما يتيح فرصة االنضمام إلى المجتمع 

على مستوى الخريجين.

وتتلخص فوائد هذه الدرجات العلمية فيما يلي:

•  التدريب الجيد بحيث تبدأ العمل وأنت على مستوى عالي 
من الكفاءة في مجموعة واسعة من المهن ويشمل مجاالت 
متنوعة من بينها تطوير البرامج ونظم اإلنترنت وتطوير 

التقنيات المتنقلة

•  تمدك بالمهارات الالزمة لتحديد الحلول الصحيحة للمشاكل 
ولقياس مدى فاعلية الحلول التي تقدمها

•  تعلمك كيفية تحليل األنظمة وتقييمها فضالً عن تصميم 
أنظمة جديدة

•  تزودك بمهارات قابلة للنقل ويشمل ذلك مهارات 
العمل الجماعي واالتصاالت والعروض التقديمية وحل 

المشكالت.

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
 سبتمبر، ونوفمبر، ويناير )فصالن دراسيان(  

سبتمبر ومايو )ثالثة فصول دراسية(

المدة
فصالن دراسيان أو ثالثة 

رسوم الدورات
 14,000 جنيه إسترليني )فصالن دراسيان( 

16,850 جنيه إسترليني )ثالثة فصول دراسية(

الوحدات
تقنيات تحليلية 1

تقنيات تحليلية 3

الوعي البيئي

أساسيات البرمجة )جافا(

مهارات التعلم التفاعلي واالتصاالت

االتصاالت المتنقلة واإلنترنت

الفيزياء 2

مبادئ تقنية المعلومات واالتصاالت

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
14,600 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
14,350 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
14,350 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 

في علوم الحاسب اآللي

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في هندسة البرمجيات

يتم تعليم الهندسة في جامعة سوانسي في بيئة تعليمية متطورة 
تستخدم مرافق تعليمية عصرية, ويعمل التقدم التكنولوجي 

الذي يتميز به األشخاص البارزين في هذه الجامعة في 
تخصصات الهندسة التقليدية والناشئة في إطار الشراكة مع 

شركات صناعية كبيرة, وتتم إدارة األنشطة الهندسية في 
جامعة سوانسي بواسطة أبحاث تتميز بالريادة العالمية, فضالً 

عن أنها تعتمد على هذه األبحاث.

وقد تم اعتماد الدرجات العلمية التي نمنحها من قبل مجموعة 
من المعاهد المهنية المتميزة, ومن أمثلتها:

•  المعهد المعتمد للطرق السريعة والنقل 

•  معهد المهندسين الكيميائيين

•  معهد المهندسين المدنيين

•  معهد مهندسي التصاميم 

• معهد مهندسي الطرق السريعة 

•  معهد علم المعادن ومواد التصنيع المعدنية والتعدين "

• معهد الهندسة والتكنولوجيا

• معهد المهندسين الميكانيكيين

•  معهد المهندسين اإلنشائيين

 • المجلس المشترك للمراقبين
"The Joint Board of Moderators"

• الجمعية الملكية للطيران

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
 سبتمبر، ونوفمبر، ويناير )فصالن دراسيان( 

سبتمبر ومايو )ثالثة فصول دراسية(

المدة
 فصالن دراسيان أو ثالثة فصول دراسية وفًقا لمستوى 

اللغة اإلنجليزية عند الدخول

رسوم الدورات

 15,950 جنيه إسترليني )فصالن دراسيان(
18,950 جنيه إسترليني )ثالثة فصول دراسية(

الوحدات
تقنيات تحليلية 1

تقنيات تحليلية 3

الكيمياء

التدريب على اللغة اإلنجليزية 

الوعي البيئي

أساسيات المواد

مهارات التعلم التفاعلي واالتصاالت 

الفيزياء 2

الفيزياء 3

مبادئ تقنية المعلومات واالتصاالت

يختلف اختيار الوحدة على حسب طول البرنامج واختيار 
نظام الدرجة العلمية الفعلي

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، باي كامبس

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
16,950 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي، باي كامبس

رسوم الدورات
16,950 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، باي كامبس

رسوم الدورات
16,950 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
 درجة بكالوريوس الهندسة )مع مرتبة الشرف( 

في هندسة الفضاء

 درجة بكالوريوس الهندسة )مع مرتبة الشرف( 
في الهندسة الكيميائية

 درجة بكالوريوس الهندسة )مع مرتبة الشرف( 
في الهندسة المدنية 

 درجة بكالوريوس الهندسة )مع مرتبة الشرف( 
في الهندسة الكهربائية واإللكترونية.

 درجة بكالوريوس الهندسة )مع مرتبة الشرف( 
في الهندسة البيئية

 درجة بكالوريوس الهندسة )مع مرتبة الشرف( 
في علوم وهندسة المواد

 درجة بكالوريوس الهندسة )مع مرتبة الشرف( 
في الميكانيكا 

 درجة بكالوريوس الهندسة )مع مرتبة الشرف( 
في الهندسة الطبية 

 درجة بكالوريوس الهندسة )مع مرتبة الشرف( 
في المواد الرياضية

الهندسةعلوم الكمبيوتر

الخيارات المهنية والتوظيفية

المسارات المهنية المحتملة: تحليل األعمال 
وتطوير األلعاب وتطوير ُنظم اإلنترنت وتقديم 

خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات 
وتطوير البرامج.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

علوم الكمبيوتر: 23,628 جنيه إسترليني

الخيارات المهنية والتوظيفية

المسارات المهنية المحتملة: هندسة الطيران 
وهندسة السيارات واإلنشاء والتصنيع والعلوم 

الطبية وتصميم المنتجات وتقديم الخدمات 
االستشارية فيما يتعلق باألنظمة وهندسة 

االتصاالت الالسلكية.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

الهندسة: 27,452 جنيه إسترليني

20
TOP

حصلت على المرتبة 11 في 
المملكة المتحدة من حيث البحوث 

الرائدة في العالم وفًقاً إلطار 
التميز البحثي لعام 2014

من أفضل 10 
أقسام للهندسة وفًقا 

إلطار التميز البحثي 
لعام 2014

هل تعلم؟
آالن كوكس، وهو أحد رواد نظام التشغيل لينكس 

"Linux "درس في جامعة سوانسي، وهو يعمل اآلن 
كمحاضر فيها!

يسعى مصنعي سيارة Bloodhound SSC إلى تحطيم الرقم 
القياسي في السرعة األرضية في جنوب أفريقيا في صيف 2016.
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جميع الدورات الدراسية المقدمة من جامعة سوانسي 
والمخصصة للحصول على درجة البكالوريوس في القانون 

هي درجات مؤهلة لدراسة القانون, 

وتتلخص فوائد هذه الدرجات العلمية فيما يلي:

•  تمنحك أساس قوي للعمل في المجال القانوني

•  تدربك على تطبيق المفاهيم القانونية في بيئة عملية

•  تزودك بالمهارات القابلة للنقل، بما في ذلك مهارات العمل 
الجماعي، ومهارات االتصال والتقديم، ومهارات القدرة 

على حل المشكالت، إضافة إلى المهارات التحليلية.

تتيح دراسة علم الجريمة بجامعة سوانسي فرصة للتخصص 
في عدة مجاالت مثل حقوق الشباب والجريمة والمخدرات 

والكحول وجرائم الشركات والجرائم الجنسية.

هذه الدرجات العلمية:

•  ستؤهلك للحصول على إحدى الوظائف المجزية في 
نظام العدالة الجنائية، على سبيل المثال, إدارات الشرطة 

والسجون والمراقبة.

•  ستزودك بالمهارات الالزمة للعمل في مجاالت مثل 
حقوق بالشباب ودعم الضحايا "المجني عليهم" والسالمة 

المجتمعية ومنع الجريمة

•  تمدك بدراسة تمهيدية للدراسات العليا والبحوث األكاديمية

•  تزودك بالمهارات القابلة للنقل، بما في ذلك مهارات العمل 
الجماعي ومهارات االتصال والتقديم ومهارات القدرة على 

حل المشكالت، إضافة إلى المهارات التحليلية.

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
سبتمبر ونوفمبر ويناير

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
12,750 جنيه إسترليني

الوحدات
التكوين والنمط

القانون الدستوري

قانون العقود

القانون الجنائي

النظام القانوني اإلنجليزي

مهارات التعلم واالتصال التفاعلية

المهارات القانونية

االتصال الجماهيري

مبادئ تقنية المعلومات واالتصاالت

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

جامعة سوانسي للقانون وكلية ويلز سوانسي الدولية في مجال 
علم الجريمة، سينجلتون بارك كامبس

مواعيد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
13,200 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
12,650 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
12,650 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 

في علم الجريمة والعدالة الجنائية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في علم الجريمة و علم النفس

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في علم الجريمة و سياسات المجتمع

 بكالوريوس الحقوق )مع مرتبة الشرف( 
 في القانون

 بكالوريوس الحقوق )مع مرتبة الشرف( 
في القانون )الجريمة والعدالة الجنائية(

 بكالوريوس الحقوق )مع مرتبة الشرف( 
في القانون والدراسات األمريكية 

 بكالوريوس الحقوق )مع مرتبة الشرف( 
في القانون وعلم الجريمة 

 بكالوريوس الحقوق )مع مرتبة الشرف( 
في القانون والتاريخ

 بكالوريوس الحقوق )مع مرتبة الشرف( 
في القانون واإلعالم

 بكالوريوس الحقوق )مع مرتبة الشرف( 
في القانون والسياسة

بدراسة الرياضيات بجامعة سوانسي، فإنك ستدرس نظرية 
األعداد التي وضعها فيثاغورس، والرياضات المالية, 

التي تعتمد عليها أعلى النشرات اإلعالنية بوول ستريت 
)البورصة(، وغيرها من المواضيع القيِّمة التي تعكس التميز 
البحثي بالجامعة في االحتمال والتحليل ومعادالت التفاضلية 

الجزئية غير الخطية والهندسة غير التبديلية والطبولوجيا 
الجبرية.

هذه الدرجات العلمية:

•  ستكون بمثابة تدريب لك على مجموعة واسعة من المهن 
في عالم األعمال فضاًل عن الحوسبة والتدريس

•  ستمدك بدراسة تمهيدية للدراسات العليا والبحوث 
األكاديمية

•  تزودك بالمهارات القابلة للنقل، بما في ذلك مهارات 
االتصال والتقديم ومهارات القدرة على حل المشكالت 

إضافة إلى المهارات التحليلية.

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
 سبتمبر، ونوفمبر، ويناير )فصالن دراسيان(  

سبتمبر ومايو )ثالثة فصول دراسية(

المدة
فصالن دراسيان أو ثالثة

رسوم الدورات
 13,200 جنيه إسترليني )فصالن دراسيان( 

16,200 جنيه إسترليني )ثالثة فصول دراسية(

الوحدات
تقنيات تحليلية 1 

تقنيات تحليلية 3

أساسيات البرمجة 

مهارات التعلم واالتصال التفاعلية

الفيزياء 2

الفيزياء 3

مبادئ تقنية المعلومات واالتصاالت  

اإلحصائيات 

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
14,200 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
14,200 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
14,200 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 

في الرياضيات التطبيقية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في الرياضيات

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في الرياضيات المالية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في رياضيات المعلومات واالتصال

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في الرياضيات وعلوم اإلدارة

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في الرياضيات البحتة

الرياضياتالقانون وعلم الجريمة

الخيارات المهنية والتوظيفية

المسارات المهنية المحتملة: محامي إجراءات 
ومستشار قانوني ومحامي مرافعات

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

القانون: 19,699جنيه إسترليني

الخيارات المهنية والتوظيفية

مسارات توظيف محتملة في: المحاسبة والخدمات 
المصرفية وإدارة المخاطر المالية واإلحصائيات.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

الرياضيات: 24,119 جنيه إسترليني

25
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تحدد وسائل اإلعالم الطريقة التي يتفاعل بها األفراد مع 
مجتمعهم بشكل متزايد, ويشمل ذلك وسائل اإلعالم المطبوعة 

والمذاعة إلى السينما والتلفزيون والنشر الرقمي والشبكات 
ل الطريقة التي  االجتماعية والعالقات العامة، كما أنها تشكِّ
نرى بها أنفسنا واآلخرين، ومن الممكن أن تكون أداة قوية 

للتغير االجتماعي اإليجابي منه والسلبي.

وتتمتع دراسة اإلعالم واالتصال بجامعة سوانسي برؤية 
مهنية ونظرية ودولية تعكس التحديات والفرص في عالمنا 

المكتظ بالوسائط اإلعالمية.

هذه الدرجات العلمية:

•  ستمدك بمعرفة عميقة بتاريخ اإلعالم والسينما والعالقات 
العامة والصحافة والنظريات والممارسات المتعلقة بهم.

•  ستزودك بالمهارات والمعرفة الالزمة للعمل في مجموعة 
متنوعة من المجاالت المرتبطة باإلعالم.

•  ستساعدك على اكتساب المهارات التي يمكن نقلها والتي 
يقدر أرباب العمل قيمتها، بما في ذلك مهارات اإلعالم 

الجديد والعمل الجماعي ومهارات االتصال والتقديم، 
إضافة إلى المهارات التحليلية

•  ستوفر لك إحدى الميزات التنافسية في سوق العمل 
ومجاالته في الوقت الحاضر.

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
سبتمبر ونوفمبر ويناير

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
12,750 جنيه إسترليني

الوحدات
التكوين والنمط

التفكير الناقد

العولمة

مهارات التعلم واالتصال التفاعلية

مدخل إلى المبادئ التأسيسية 

لالتصال الجماهيري

مبادئ تقنية المعلومات واالتصاالت

تحقيق الرفاهية بكل أنحاء العالم

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
13,200 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
12,900 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
12,900 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 

في اإلعالم واالتصال

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في اإلعالم واللغة الفرنسية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في اإلعالم واللغة األلمانية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في اإلعالم واللغة اإلسبانية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في االتصال السياسي

تقوم دراسة علم الوراثة والكيمياء الحيوية بدور أساسي 
في تشخيص األمراض البشرية وتطوير عالجات جديدة 

ومستحضرات صيدالنية. كما أنها تسلط الضوء على التطور 
اإلنساني وتأثير التغير البيئي على الكائنات الحية، ويمكن 

أن تساعدنا في الحفاظ على التنوع البيولوجي على األرض. 
يختار العديد من خريجي هذه البرامج االنتقال إلى برامج 
الطبية بمستوى الدراسات العليا، أو القيام بأدوار بحث أو 

تطوير في هذا المجال.

ستوفر لك دراسة درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في الكيمياء الحيوية الطبية ودراسة درجة البكالوريوس 

)مع مرتبة الشرف( في علم الوراثة الطبية التدريب المالئم 
للحصول على دراسة أخرى تؤهلك ألن تصبح طبيًبا.

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

 مواعيد القبول
 سبتمبر، ونوفمبر، ويناير )فصالن دراسيان( 

سبتمبر ومايو )ثالثة فصول دراسية(

المدة
فصالن دراسيان أو ثالثة

رسوم الدورات

 15,850 جنيه إسترليني )فصالن دراسيان( 
18,850 جنيه إسترليني )ثالثة فصول دراسية(

الوحدات
تقنيات تحليلية 1

علم األحياء 1

علم األحياء 2

الكيمياء

مهارات التعلم واالتصال التفاعلية 

الكيمياء العضوية

مبادئ تقنية المعلومات واالتصاالت

اإلحصائيات

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
15,850 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
15,850 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
15,850 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات التالية 

من جامعة سوانسي:
 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 

في الكيمياء الحيوية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في علم الوراثة

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في علم الوراثة والكيمياء الحيوية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في الكيمياء الحيوية الطبية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في علم الوراثة الطبية

علم الوراثة الطبية والكيمياء الحيويةاإلعالم واالتصال

الخيارات المهنية والتوظيفية

مسارات وظيفية محتملة في: اإلعالن واإلذاعة 
والتحرير والعمل بالصحافة اإلذاعية والجرائد 
والمجالت وأبحاث السوق والتسويق والوسائط 

المتعددة والعالقات العامة.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو: 

اإلعالم واالتصال 18,212 جنيه إسترليني

الخيارات المهنية والتوظيفية

مسارات وظيفية محتملة: في التكنولوجيا الحيوية، 
وبيولوجيا الحفظ والطب الشرعي، البحوث 

الصيدالنية.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

الموضوعات المتعلقة بالطب: 22,268 جنيه 
إسترليني

أفضل كلية لدراسة الطب بالمملكة 
المتحدة من حيث التميز البحثي وفًقا 

إلطار التميز البحثي لعام 2014
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 هذه الدرجات العلمية:

•  ستوفر لك إلماًما كبيًرا بالطب والرعاية الصحية والسياسة 
االجتماعية وقضايا الرفاهية وكيف نتعامل مع هذه األمور 

كمجتمع

•  ستزودك بالمهارات الرئيسية للتقييم والتحليل النقدي

•  تزودك بالمهارات القابلة للنقل، بما في ذلك مهارات العمل 
الجماعي ومهارات االتصال والتقديم ومهارات القدرة على 

حل المشكالت، إضافة إلى المهارات التحليلية المتقدمة.

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
سبتمبر ونوفمبر ويناير

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
14,600 جنيه إسترليني

الوحدات
مهارات التعلم واالتصال التفاعلية 

التكوين والنمط

التفكير الناقد

العولمة

مدخل إلى المبادئ التأسيسية 

اإلحصائيات

تحقيق الرفاهية بكل أنحاء العالم

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

علم األحياء 1

علم األحياء 2

يختلف اختيار الوحدة مع اختيار برنامج الدرجة الدراسية.

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
14,600 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
13,950 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
13,950 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 

في العلوم الطبية والعلوم اإلنسانية )اإلنسانيات(

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في السياسة االجتماعية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في الرعاية الصحية واالجتماعية

ال تقتصر السياسة والعالقات الدولية على مجرد الدراسة 
المتعلقة بالمؤسسات الحكومية والعالقات الدولية لكنها نظام 

يبحث الرؤى المختلفة بغية تحقيق مجتمع أكثر عدالً يدوم 
آلالف السنين، كما يتناول أيًضا الكثير من التحديات الملحة 

المعاصرة.

يختص علم السياسة والعالقات الدولية بجامعة سوانسي 
بالبحث في القضايا التي تشمل اإلرهاب واإلبادة الجماعية 

والجرائم المالية ودور وسائل اإلعالم ومستقبل السياسة 
البريطانية, ويبحث هذا العلم عن المصدر الذي تنبع منه 

األزمات والتهديدات، وإذا كان باإلمكان الحيلولة دون 
وقوعها.

قسم الدراسات السياسية والثقافية هو أحد األقسام المصنفة 
التي ُمنحت الحق في تقديم وحدة جديدة عن الدراسات 

البرلمانية من خالل مجلس البرلمان )قصر وستمنستر(, وقد 
تمت الموافقة على هذه الوحدة المتميزة ودعمها من جانب 

رئيس مجلس العموم وكاتب المجلس ورئيس مجلس اللوردات 
وكاتب المجلس في مجلس اللوردات, وسيكون للطالب الذين 

يدرسون هذه الوحدة فرصة زيارة قصر وستمنستر، فضالً 
عن تلقي محادثات بجامعة سوانسي من كتبة البرلمان الذين 

يغطون مجموعة من الموضوعات تبدأ من العملية التشريعية 
حتى تغير األدوار بمجلس اللوردات.

هذه الدرجات العلمية:

•  ستزودك بالمهارات الالزمة للحصول على وظيفة 
مجزية في مجموعة متنوعة من المجاالت تشمل األجهزة 

االستخباراتية والمدنية والحكومة المحلية والوطنية 
واإلدارة والمالية والتدريس والصحافة.

•  ستساعدك على اكتساب المهارات القابلة للنقل، بما في 
ذلك مهارات العمل الجماعي ومهارات االتصال والتقديم 

ومهارات القدرة على حل المشكالت، إضافة إلى المهارات 
التحليلية.

•  ستمدك بالمهارات والسبل المنهجية الالزمة للدراسات 
العليا والبحوث األكاديمية.

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
سبتمبر ونوفمبر ويناير

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
12,950 جنيه إسترليني

الوحدات
التكوين والنمط

مدخل إلى المبادئ التأسيسية 

التفكير الناقد

تحقيق الرفاهية عبر أنحاء العالم

العولمة

مهارات التعلم واالتصال التفاعلية 

االتصال الجماهيري

مبادئ تقنية المعلومات واالتصاالت

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
13,500 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي

رسوم الدورات
13,500 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
13,500 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات التالية 

من جامعة سوانسي:
 درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( 

في الدراسات األمريكية

 درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( 
في الحرب والمجتمع

 درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( 
في العالقات الدولية 

 درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( 
في العالقات الدولية والدراسات األمريكية

 درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( 
في العالقات الدولية والتاريخ المعاصر

 درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( 
في االتصال السياسي 

درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( في السياسة

 درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( 
في السياسة والدراسات األمريكية

 درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( 
في السياسة والتاريخ القديم 

 درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( 
في السياسة واللغة اإلنجليزية

 درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( 
في السياسة والتاريخ

 درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( 
في السياسة والسياسة االجتماعية

السياسة والعالقات الدوليةالعلوم الطبية واالجتماعية

الخيارات المهنية والتوظيفية

مسارات وظيفية محتملة: في دراسات الشيخوخة 
والتنمية المجتمعية والتعليم والحكومة المحلية 

والبحث االجتماعي وخدمات األعمال والخدمات 
المدنية، إضافة إلى العمل في مؤسسات القطاع 

الثالث.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

العلوم االجتماعية: 20,038 جنيه إسترليني

الخيارات المهنية والتوظيفية

مسارات وظيفية محتملة في: التعليم وسياسة 
الحكومة والتنمية الدولية والصحافة والسياسات 

المحلية أو الدولية.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

السياسة: 21,940 جنيه إسترليني

20
TOP

تأتي السياسة ضمن أفضل 20 مجال في 
المملكة المتحدة من حيث تأثير البحوث 
وفًقا إلطار التميز البحثي لعام 2014
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علم النفس هو الدراسة العلمية للدماغ والسلوك, وسوف 
يدرس الطالب العمليات النفسية والعصبية التي تقوم على 

األنشطة اليومية كالتفكير والمنطق والذاكرة واللغة, ويتعرفون 
على النتائج المترتبة على إصابة الدماغ وكيفية تحسين 

السلوك المرتبط بالصحة.

وقد أقرت جمعية علم النفس البريطانية )BPS( الدرجة 
العلمية لعلم النفس وتمنح األهلية للخريجين بالحصول على 
عضوية جمعية علم النفس البريطانية واألساس للدراسات 

العليا لعضوية تشارترد )GBC(, وهذه النقطة األخيرة هي 
الخطوة األولى في أن تصبح اختصاصي نفسي بتشارترد 
)بشرط الحصول على الحد األدنى من الدرجة الثانية من 

مرتبة الشرف(

هذه الدرجات العلمية:

•  ستزودك بالمهارات الالزمة ذات الصلة بالوظائف في عدد 
كبير من األدوار، بما في ذلك التدريس والتمريض وإدارة 

شؤون الموظفين واالستشارات.

•  ستؤهلك للدراسات العليا والبحوث

•  ستزودك بالمهارات القابلة للنقل، بما في ذلك مهارات 
العمل الجماعي ومهارات االتصال والتقديم ومهارات 

القدرة على حل المشكالت، إضافة إلى المهارات التحليلية, 
إذا كان لديك رغبة في الممارسة كاختصاصي نفسي في 

مجاالت كعلم النفس السريري أو التعليمي أو الشرعي 
أو الوظيفي، سيتعين عليك القيام بمزيد من الدراسة على 

مستوى الدراسات العليا أو مستوى الدكتوراه.

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
 سبتمبر، ونوفمبر، ويناير )فصالن دراسيان( 

سبتمبر ومايو )ثالثة فصول دراسية(

المدة
فصالن دراسيان أو ثالثة

 رسوم الدورات
 15,000 جنيه إسترليني )فصالن دراسيان( 

18,000 جنيه إسترليني )ثالثة فصول دراسية(

الوحدات
علم األحياء 1

علم األحياء 2

التكوين والنمط 

التفكير الناقد 

الوعي البيئي 

مهارات التعلم واالتصال التفاعلية 

المبادئ اإلحصائية الخاصة بتقنية المعلومات واالتصاالت

اإلحصائيات

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
15,000 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية 
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
13,950 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
13,950 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 

في علم النفس

علم النفس

الخيارات المهنية والتوظيفية

مسارات وظيفية محتملة في مجاالت: علم النفس 
السريري، وعلم النفس الشرعي، والتمريض، 

والعالج الوظيفي.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

علم النفس 19,050 جنيه إسترليني

الدرجة العلمية األولى في المملكة 
المتحدة من حيث تأثير البحوث وفًقا 

إلطار التميز البحثي لعام 2014

1st
in the UK

يضم مجال العلوم بجامعة سوانسي مجموعة متنوعة من 
الموضوعات الدراسية بدًءا من علم األحياء وحتى الجغرافيا, 
كل هذه الموضوعات الدراسية تجمع من مجموعة من مراكز 
األبحاث وتعرض فهًما للعالم الذي نعيش فيه. وتشتهر جامعة 

سوانسي بتميزها البحثي في تربية األحياء المائية والكيمياء 
الحيوية وتغير المناخ والمعلوماتية الجغرافية وعلم الجليديات 

وعلم الحيوان.

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
 سبتمبر ونوفمبر ويناير )فصالن دراسيان(  

سبتمبر ومايو )ثالثة فصول دراسية(

المدة
فصالن دراسيان أو ثالثة

رسوم الدورات
 علم األحياء:  15,900 جنيه إسترليني 

 )فصالن دراسيان(
 18,900 جنيه إسترليني 

)ثالثة فصول دراسية(
 الجغرافيا:  15,000 جنيه إسترليني 

 )فصالن دراسيان(
 18,000 جنيه إسترليني 

)ثالثة فصول دراسية(
 علم الفيزياء:  15,000 جنيه إسترليني 

 )فصالن دراسيان(
 18,000 جنيه إسترليني 

)ثالثة فصول دراسية(

 علم الحيوان:  15,900 جنيه إسترليني 
 )فصالن دراسيان(

 18,900 جنيه إسترليني 
)ثالثة فصول دراسية(

الوحدات
يمكن تحديد ثماِن وحدات مما يلي بناء على مسار الدرجة 

العلمية:

التقنيات التحليلية 1

علم األحياء 1

علم األحياء 2

الكيمياء

التكوين والنمط

التفكير الناقد

الوعي البيئي

العولمة

مهارات التعلم واالتصال التفاعلية

االتصال الجماهيري

الكيمياء العضوية

مبادئ تقنية المعلومات واالتصاالت

اإلحصائيات

يتوقف اختيار الوحدة على اختيار برنامج الدرجة الدراسية.

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
 علم األحياء:               15,900 جنيه إسترليني
 الجغرافيا:                  15,000 جنيه إسترليني
 علم الفيزياء/الجغرافيا:    15,000 جنيه إسترليني
علم الحيوان:               15,900 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
 علم األحياء:               15,000 جنيه إسترليني*
 الجغرافيا:                  14,100 جنيه إسترليني*
 علم الفيزياء/الجغرافيا:    15,900 جنيه إسترليني*
علم الحيوان:               16,300 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
 علم األحياء:               15,000 جنيه إسترليني*
 الجغرافيا:                  14,100 جنيه إسترليني*
 علم الفيزياء/الجغرافيا:    15,900 جنيه إسترليني* 
علم الحيوان:               16,300 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 

في العلوم البيولوجية 

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في علم األحياء

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في علم الجغرافيا

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في علم الجغرافيا والمعلوماتية الجغرافية

 درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( 
في الجغرافيا البشرية 

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في علم البيولوجيا البحرية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في علوم األرض

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في علم الجغرافيا الطبيعية

 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 
في علم الحيوان

العلوم

الخيارات المهنية والتوظيفية

مسارات وظيفية محتملة في مجاالت: الزراعة 
وعلم المناخ والتنمية والمساعدة الخاصة بالحفظ 
والرصد البيئي/النمذجة وعلم الجليديات وإدارة 

الموارد.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

العلوم البيولوجية: 20,094 جنيه 
إسترلينيالجغرافيا:21,210 جنيه إسترليني
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يحل علم الرياضة بجامعة سوانسي في المرتبة الخامسة 
بالمملكة المتحدة وفًقا لدليل جامعة الجارديان لعام 2014.

تؤهل جامعة سوانسي خريجيها لشغل وظائف في المستقبل، 
وهناك أماكن رفيعة المستوى يتوفر بها فرق وقاعات 

رياضية.

وباعتبارك أحد طالب شهادة البكالوريوس بدورة علم 
الرياضة، فإنك ستحصل على أحد البرامج الدراسية المعتمدة 
والدقيقة أكاديمًيا الخاصة بالجمعية البريطانية لعلوم الرياضة 

والتمرينات، التي تشمل العوامل المؤثرة على المشاركة 
واألداء الشخصي في مجال الرياضة, كما أنك ستتعرف على 

الوسائل التي يمكن من خاللها تحقيق هذه العوامل.

هذه الدرجات العلمية:

•  ستوجهك للحصول على وظيفة باعتبارك خبير في شؤون 
الرياضة والتمرين.

•  ستوفر لك فرص وظيفية مجزية أخرى في مجاالت شتى، 
على سبيل المثال, خبراء األداء ومدربو القوة والتكيف 
واختصاصيو فسيولوجيا القلب ومحللو األداء والنشاط 

البدني وتعزيز الصحة، كما تؤهلك للدراسات العليا

•  تزودك بالمهارات القابلة للنقل، بما في ذلك مهارات العمل 
الجماعي ومهارات االتصال والتقديم ومهارات القدرة على 

حل المشكالت، إضافة إلى المهارات التحليلية.

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
سبتمبر ونوفمبر ويناير 

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
13,950 جنيه إسترليني

الوحدات
تقنيات تحليلية 1

علم األحياء 1

علم األحياء 2

الكيمياء

الوعي البيئي

مهارات التعلم واالتصال التفاعلية

مبادئ تقنية المعلومات واالتصاالت

اإلحصائيات

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
13,950 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
13,950 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
13,950 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
 درجة البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( 

في العلوم الرياضية

علم الرياضة

الخيارات المهنية والتوظيفية

مسارات وظيفية محتملة في مجاالت: التدريب، 
التدريب على األداء، والتدريب على التمارين و 

الرياضة.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

علم الرياضة: 18,748 جنيه إسترليني

تعد جامعة سوانسي هي الجامعة الوحيدة في المملكة المتحدة 
التي تمنح درجة الليسانس النادرة )مع مرتبة الشرف( في 
اللغة اإلنجليزية, برنامج ترجمة شفوية وترجمة صينية, 

للطلبة الذين لديهم علم بالصينية الماندرانية المحلية أو من 
ُيتقنها بشكل ما, إضافة إلى مستوى كفاءة عالي في اللغة 

اإلنجليزية كلغة أجنبية, فضالً عن ليسانس في دراسات اللغة 
 ,"TESOL" ودورة تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها

تعليم األشخاص الذين ال يتحدثون اإلنجليزية كلغة أولى أن 
يتمكنوا من التحدث باللغة اإلنجليزية, والتي تفتح األبواب 
لاللتحاق بمهن متنوعة ومجزية حول العالم, وهناك أخبار 

رائعة للطالب وهي أن مناهج اللغة اإلنجليزية والمواد األدبية 
التي ُتدرس في جامعة سوانسي تحتل مرتبة متميزة بين 

أفضل 200 جامعة حسب تصنيف الجامعات العالمية كيو 
إس لعام 2014

المرحلة األولى: برنامج جامعي تمهيدي
المكان

كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، الحرم الجامعي 
لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
سبتمبر ونوفمبر ويناير 

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
13,200 جنيه إسترليني

الوحدات 
التكوين والنمط 

التفكير الناقد 

العولمة 

مهارات التعلم واالتصال التفاعلية 

مدخل إلى المبادئ التأسيسية

االتصال الجماهيري 

مبادئ تقنية المعلومات واالتصاالت 

الرفاهية بكل أنحاء العالم 

المرحلة الثانية: السنة األولى
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
13,200 جنيه إسترليني

المرحلة الثالثة: السنة الثانية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس
13,200 جنيه إسترليني*

المرحلة الرابعة: السنة النهائية
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

رسوم الدورات
13,200 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
درجة الليسانس )مع مرتبة الشرف( في اللغة 

اإلنجليزية وتدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين 
)TESOL( بها

ليسانس )مع مرتبة الشرف( في الترجمة من اللغة 
اإلنجليزية إلى الصينية والترجمة الشفوية

.swan.ac.uk تعد رسوم جامعة سوانسي المذكورة مجرد رسوم إرشادية فقط وهي عرضة للتغيير, ولالطالع على أحدث قوائم الرسوم، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني *

التيسول والترجمة

الخيارات المهنية والتوظيفية

المسارات المهنية المحتملة في: اإلعالنات والتعليم 
وتعليم اللغة اإلنجليزية والترجمة والصحافة 

والتسويق والسياحة

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو: 

اللغويات 18,934 جنيه إسترليني
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35

المسار الدراسي للدراسات العليا
مميزات في جامعة سوانسي

لقد ُصِمَم المسار الدراسي للدراسات العليا بكلية ويلز سوانسي الدولية للطلبة الذين:

•  جاءوا من أماكن ذات خلفية أكاديمية مختلفة عن تلك الموجودة في المملكة المتحدة أو ال 
يتمتعون بمتطلبات االلتحاق المباشر بالجامعة.

•  يحتاجون تدريًبا إضافًيا على استخدام اللغة اإلنجليزية

•  توقفوا عن الدراسة لفترة من الزمن

•  يتطلعون إلى صقل المهارات الجيدة التي اكتسبوها بالفعل أثناء دراساتهم الجامعية أو 
ممارستهم لوظائفهم

سوف يعمل برنامج تمهيدي ماجستير على:

•  مساعدتك على تطوير مهاراتك الفكرية والعملية مما ينمي لديك مجموعة من المهارات 
القابلة للتحويل التي سوف تدعمك في دراساتك األكاديمية/وظائفك المهنية وقدرتك على 

اتخاذ القرار فيما بعد

•  مساعدتك على تنمية المعرفة األساسية وفهم المبادئ األساسية ذات الصلة بدرجتك 
الدراسية التي اخترتها

•  مساعدتك على تنمية مهارات التقنيات الرقمية ومنهجيات البحث وتقنية المعلومات 
واالتصاالت والعروض التقديمية, فضالً عن مهارات االتصال

•  ضمان أنك بلغت المستوى الُمحدد من الكفاءة اللغوية متعددة االختصاصات.

المسارات 
التقييمالهيكلمواعيد القبولالمدةالتعليمية

تمهيدي ماجستير 
)المرحلة األولى(

فصل دراسي أو فصالن 
دراسيان )على حسب مجال 
دراستك ومستوى الدراسات 

السابقة التي درستها(

سبتمبر ويناير 
ويونيو

أثناء تواجدك في كلية ويلز سوانسي الدولية، سوف تدرس سلسلة 
من الوحدات الدراسية التي سوف ُتعدك للتدرج السلس في دراسات 
المرحلة الثانية من درجة الماجستير التي اخترت دراستها, وتشمل 

جميع الوحدات الدراسية مهارات أكاديمية أساسية متعلقة بدرجة 
الدراسات العليا.

يوجد تقييم مستمر ألغلب الوحدات الدراسية 
يتألف من االختبارات والتقييمات و تحليل 

جدوى الحالة.

درجة الماجستير 
)المرحلة الثانية(

أثناء برنامج درجة الماجستير )المرحلة الثانية(، ستضيف إلى ما –12 أشهر
تعلمته خالل برنامج تمهيدي ماجستير, وتزيد من توسع مدى فهمك في 
المجال المهني الخاص بمجال دراستك, وتتألف درجة الماجستير عادة 
من سلسلة من الوحدات االختصاصية في فصول دراسية أو ندوات أو 
نماذج تدريبية منظمة, وسوف ُتقيم الوحدات الدراسية من خالل األداء 
في االختبارات أو الواجبات أو المقاالت أو الندوات, وقد يشمل التقييم 
مشاريع وعروض تقديمية فردية أو جماعية, وبالنسبة لمعظم درجات 
الماجستير يشكل إعداد وتقديم مشروع كبير أو أطروحة جزًءا كبيًرا 

من التقييم والدرجة النهائية.

وسوف ُتقيم الوحدات الدراسية من خالل األداء 
في االختبارات أو الواجبات أو المقاالت أو 

الندوات. وقد يشمل التقييم مشاريع وعروض 
تقديمية فردية أو جماعية. وبالنسبة لمعظم 

درجة الماجستير، ويشكل إعداد وتقديم مشروع 
كبير أو أطروحة جزًءا كبيًرا من التقييم و 

السنة النهائية.

درجات الدراسات العليا العلمية المتاحة لطالب كلية ويلز سوانسي الدولية
المحاسبة والمالية 

درجة الماجستير في علوم المحاسبة المالية 

درجة الماجستير في تحليل األعمال والتحليالت المالية 

درجة الماجستير في علوم اإلدارة المالية

اآلداب والعلوم اإلنسانية
درجة الليسانس في الترجمة الصينية-اإلنجليزية وتعليم اللغة

درجة الليسانس في تعليم اللغة اإلنجليزية إلى متحدثي اللغات 
األخرى

درجة الليسانس في الترجمة والترجمة الشفوية

درجة الليسانس في االتصاالت والممارسات اإلعالمية 
والعالقات العامة

درجة الليسانس في التنمية وحقوق اإلنسان

درجة الليسانس في اإلعالم الرقمي

درجة الليسانس في نوع الجنس والثقافة

درجة الليسانس في التنمية واالتصاالت الدولية

درجة الليسانس في الصحافة الدولية

درجة الليسانس في العالقات الدولية

درجة الليسانس في التنمية واألمن الدولي 

درجة الليسانس في السياسة

درجة الليسانس في الترجمة المهنية

درجة الليسانس في السياسات العامة

درجة الليسانس في الحرب والمجتمع

إدارة األعمال
درجة الماجستير في علوم اإلدارة

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )تحليل األعمال( 

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )التجارة اإللكترونية(

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )األعمال الحرة( 

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )المالية(

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )إدارة الموارد البشرية(

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )الدولية(

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )المعايير الدولية( 

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )االستشارات اإلدارية(

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )التسويق(

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )إدارة المشاريع وسلسلة 
اإلمداد والعمليات(

تنمية الطفل
درجة الليسانس في دراسات الطفولة

درجة الليسانس في اللعب العالجي واإلنمائي

علوم الكمبيوتر
درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة

درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة مع التخصص 
في تفاعُل البشر مع الحواسيب

درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة مع التخصص 
في أنظمة األمن والسالمة

درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة مع التخصص 
في تكنولوجيا البرمجيات

درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة مع التخصص 
في الحوسبة البصرية

درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر

الهندسة
درجة الماجستير في هندسة الفضاء

درجة الماجستير في هندسة الكيميائية

درجة الماجستير في هندسة المدنية

درجة الماجستير في االتصاالت

درجة الماجستير في النمذجة الحاسوبية والعددية

درجة الماجستير الهندسة الكهربائية واإللكترونية 

درجة الماجستير في اإللكترونيات في مجال الطاقة المستدامة

درجة الماجستير في هندسة المواد

درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية

درجة البكالوريوس في علوم النانو إلى تقنية النانو

علوم الصحة
درجة الماجستير في دراسات الشيخوخة

درجة الماجستير في إدارة الرعاية الصحية

درجة الماجستير في المعلوماتية الصحية

ماجستير في الصحة العامة والتوعية الصحة

العظماء ال 
يتشابهون في 

التفكير
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توفر كلية اإلدارة حزمة من البرامج التي ُتَدرس والتي 
ُصممت خصيًصا لتعزيز إمكانية الحصول على وظيفة, 

ويتوفر بها برامج للطالب الحاصلين على أية درجة جامعية 
والذين يطمحون اآلن إلى دراسة علوم اإلدارة, كما يوجد بها 

برامج للطالب الذين سبق لهم دراسة األعمال أو علوم اإلدارة 
في مستوى التعليم غير الخريجين.

يقوم الفريق األكاديمي بالكلية بجمع خبرات البحث الدولية 
مع الخبرات الثمينة في المجال الصناعي والتي تشمل شركة 

تشينا تليكوم وكوستاين وديل ودويتش بنك وإرنست ويونغ 
وجي فور إس وبنك استاندرد تشارترد وسكانسكا ودبليو سي 

."WS Atkins" أتكنز

المرحلة األولى: تمهيدي ماجستير
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
سبتمبر ويناير ويونيو

المدة
فصل دراسي أو فصالن دراسيان

رسوم الدورات
 9,350 جنيه إسترليني )فصل دراسي واحد(
12,000 جنيه إسترليني )فصالن دراسيان(

الوحدات
خمس وحدات دراسية ُتَدَرس في دورة مدتها فصل دراسي 

واحد

مهارات اللغة اإلنجليزية األكاديمية 1و2

التفكير اإلداري الناقد

الشؤون المالية

مهارات التعلم واالتصال التفاعلية

الطرق الكمية إلدارة األعمال

البحث والتحليل النقدي

اإلستراتيجية

برنامج تعليمي لمهارات الدراسة 1و2

المرحلة الثانية: درجة الماجستير
المكان

جامعة سوانسي، باي كامبس

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
16,500 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
درجة الماجستير في علوم المحاسبة المالية

درجة الماجستير في تحليل األعمال والتحليالت 
المالية

درجة الماجستير في علوم اإلدارة المالية

درجة الماجستير في علوم اإلدارة

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )تحليل األعمال(

 درجة الماجستير في علوم اإلدارة 
)التجارة اإللكترونية( 

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )األعمال الحرة(

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )المالية(

 درجة الماجستير في علوم اإلدارة 
)إدارة الموارد البشرية( 

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )الدولية( 

 درجة الماجستير في علوم اإلدارة 
)المعايير الدولية(

 درجة الماجستير في علوم اإلدارة 
)االستشارات اإلدارية(

درجة الماجستير في علوم اإلدارة )التسويق( 

 درجة الماجستير في علوم اإلدارة 
)إدارة المشاريع وسلسلة اإلمداد والعمليات(

اإلدارة المحاسبة والمالية

الخيارات المهنية والتوظيفية

المسارات المهنية المحتملة: مجاالت المحاسبة 
والمالية وتقديم االستشارات الحكومية والصناعة 

وإدارة القطاع العام وإدارة التجزئة.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

المحاسبة والمالية: 22,348 جنيه إسترليني

20
TOP

أفضل 20 كلية من كليات اإلدارة 
بالمملكة المتحدة من حيث تأثير البحوث 
وفًقا إلطار التميز البحثي لعام 2014

4
4 إعفاءات من جمعية 
المحاسبين القانونيين 

المعتمدين

دراسات الطفولة

علوم الكمبيوتر )أخصائي( 
علوم الكمبيوتر )عام(

تبحث الدراسات في مجال الطفولة كيفية تطور األطفال منذ 
والدتهم وكيفية اكتسابهم القدرة على التعلم والتفكير ألنفسهم 

وكيف يتأثر تطورهم بعائالتهم والمجتمعات التي يعيشون 
بها, حيث تقوم ببحث مواضيع من مناظير تاريخية ونفسية 
وسوسيولوجية واسعة, فضالً عن دراسة حقوق الطفل في 

إطار اتفاقية األمم المتحدة.

وقد تم تصميم برنامج الماجستير في دراسات الطفولة 
لمجموعة كبيرة من المتخصصين الذين يعملون مع األطفال, 

حيث يتم تناول مجموعة واسعة من المواضيع ويتم تشجيع 
الطالب على التفكير في ممارساتهم ومعالجة النظريات 

واألبحاث المتعلقة بإهتماماتهم.

المرحلة األولى: تمهيدي ماجستير 
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
يناير

المدة
فصل دراسي واحد

رسوم الدورات
9,350 جنيه إسترليني

الوحدات
علوم الصحة

مهارات دراسة العلوم الصحية

مهارات تقنية المعلومات واالتصاالت

مهارات التعلم واالتصال التفاعلية

المرحلة الثانية: درجة الماجستير
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
13,300 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
درجة الليسانس في دراسات الطفولة

درجة الليسانس في اللعب العالجي واإلنمائي

يقدم قسم علوم الكمبيوتر مرافق حديثة ويشمل ذلك معامل 
متصلة بشبكات اإلنترنت بالكامل تقوم بتشغيل الويندوز 

ولينكس "Linux" ومختبر مشاريع يشمل معدات متخصصة, 
وتدعم المعامل مجموعة واسعة من البرامج ويشمل ذلك لغات 

البرمجة مثل جافا وC# وNET framework وC و
.Prolog وبرولوج Haskell وهاسكل ++C

توجد أيًضا بيئات تطوير متكاملة للبرامج, على سبيل 
المثال, فيجيوال ستوديو ونت بينز، حزمة مايكروسوفت 

أوفيس المستخدمة على نطاق واسع، أدوات الوصول إلى 
شبكات الويب والعديد من أدوات البرامج المعدة الستخدامات 
خاصة ويشمل ذلك أدوات معالجة الصور والرسوم الهندسية 

التخطيطية وغير ذلك.

المرحلة األولى: تمهيدي ماجستير
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

مواعيد القبول
 سبتمبر )أخصائي(
يناير ويونيو )عام(

المدة
 فصالن دراسيان )أخصائي( 

فصل دراسي )عام(

رسوم الدورات
 9,350 جنيه إسترليني )فصل واحد( 

12,000 جنيه إسترليني )فصالن دراسيان(

المرحلة الثانية: درجة الماجستير
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
15,050 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات التالية 

من جامعة سوانسي:
درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر

درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة

درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة مع 
التخصص في تكنولوجيا البرمجيات

درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة مع 
التخصص في تفاعُل البشر مع الحواسيب

درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة مع 
التخصص في الحوسبة البصرية

درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر المتقدمة مع 
التخصص في أنظمة األمن والسالمة

الخيارات المهنية والتوظيفية

المسارات المهنية المحتملة: التوعية الصحية 
والتعليم والعمل كأخصائي رعاية صحية 

والتمريض وطب األطفال والرعاية االجتماعية.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

 الموضوعات المتعلقة بالطب: 20,768 
جنيه إسترليني )بيانات 2014(

الخيارات المهنية والتوظيفية

المسارات المهنية لحديثي التخرج: مبرمج فلكس 
"Flex"، التسويق االجتماعي القائم على المجتمع 
 General؛ مهندس برمجيات، شركة"CBSM"
Dynamics UK؛ شركة هوليت-باكارد، مطور 
 Information Processing ،برمجيات كبير
Ltd؛ مطور أنظمة،Itchen College؛ مهندس 

تكنولوجيا معلومات، شركةNew Directions؛ 
مطور برمجيات، Persuasive Image؛ مطور 

مواقع الويب، Time Etc Ltd؛ مطور، شركة 
تينوبوليس،؛ مطور برمجيات، VSI Thinking؛ 

محلل نظم،Wall Colmonoy؛ مدير قاعدة 
We Predict Ltd ،بيانات

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

علوم الكمبيوتر: 23,628 جنيه إسترليني
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كلية ويلز سوانسي الدولية هي مسارك التعليمي إلى جامعة سوانسي 2016/17

لقد كان لمهندسي جامعة سوانسي الريادة في تطوير عدد كبير 
من التقنيات على غرار العناصر المحددة التي أحدثت ثورة 
في "محطات الطاقة" من خالل استخدام الطالءات الوظيفية 
والمحساس البيولوجي قليل التكلفة والذي يتميز بقدرته على 

تشخيص مجموعة متنوعة من الحاالت الصحية.

وكطالب دراسات عليا، ستتمكن من الوصول إلى المرافق 
المخصصة إلجراء البحوث والموجودة في كل مراكز 

البحوث المعترف بها دولًيا للكلية ويشمل ذلك معامل متطورة 
وأجنحة الوسائط المتعددة وتكنولوجيا الحوسبة المتقدمة 

وغرف ممتازة مخصصة لطلبة الدراسات العلية.

وقد طورت كلية الهندسة بعض الروابط الجامعية القوية مع 
شركات صناعية في ويلز والمملكة المتحدة وعلى المستوى 

الدولي, كما أسست نفسها كرائدة في مجال التطوير الهندسي 
من خالل العمل في إطار الشراكة مع شركات قيادية عالية 

على غرار TATA ورولز رويس وإيرباص وبي إيه إي 
سيستمز وهوليت-باكارد.

المرحلة األولى: تمهيدي ماجستير 
المكان

كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، باي كامبس

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
13,000 جنيه إسترليني

المرحلة الثانية: درجة الماجستير 
المكان

جامعة سوانسي، باي كامبس

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
16,950 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات التالية 

من جامعة سوانسي:
درجة الماجستير في هندسة الفضاء 

درجة الماجستير في هندسة الكيميائية 

درجة الماجستير في هندسة المدنية

درجة الماجستير في نظم االتصاالت 

درجة الماجستير في النمذجة الحاسوبية 

درجة الماجستير الهندسة الكهربائية واإللكترونية

درجة الماجستير في هندسة المواد

درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية

درجة الماجستير في علم النانو

درجة البكالوريوس في علم النانو إلى تقنية النانو

درجة الماجستير في هندسة الطاقة والطاقة 
المستدامة

ENGINEERING

الخيارات المهنية والتوظيفية

المسارات المهنية المحتملة: هندسة الطيران 
،هندسة السيارات ،تصنيع مواد البناء ،تصميم 

منتجات العلوم الطبية، إجراء إستبيانات مسحية، 
تقديم الخدمات االستشارية فيما يتعلق باألنظمة، 

االتصاالت السلكية والالسلكية.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

الهندسة: 27,452 جنيه إسترليني

من أفضل 10 أقسام للهندسة 
على مستوى المملكة المتحدة وفًقا 
إلطار التميز البحثي لعام 2014

آفاق الخريجين في المملكة المتحدة 
 صحيفة تايمز وصحيفة صنداي تايمز 
جدول دليل الجامعات الجيدة 2016

علوم الصحة

اآلداب والعلوم اإلنسانية

تهدف دورات العلوم الصحية في جامعة سوانسي إلى 
احتراف مهن متعددة, حيث تشمل الدورات مجموعة من 
المجاالت من بينها التعامل مع الحاالت المزمنة والرعاية 
الصحية ومكافحة العدوى والقانون واإلدارة والتمريض 

والسياسة والصحة العامة.

المرحلة األولى: تمهيدي ماجستير
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
يناير

المدة
فصل دراسي واحد

رسوم الدورات
9,350 جنيه إسترليني

الوحدات
علوم الصحة

مهارات دراسة العلوم الصحية

مهارات تقنية المعلومات واالتصاالت

مهارات التعلم واالتصال التفاعلية

المرحلة الثانية: درجة الماجستير
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
13,800 جنيه إسترليني*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
درجة الماجستير في دراسات الشيخوخة

درجة الماجستير في صحة األطفال العامة

درجة الماجستير في إدارة الرعاية الصحية

درجة الماجستير في المعلوماتية في مجال الصحة

درجة الماجستير في إدارة الحاالت المزمنة 
وطويلة األجل

ماجستير في الصحة العامة و التوعية الصحية.

يقدم خريجو كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية مساهمة قيمة ال 
تعوض في المجال االقتصادي كما أن لهم دور حاسم في دعم 
قطاعات الصناعات االبتكارية الرائدة عالمًيا, فطالب اآلداب 

والعلوم اإلنسانية ينتظرهم مستقبل مشرق, وتعمل الجامعة مع 
أصحاب العمل ومجموعات ممثلي أصحاب العمل والهيئات 

المهنية والمعاهد الشريكة الدولية لتمنح الطالب فرص إجراء 
الدراسات في الخارج واإلدماج المهني والتدريب الداخلي 

واألنشطة الخارجة عن المناهج.

المرحلة األولى: تمهيدي ماجستير
المكان

 كلية ويلز سوانسي الدولية بجامعة سوانسي، 
الحرم الجامعي لسينجلتون بارك

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
12,000 جنيه إسترليني

الوحدات
مهارات التعلم واالتصال التفاعلية

مهارات تقنية المعلومات واالتصاالت 

االتصال الجماهيري     

مهارات اللغة اإلنجليزية األساسية 1

الفصل الدراسي الثاني

العولمة   

الوحدات المسلمة األولى والثانية بجامعة وسوانسي 

التعليم األكاديمي - التفكير الناقد

المرحلة الثانية: درجة الماجستير
المكان

جامعة سوانسي، سينجلتون بارك كامبس

ميعاد القبول
سبتمبر

المدة
فصالن دراسيان

رسوم الدورات
بدًءا من 13,300 جنيه إسترليني إلى 14,750 بناًء على 

المسار التعليمي*

سوف يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا المسار 
 التعليمي إلى الحصول على إحدى الدرجات 

التالية من جامعة سوانسي:
درجة الليسانس في الترجمة الصينية-اإلنجليزية 

وتعليم اللغة

درجة الليسانس في تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة 
)TESOL( أجنبية

درجة الليسانس في الترجمة والترجمة الشفوية 

درجة الليسانس في االتصاالت والممارسات 
اإلعالمية والعالقات العامة

درجة الليسانس في التنمية وحقوق اإلنسان 

درجة الليسانس في اإلعالم الرقمي

درجة الليسانس في نوع الجنس والثقافة

درجة الليسانس في التنمية واالتصاالت الدولية

درجة الليسانس في الصحافة الدولية

درجة الليسانس في العالقات الدولية

درجة الليسانس في األمن والتنمية الدولية

درجة الليسانس في السياسة

درجة الليسانس في الترجمة المهنية

درجة الليسانس في السياسات العامة

درجة الليسانس في الحرب والمجتمع

الخيارات المهنية والتوظيفية

المسارات المهنية المحتملة: إدارة العيادات الطبية 
والتخطيط االستراتيجي الحكومي، تمريض 

التحاليل الصحية، تقويم العظام و العلوم الطبية 
المساعدة.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لتصنيفات دليل الجامعات الكامل لعام 
2016، متوسط الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

 الموضوعات المتعلقة بالطب: 20,768 
جنيه إسترليني )بيانات 2014(

الخيارات المهنية والتوظيفية

يعمل خريجي الجامعة في وظائف متنوعة وفعالة 
مثل التعليم والصحافة ووسائل اإلعالم والعالقات 

العامة والكتابة الخالقة واالحترافية والتسويق 
والمبيعات واإلعالنات واألعمال الحكومية 

والسياسية والشؤون الخارجية والسلك الدبلوماسي 
والمنظمات اإلنسانية والقطاعات التجارية 

والصناعية والعامة واألعمال ومجاالت القانون 
والمال والمهن االجتماعية والترفيهية والتراث 

والسياحة وتدريس اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية, 
كما يتم تعيين البعض كمترجمين.

متوسط الرواتب االبتدائية

وفًقا لدليل الجامعات الكامل لعام 2016، متوسط 
الرواتب االبتدائية للخريجين هو:

 اللغويات: 18,934 جنيه إسترليني 
 اللغة اإلنجليزية: 18,771 جنيه إسترليني 

 دراسات االتصال واإلعالم 18,212 
جنيه إسترليني
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*تعد رسوم جامعة سوانسي المذكورة مجرد رسوم إرشادية 
فقط وهي عرضة للتغيير, ولالطالع على أحدث قوائم 

.swan.ac.uk الرسوم، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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متطلبات االلتحاق األكاديمية
ُتشير المتطلبات المدرجة أدناه إلى الحد األدنى من الدرجات العلمية المقبولة للدخول في الدراسة، ومع ذلك قد تطلب مسارات تعليمية محددة درجات علمية أعلى.

الدولة/
المسار الدراسي للدراسات العلياالمسار الدراسي لمرحلة البكالريوس / ليسانسالمنطقة

 المرحلة األولى: 
برنامج جامعي تمهيدي

المرحلة الثانية: درجة السنة األولى 
في المحاسبة وإدارة األعمال واالقتصاد 

والمالية

 المرحلة الثانية: 
 السنة األولى 

تمهيدي ماجستير)جميع البرامج األخرى(

نظام 
التعليم 

بالمملكة 
المتحدة

النجاح في خمس مواد في شهادة الثانوية 
العامة GCSE أو ما يعادلها، مع متوسط 

درجة C بحد أدنى.

120 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية 
العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 

المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم

220-200 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في الجامعات 
 والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة و

 مؤهالت المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 
)GCE A/AS( ويشمل ذلك المواد 

ذات الصلة عند االقتضاء

إتمام شهادة البكالوريوس البريطانية بنجاح 
- BA/BSc/BEng/LLB. يجب أن تكون 
الدرجة في الفرع ذي الصلة متى أمكن ذلك..

إتمام شهادة مغادرة المدرسة الثانوية بنجاح أنغوال
مع اجتياز خمس مواد بحد أدنى، والحصول 

على متوسط درجات 10.

النجاح في إتمام الشهادة قبل الجامعية أو 
ما يعادها

النجاح في إتمام الشهادة قبل الجامعية/الدبلومة مع تقدير 
عام جيد وتقديم دليل على الحصول على درجات جيدة في 

المواد ذات

شهادة بثالث سنوات من التعليم العالي إلى جانب 
معادلة دبلومة وطنية عليا من المملكة المتحدة، 

بمتوسط حد أدنى كلي %60 في الموضوع ذي 
الصلة حيثما اقتضى األمر

إتمام السنة الثانية عشرة بنجاح والتي تعادل 220-200 اإلتمام الناجح للسنة 12 بحد أدنى %50االنتهاء بنجاح من المستوى 11:أستراليا
نقطة تعريفية لخدمة التقديم في الجامعات والكليات بمؤهالت 
شهادة الثانوية العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 
المتقدم التكميلي )GCE A/AS( ويشمل ذلك المواد ذات 

الصلة عند االقتضاء

النجاح في إتمام درجة مشارك )إدارة على مدار 
فصلين دراسيين فقط( أو درجة علمية. يجب 

أن تكون الدرجة في الفرع ذي الصلة متى 
أمكن ذلك..

النجاح في إتمام الشهادة الثانوية/الشهادة بنغالديش
الوسيطة )2+10( مع متوسط درجات 

إجمالي 55 بحد أدنى

النجاح في إتمام الشهادة الثانوية/الشهادة 
الوسيطة مع )2+10( ومتوسط درجات 

إجمالي %60 بحد أدنى

إتمام دبلومة أو درجة بكالوريوس مدتها 3 سنوات مع 
تقدير جيد في جميع المواد، بما في ذلك المواد ذات الصلة 

متى أمكن

كما هو مبين أعاله

النجاح في خمس مواد من المستوى O بوتسوانا 
بشهادة الثانوية العامة مع الحصول على 

تقدير ج كمتوسط إلجمالي الدرجات 
الدراسية

120 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية 
العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 

المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة ومؤهالت 
 )GCE A/AS( المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي

أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله

النجاح في خمس مواد من المستوى O بروناي
بشهادة الثانوية العامة مع الحصول على تقدير 

ج كمتوسط إلجمالي الدرجات الدراسية

120 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية 
العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 

المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة ومؤهالت 
 )GCE A/AS( المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي

أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله

االنتهاء بنجاح من المستوى 11: متوسط كندا
60%

االنتهاء بنجاح من المستوى 12: متوسط 
65%

االنتهاء بنجاح من المستوى 12: متوسط %65 إلى 
%75، بما في ذلك الموضوعات ذات الصلة حيثما اقتضى 

األمر

كما هو مبين أعاله

اإلتمام الناجح للشهادة المتوسطة العليا 2* الصين
مع متوسط درجات %70 بحد أدنى أو 

أعلى، أو اإلتمام الناجح للشهادة المتوسطة 
العليا مع متوسط %60 بحد أدنى أو أعلى.

شهادة الثانوية الماليزية أو الشهادة المتوسطة 
العليا 3 متوسط 70%

شهادة الثانوية الماليزية أو الشهادة المتوسطة العليا 3 
متوسط %75 إلى %80 بحد أدنى مع درجة ال تقل عن 

%70 في أي مادة، بما في ذلك موضوعات ذات صلة متى 
اقتضى األمر

كما هو مبين أعاله

120 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في اإلتمام المرضي لشهادة الثانوية العامةمصر
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية 
العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 

المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة ومؤهالت 
 )GCE A/AS( المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي

أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله

 إتمام شهادة الثانوية العامة العليا غانا
)WAEC/ NECO( مع النجاح في خمس 

C6 مواد على األقل ومتوسط كلي

120 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية 
العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 

المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة ومؤهالت 
 )GCE A/AS( المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي

أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله

مجلس 
التعاون 
الخليجي

إتمام الشهادة التوجيهية بدرجة 60% 
يلزم الحصول على %70 بحد أدنى في 

الرياضيات لاللتحاق بعلوم الكمبيوتر 
والهندسة والرياضيات والعلوم

120 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية 
العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 

المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة ومؤهالت 
 )GCE A/AS( المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي

أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله

الحصول على درجة النجاح في نموذج هونغ كونغ
5 بمتوسط 40 إلى %55، بما في ذلك 

الرياضيات متى لزم األمر.

النجاح في ثالث مواد على األقل في الفصل 
الثالث أو ما يعادل 120 نقطة تعريفية 

لخدمة التقديم في الجامعات والكليات 
بمؤهالت شهادة الثانوية العامة ومؤهالت 

المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 
أو ما يعادلها

النجاح في ثالث مواد على األقل في الفصل الثالث أو 
ما يعادل 200 - 220 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في 

الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة ومؤهالت 
المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي أو ما يعادلها

كما هو مبين أعاله

الدولة/
المسار الدراسي للدراسات العلياالمسار الدراسي لمرحلة البكالريوس / ليسانسالمنطقة

 المرحلة األولى: 
برنامج جامعي تمهيدي

المرحلة الثانية: درجة السنة األولى 
في المحاسبة وإدارة األعمال واالقتصاد 

والمالية

 المرحلة الثانية: 
 السنة األولى 

تمهيدي ماجستير)جميع البرامج األخرى(

إتمام شهادة الثانوية العامة في جميع أنحاء الهند
الهند أو مجالس الواليات )X(: متوسط 

درجة 55%

إتمام شهادة المدرسة العليا في جميع أنحاء 
الهند أو مجالس الواليات )XII(: متوسط 

تراكمي 55%

إتمام شهادة المدرسة العليا في جميع أنحاء الهند أو مجالس 
الوالياتXII(: 65%(  أو أعلى بما في ذلك الموضوعات 

ذات الصلة حيثما اقتضى األمر

كما هو مبين أعاله

االنتهاء بنجاح من شهادة SMK/ SMA إندونيسيا
مع الحصول على متوسط 6.0

 SMK/ SMA االنتهاء بنجاح من شهادة
مع الحصول على متوسط 7.0

االنتهاء بنجاح من شهادة SMK/ SMA مع الحصول 
على متوسط 7.5، بما في ذلك موضوعات ذات صلة 

متى اقتضى

كما هو مبين أعاله

البكالوريا 
الدولية

شهادة البكالوريا الدولية: 28 نقطة، بما في ذلك العلوم 24 نقطة20 نقطة
الفيزيائية في مستوى أعلى. دبلومة البكالوريا الدولية: 

24 نقطة، بما في ذلك الموضوعات ذات الصلة حيثما 
اقتضى األمر

غير متاح

دبلومة المدرسة العليا للسنة الثالثة: بتقدير إيران
عام مقبول

دبلومة المدرسة العليا للسنة الرابعة: بتقدير 
عام مقبول

إتمام دبلومة المدرسة العليا )4 سنوات( بتقدير عام 
14-12، بما في ذلك الموضوعات ذات الصلة متى 

اقتضى األمر

شهادة بثالث سنوات من التعليم العالي إلى 
جانب معادلة دبلومة وطنية عليا من المملكة 
المتحدة، بمتوسط حد أدنى كلي %60 في 
الموضوع ذي الصلة حيثما اقتضى األمر

120 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في إتمام الشهادة التوجيهية بدرجة %60األردن
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية 
العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 

المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم 
في الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة 
ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 

)GCE A/AS( أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة 
حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله

االنتهاء بنجاح من شهادة Attestat مع كازاخستان
الحصول على متوسط تراكمي 3.0

االنتهاء بنجاح من شهادة Attestat مع 
الحصول على متوسط تراكمي 3.5

دبلومة تفيد باالنتهاء من التعليم الثانوي المتخصص بما 
في ذلك الموضوعات ذات الصلة حيثما اقتضى األمر

كما هو مبين أعاله

اإلتمام الناجح لشهادة KCSE مع تجاوز كينيا
C خمس مواد بحد أدنى وتقدير عام

120 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية 
العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 

المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم 
في الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة 
ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 

)GCE A/AS( أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة 
حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله

شهادة ترك المدرسة العليا: متوسط تراكمي كوريا
2.0، إتمام الشهادة المتوسطة العليا 2: 

متوسط تراكمي 3.0

دبلومة المدرسة العليا من مدرسة عليا 
متخصصة، دبلومة أولية/درجة مشارك

دبلومة مدرسة عليا من مدرسة مهنية عليا بدرجات جيدة 
أو دبلومة كلية / درجة مشارك، تشمل موضوعات ذات 

صلة متى اقتضى األمر

كما هو مبين أعاله

إتمام شهادة COHSC بدرجات جيدة، بما في ذلك إتمام شهادة COHSC بدرجات جيدةاإلتمام الناجح لشهادة MSCEماالوي
الموضوعات ذات الصلة حيثما اقتضى األمر

كما هو مبين أعاله

شهادة SPM مع النجاح في ثالث مواد ماليزيا
بتقدير D. UEC: النجاح

شهادة STPM/UEC مع اجتياز مادتين 
رئيسيتين

شهادة STPM/UEC: اجتياز ثالث مواد بتقدير ج بحد 
أدنى، متى اقتضى األمر

كما هو مبين أعاله

اإلتمام الناجح لشهادة التعليم الثانوي والتخرج منغوليا
من المدرسة العليا

120 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية 
العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 

المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم 
في الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة 
ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 

)GCE A/AS( أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة 
حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله

إتمام امتحان شهادة الثانوية العامة في التعليم ميانمار
األساسي بتقدير عام مقبول

إتمام دبلومة المدرسة العليا الفنية /دبلومة 
المدرسة التجارية / دبلومة المدرسة 

الزراعية بتقدير عام مقبول

220-200 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في الجامعات 
والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة ومؤهالت 

 المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 
)GCE A/AS( ويشمل ذلك المواد ذات الصلة عند 

االقتضاء

كما هو مبين أعاله

 إتمام شهادة الثانوية العامة العليا نيجيريا
)WAEC/ NECO( مع النجاح في خمس 

C6 مواد على األقل ومتوسط كلي

120 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية 
العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 

OND المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم، أو

220 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في الجامعات والكليات 
بمؤهالت شهادة الثانوية العامة ومؤهالت المستوى 
المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم، أو 

OND

كما هو مبين أعاله

شهادة الدراسات اإلنسانية HSC/التجارة باكستان
بدرجة إجمالية %50 بحد أدنى

شهادة العلوم HSC، الهندسة/اإلسعافات 
الطبية بدرجة إجمالية %50 بحد أدنى

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم 
في الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة 
ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 

)GCE A/AS( أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة 
حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله
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الدولة/
المسار الدراسي للدراسات العلياالمسار الدراسي لمرحلة البكالريوس/ ليسانسالمنطقة

 المرحلة األولى: 
برنامج جامعي تمهيدي

المرحلة الثانية: درجة السنة األولى 
في المحاسبة وإدارة األعمال واالقتصاد 

والمالية

 المرحلة الثانية: 
 السنة األولى 

تمهيدي ماجستير)جميع البرامج األخرى(

دبلومة تفيد باالنتهاء من التعليم الثانوي المتخصص بما في Attestat: متوسط تراكمي Attestat3.5: متوسط تراكمي 3.0روسيا
ذلك الموضوعات ذات الصلة حيثما اقتضى األمر

كما هو مبين أعاله

النجاح في خمس مواد من المستوى O سنغافورة
بشهادة الثانوية العامة مع الحصول على 

C متوسط الحد األدنى الكلي بتقدير

120 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية 
العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 

المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم 
في الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة 
ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 

)GCE A/AS( أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة 
حسب االقتضاء

شهادة بثالث سنوات من التعليم العالي إلى 
جانب معادلة دبلومة وطنية عليا من المملكة 
المتحدة، بمتوسط حد أدنى كلي %60 في 

الموضوع ذي الصلة حيثما اقتضى األمر

جنوب 
أفريقيا

االنتهاء من الدراسة الوطنية العليا مع 
بالنجاح في أربع مواد كحد أدنى أو االنتهاء 

بنجاح من السنة 11 بتقديرات جيدة.

شهادة عليا مع شهادة قبول/شهادة وطنية بما في ذلك شهادة عليا مع شهادة قبول/عليا وطنية
الموضوعات ذات الصلة حيثما اقتضى األمر

كما هو مبين أعاله

االنتهاء من الشهادة المتوسطة العليا 3 بنسبة تايوان
)%60( أو االنتهاء من الشهادة المتوسطة 

العليا 2 بنسبة )70%(

اجتياز شهادة إتمام الثانوية العليا بمتوسط 
كلي يبلغ %75/اجتياز أحد الدبلومات 

الجامعية االبتدائية

االنتهاء من الشهادة المتوسطة العليا بالحصول على متوسط 
كلي ال يقل عن 80%-75%

كما هو مبين أعاله

النجاح في خمس مواد من المستوى O تنزانيا
بشهادة الثانوية العامة مع الحصول على 

C متوسط الحد األدنى الكلي بتقدير

االنتهاء بنجاح من شهادة كامبريدج أوفرسيز 
للثانوية العامة )COHSC(/شهادة تعليم 
من شرق أفريقيا )EAACE( بها 120 

نقطة تعريفية للتقديم في الجامعات والكليات 
بمؤهالت شهادة الثانوية العامة ومؤهالت 

المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 
"GCE A/AS" أو ما يعادلها

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم 
في الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة 
ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 

)GCE A/AS( أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة 
حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله

االنتهاء بنجاح من شهادة Maw 6 مع تايالند
الحصول على معدل تراكمي بمتوسط 2.0

االنتهاء بنجاح من شهادة Maw 6 مع 
الحصول على معدل تراكمي بمتوسط 2.5

شهادة في التعليم المهني/شهادة عليا )المستوى الفني( 
بدرجة استحقاق بما في ذلك الموضوعات ذات الصلة 

حيثما اقتضى األمر

كما هو مبين أعاله

 االنتهاء بنجاح من شهادة تركيا
Lise Deplomasi )شهادة الثانوية العليا(

Devlet Meslek Lise Diplomasi/
 Lise Diplomasi/On–Lisans

:Diplomasi 
 درجة "تقدير" 3 )%60( أو أعلى

 شهادة 
Devlet Teknik Lise Diplmomasi بتقديرات جيدة، 
بما في ذلك الموضوعات ذات الصلة حيثما اقتضى األمر

كما هو مبين أعاله

االنتهاء بنجاح من شهادة Attestat مع أوكرانيا
الحصول على متوسط تراكمي 4.0

االنتهاء بنجاح من شهادة Attestat مع 
الحصول على متوسط تراكمي 7.0

دبلومة تفيد باالنتهاء من التعليم الثانوي المتخصص بما في 
ذلك الموضوعات ذات الصلة حيثما اقتضى األمر

كما هو مبين أعاله

النجاح في خمس مواد من المستوى O أوغندا
بشهادة الثانوية العامة مع الحصول على 

C متوسط الحد األدنى الكلي من

االنتهاء بنجاح من شهادة كامبريدج أوفرسيز 
للثانوية العامة )COHSC(/شهادة متقدمة 

من التعليم من أوغندا

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم 
في الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة 
 ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 

)GCE A/AS( أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة 
حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله

الواليات 
المتحدة 

األمريكية

االنتهاء بنجاح من شهادة المدرسة العليا مع 
الحصول على متوسط تراكمي 2

شهادة المدرسة العليا إضافة إلى حد أدنى 
ال يقل عن 500 درجة في كل جزء من 
اختبار سات للمنطق )أو يكون اإلجمالي 

1.500( إضافة إلى الحصول على 500 
 SAT درجة في أي اختبار من اختبارات

للموضوعات يتم الخضوع لها أو ما يعادلها

االنتهاء بنجاح لشهادة المدرسة العليا إضافة إلى حد أدنى 
ال يقل عن 500 درجة في كل جزء من اختبار سات 

للمنطق )أو يكون اإلجمالي 1.500( إضافة إلى الحصول 
 SAT على 500 درجة في أي اختبار من اختبارات

للموضوعات يتم الخضوع لها أو ما يعادلها
أو

اختبارات تحديد المستوى المتقدمة الحد األدنى من 
الدرجات هو 222 من 3 المجموعة أ

كما هو مبين أعاله

االنتهاء من السنة 11: بمتوسط تراكمي فيتنام
6.5 ، االنتهاء بنجاح من السنة 12

االنتهاء من السنة 12: بمتوسط تراكمي 
6.5

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم 
في الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة 
ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 

)GCE A/AS( أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة 
حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله

النجاح في خمس مواد من المستوى O زامبيا
بشهادة الثانوية العامة مع الحصول على 

تقدير ج كمتوسط إلجمالي الدرجات 
الدراسية

120 نقطة تعريفية لخدمة التقديم في 
الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية 
العامة ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى 

المتقدم التكميلي أو ما يعادلهم

تشمل النقاط التعريفية 220-200 الخاصة بالتقديم 
في الجامعات والكليات بمؤهالت شهادة الثانوية العامة 
ومؤهالت المستوى المتقدم والمستوى المتقدم التكميلي 

)GCE A/AS( أو ما يعادلها الموضوعات ذات الصلة 
حسب االقتضاء

كما هو مبين أعاله

النجاح في خمس مواد والحصول على زيمبابوي
تقدير C كمتوسط إلجمالي شهادة مستوى 

Zimsec O/شهادة كلية كامبريدج 
)CSC( أو شهادة مدرسة كامبريدج 

أوفرسيز )COSC(/المستوى O من شهادة 
الثانوية العامة

خمس درجات في نظام المستوى 
ZIMSEC A

تسع نقاط في نظام ZIMSEC المستوى المتقدم من شهادة 
الثانوية العامة بما في ذلك الموضوعات ذات الصلة حيثما 

اقتضى األمر

كما هو مبين أعاله

محمد زاهر مالك من باكستان ويدرس الهندسة المدنية بكلية ويلز 
سوانسي الدولية وهو اآلن بالسنة الثانية من دراسته بجامعة سوانسي. 

  جامعة سوانسي مكان رائع للدراسة واالستمتاع بالحياة, ففي كل 
صباح أرى شروق الشمس فوق الخليج وهذا هو الجمال بعينه, وفيما 
يتعلق بالدراسة، تأتي الهندسة المدنية بجامعة سوانسي في تصنيف 

جيد في المملكة المتحدة وبجميع أنحاء العالم.  

انظر الصفحات 23 و38 لدورات الهندسة

دانيال ريازانتسيف من روسيا ويدرس إدارة أعمال بجامعة سوانسي، بعد أن قام بإجتياز 
كلية ويلز سوانسي الدولية.

  تتميز جامعة سوانسي بجو رائع, حيث يثق بك الجميع 
ويحترموك, إلى جانب توفر أفراد متخصصين يقدمون الدورة، فمن 

الممكن أن تحظى بشهادة ووظيفة جيدة جًدا.  

انظر الصفحة 21 لدورات األعمال
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اللغة اإلنجليزية وخطة الدراسة

اللغة اإلنجليزية هي لغة التدريس في كلية ويلز سوانسي الدولية للتسجيل في كال من مستوى البكالريوس / ليسانس أو للدراسات العليا، يجب أن تكون قادًرا على إظهار مستوى مناسب 

من الكفاءة في اللغة اإلنجليزية, حيث يمكنك القيام بذلك من خالل إحراز أحد النتائج المبينة في الجدول أدناه

تقوم خطة الدراسة في كلية ويلز سوانسي الدولية على نتيجة اختبار *اآليلتسالمستوى والموضوع:

 المرحلة األولى: 
برنامج جامعي تمهيدي

 4.5 )4.5( أو 
 )4.0( 4.5

 5.0 )5.0( أو 5.0 )4.5( 
 )4.5( 5.5

 )5.0( 5.5 )5.0( 6.0 )5.5( 5.5 
أو أعلى

المحاسبة, األعمال, االقتصاد, 
الهندسة, علوم الحاسب, علم 

الوراثة, الرياضيات, علم الوراثة 
الطبية والكيمياء الحيوية, علم 

النفس, العلوم, علم الرياضة

دراسة اللغة اإلنجليزية 
على مدار 10 أسابيع 
وثالثة فصول دراسية 

من خالل دراسة جامعية 
تمهيدية بحسب اإلطار 

الوطني للمؤهالت3

ثالثة فصول دراسية من 
خالل دراسة جامعية 

 تمهيدية  بحسب اإلطار
الوطني للمؤهالت3

ثالثة فصول دراسية من 
خالل دراسة جامعية 

تمهيدية  بحسب اإلطار 
الوطني للمؤهالت3

فصالن دراسيان من خالل 
دراسة جامعية تمهيدية  
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت3

فصالن دراسيان من خالل 
دراسة  جامعية تمهيدية  

بحسب اإلطار الوطني 
للمؤهالت3

فصل دراسي أو فصالن 
من خالل دراسة 

جامعية تمهيدية )تقوم 
على المؤهالت ومجال 

الموضوع( بحسب اإلطار 
الوطني للمؤهالت6

 المرحلة األولى:
برنامج جامعي تمهيدي

 5.0 )5.0( أو 5.0 )4.5( 4.5 )4.5( 
 )4.5( 5.5

 )5.0( 5.5 )5.0( 6.0 )5.5( 5.5 
أو أعلى

القانون وعلم الجريمة, اإلعالم 
واالتصال, العلوم الطبية 

واالجتماعية والسياسة, تدريس 
اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها 

والترجمة

دراسة اللغة اإلنجليزية 
لمدة 20 أسابيع + 

فصلين دراسيين من خالل 
دراسة جامعية تمهيدية 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت6

دراسة اللغة اإلنجليزية 
لمدة 10 أسابيع + 

فصلين دراسيين من خالل 
دراسة جامعية تمهيدية 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت6

دراسة اللغة اإلنجليزية 
لمدة 10 أسابيع + 

فصلين دراسيين من خالل 
دراسة جامعية تمهيدية 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت6

دراسة اللغة اإلنجليزية 
لمدة 10 أسابيع + 

فصلين دراسيين من خالل 
دراسة جامعية تمهيدية 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت6

دراسة اللغة اإلنجليزية 
لمدة 10 أسابيع + 

فصلين دراسيين من خالل 
دراسة جامعية تمهيدية 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت6

فصالن دراسيان من 
خالل دراسة من خالل 
دراسة جامعية تمهيدية 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت6

 المرحلة الثانية:
السنة األولى

 5.0 )5.0( أو 5.0 )4.5( 4.5 )4.5( 
 )4.5( 5.5

 or )5.0( 5.5 
 )5.5( 5.5

 )5.0( 6.0 )5.5( 6.0 
أو أعلى

دراسة اللغة اإلنجليزية جميع المسارات التعليمية
لمدة 30 أسبوع + 

السنة الجامعية األولى 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت6

دراسة اللغة اإلنجليزية 
لمدة 30 أسبوع + 

السنة الجامعية األولى 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت6

دراسة اللغة اإلنجليزية 
لمدة 20 أسبوع + 

السنة الجامعية األولى 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت6

دراسة اللغة اإلنجليزية 
لمدة 10 أسبوع + 

السنة الجامعية األولى 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت6

دراسة اللغة اإلنجليزية 
لمدة 10 أسبوع + 

السنة الجامعية األولى 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت6

فصالن دراسيان 
السنة الجامعية األولى 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت6

 المرحلة األولى:
 تمهيدي ماجستير

 5.0 )5.0( أو 5.0 )4.5( 4.5 )4.5( 
 )4.5( 5.5

 5.5 )5.0( أو 
 )5.5( 5.5

 )5.0( 6.0 )5.5( 6.0 
أو أعلى

دراسة اللغة اإلنجليزية جميع المسارات التعليمية
لمدة 30 أسبوع + 

تمهيدي ماجستير 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت7

دراسة اللغة اإلنجليزية لمدة 
20 أسبوع + تمهيدي 

ماجستير بحسب اإلطار 
الوطني للمؤهالت7

دراسة اللغة اإلنجليزية 
لمدة 20 أسبوع + 

تمهيدي ماجستير 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت7

دراسة اللغة اإلنجليزية 
لمدة 10 أسبوع + 

تمهيدي ماجستير 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت7

دراسة اللغة اإلنجليزية 
لمدة 10 أسبوع + 

تمهيدي ماجستير 
بحسب اإلطار الوطني 

للمؤهالت7

فصل دراسي أو فصالن 
تمهيدي ماجستير )بناء 
على المؤهالت ومجال 

الموضوع( بحسب اإلطار 
الوطني للمؤهالت7

هل درست باللغة اإلنجليزية؟
االستثناءات

حيثما اقتضت الحاجة )بمعنى أنك حصلت على الدرجة المالئمة( فإن كلية ويلز سوانسي الدولية/جامعة سوانسي ستواصل استثناء الحاجة إلى الحصول على 
 SPM أو IB أو AS level أو A أو HKDSE أو IGCSE أو KCSE أو WAEC اآليلتس من الطالب الذين حصلوا على اختبارات باللغة اإلنجليزية مثل

وما إلى ذلك.

التأهيل في اللغة اإلنجليزية
إذا لم تكن مستوفًيا لشروط اللغة اإلنجليزية لاللتحاق المباشر بمسارك التعليمي المحدد، يمكنك الحصول على القدر الالزم من تعليم اللغة اإلنجليزية لتأهيلك 

لاللتحاق بنجاح ببرنامجك المحدد في وقت الحق, ويقوم على تقديم تدريب اللغة اإلنجليزية قسم خدمات اللغة اإلنجليزية بجامعة سوانسي )اآليلتس(.

مواعيد اللغة اإلنجليزية
تبدأ الدورات التي تستغرق عشر أسابيع في يناير وأبريل ويوليو وسبتمبر من كل عام, وتبدأ الدورة التي تستغرق اثني عشر أسبوًعا في شهر يونيو من كل عام.

برنامج تمهيدي من ثالثة فصول دراسية 5.0 )4.5( - يسمح بالحصول على 4.5 في أحد المهارات سواء كانت القراءة أو االستماع أو التحدث فقط، أما فيما يخص الكتابة األكاديمية فيشترط الحصول على )5.0(, 
باإلضافة إلى برنامج تمهيدي من فصلين دراسيين 5.5 )5.0( - يتيح بالحصول على 5.0 في اثنين من المهارات سواء كانت القراءة أو االستماع أو التحدث فقط، أما فيما يخص الكتابة األكاديمية فيشترط الحصول أيًضا 

على )5.5(. * 12 أسبوع فقط في الصيف قبل الدورة )تنطبق 5.0 )5.0( درجات فقط(.

أمينة سانوزي من نيجيريا وتدرس علوم المحاسبة المالية بكلية ويلز 
سوانسي الدولية وهي اآلن بالسنة الثانية من دراستها بجامعة سوانسي.

  الدراسة في كلية ويلز سوانسي الدولية 
ساعدتني في معرفة الثقافات األخرى. واآلن صار لدي 

أصدقاء من كل أنحاء العالم!  

انظر الصفحات 20 و36 لدورات المحاسبة والمالية
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منح نافيتاس المالية والدراسية
منح نافيتاس العائلية

توفر نافيتاس دعًما مالًيا في شكل من أشكال المنح العائلية, وتطبَّق المنحة المالية في حال كان 
هناك طالبان أو أكثر من نفس العائلة يدرسان في إحدى مؤسسات نافيتاس.*

تعادل المنحة المالية 10 في المائة من رسوم الدراسة الخاصة ببرنامج دراستك.†

منح نافيتاس للجدارة األكاديمية
تلتزم نافيتاس بمساعدتك في تحقيق أهدافك الوظيفية من خالل تقديم منح إلى الطالب 

المتفوقين.

في كل فصل دراسي تكافئ جامعات نافيتاس* طالبين بإلحاقهما في منح جدارة أكاديمية.

م المنح المالية العائلية ومنح الجدارة األكاديمية الدراسية إلى الطالب الذين يدرسون بجامعة إديث كوان في سريالنكا وجامعة التروب سيدني كامبس وجامعة إديث كوان في كينيا وجامعة برمنجهام سيتي  * تقدَّ
وكلية كيرتن وجامعة كيرتن في سيدني وجامعة كيرتن في سنغافورة وجامعة انجليا روسكين في كامبريدج ومعهد أينيسبيري لألعمال والتكنولوجيا وجامعة نابير ومعهد إينسبوري وجامعة سايمون فريزر وجامعة 

هيرتفوردشاير في هاتفيلد وجامعة مانيتوبا في وينيبيغ وجامعة بورتسموث وجامعة روبرت غوردون في أبردين وكلية ويلز سوانسي الدولية وجامعة التروب وجامعة بروِنل في لندن وجامعة ماكواري وجامعة 
ديكين وجامعة ديكين في أندونيسيا ونافيتاس بجامعة فلوريدا أتالنتيك ونافيتاس بجامعة مساتشوستس بوسطن ونافيتاس بجامعة ماساتشوستس في دارتموث ونافيتاس بجامعة ماساتشوستس في لويل ونافيتاس بجامعة 
كنتاكي الغربية ونافيتاس بجامعة نيوهامبشير وجامعة نيوكاسل وجامعة إديث كوان في برث وجامعة بليموث وجامعة جريفيث وجامعة جنوب استراليا في أديليد وجامعة ماكواري في سيدني وجامعة كانتربري في 

كرايستشرش فقط.

† برامج الشهادة ويمكن أيضا أن تكون معروفة أو مسجلة كدراسات تمهيدية أو برامج نقل جامعية بالمرحلة I أو برامج الدبلومة IB, يمكن أيضا أن تكون معروفة أو مسجلة كمسار تعليمي لغير الخريجين أو 
برنامج نقل جامعي )UTP( أو برنامج نقل جامعي من المرحلة II أو برنامج مسارات تعليمية جامعية.

‡ ال تسري منحة نافيتاس المالية على أي برنامج خاص بتعليم اللغة اإلنجليزية أو أي مكون من مكوناته مقّدم من قبل مؤسسة من مؤسسات جامعات نافيتاس.

§ ستعتمد الوثائق الداعمة الالزمة على الدولة التي يقيد بها الطالب.

م منح الجدارة األكاديمية إلى الطالب الذين يدرسون بالمملكة المتحدة بجامعات انجليا روسكين وكامبريدج ونابير وهيرتفوردشاير وهاتفيلد وبورتسموث وجامعة روبرت غوردون وكلية ويلز سوانسي  ** تقدَّ
 .Navitas Limited.الدولية وبروِنل وبليموث وبرمنجهام سيتي فقط, هذه المعلومات صحيحة حتى وقت الطباعة، وقد تتعرض للتغيير دون إخطار أو وفًقا لتقدير جامعات نافيتاس أو نافيتاس المحدودة

كا هو تونج من هونغ كونغ ويدرس علم النفس في كلية ويلز سوانسي 
الدولية وهو اآلن بالسنة الثانية من دراسته بالجامعة.

  هذه الجامعة تتميز بالجمال والراحة التي تساعد 
على المعيشة, أضف إلى ذلك، أن السكان المحليين 
يتسمون باأللفة، مما يتيح لي االندماج والعيش في 

بيئة جديدة بسرعة, واألكثر أهمية، أن الجامعة رفيعة 
المستوى وتمدني بالكثير من التوجيه بشأن مستقبلي 

المهني.  

انظر الصفحة 20 لدورات علم النفس
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دليل االستثمار والمسار التعليمي

رسوم الدورة )جنيه إسترليني(دراسة اللغة اإلنجليزية

2,780 جنيه إسترلينيتكلفة 10 أسابيع من الدراسة ككل

3,270 جنيه إسترلينيتكلفة 12 أسابيع من الدراسة ككل

مواعيد القبولالرسومالمدةالمسار التعليميالمرحلة

سبتمبر ويناير ومايو9,350 جنيه إسترلينيفصل دراسي واحدبرنامج جامعي تمهيدي في المحاسبة والمالية1

سبتمبر ونوفمبر ويناير ومايو12,500 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في المحاسبة والمالية1

سبتمبر ومايو15,500 جنيه إسترلينيثالثة فصول دراسيةبرنامج جامعي تمهيدي في المحاسبة والمالية1

سبتمبر ويناير ومايو9,350 جنيه إسترلينيفصل دراسي واحدبرنامج جامعي تمهيدي في األعمال1

سبتمبر ونوفمبر ويناير ومايو12,500 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في األعمال1

سبتمبر ومايو15,500 جنيه إسترلينيثالثة فصول دراسيةبرنامج جامعي تمهيدي في األعمال1

سبتمبر ونوفمبر ويناير14,000 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في علوم الحاسب1

سبتمبر ومايو16,850 جنيه إسترلينيثالثة فصول دراسيةبرنامج جامعي تمهيدي في علوم الحاسب1

سبتمبر ويناير ومايو9,350 جنيه إسترلينيفصل دراسي واحدبرنامج جامعي تمهيدي في علم االقتصاد1

سبتمبر ونوفمبر ويناير ومايو12,500 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في علم االقتصاد1

سبتمبر ومايو15,500 جنيه إسترلينيثالثة فصول دراسيةبرنامج جامعي تمهيدي في علم االقتصاد1

سبتمبر ونوفمبر ويناير15,950 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في الهندسة1

سبتمبر ومايو18,950 جنيه إسترلينيثالثة فصول دراسيةبرنامج جامعي تمهيدي في الهندسة1

سبتمبر ونوفمبر ويناير12,750 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في القانون وعلم الجريمة1

سبتمبر ونوفمبر ويناير13,200 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في الرياضيات1

سبتمبر ومايو16,200 جنيه إسترلينيثالثة فصول دراسيةبرنامج جامعي تمهيدي في الرياضيات1

سبتمبر ونوفمبر ويناير12,750 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في اإلعالم واالتصال1

سبتمبر ونوفمبر ويناير15,850 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في علم الوراثة الطبية والكيمياء الحيوية1

سبتمبر ومايو18,850 جنيه إسترلينيثالثة فصول دراسيةبرنامج جامعي تمهيدي في علم الوراثة الطبية والكيمياء الحيوية1

سبتمبر ونوفمبر ويناير14,600 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في العلوم الطبية واالجتماعية1

سبتمبر ونوفمبر ويناير12,950 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في السياسة والعالقات الدولية1

سبتمبر ونوفمبر ويناير15,000 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في علم النفس1

سبتمبر ومايو18,000 جنيه إسترلينيثالثة فصول دراسيةبرنامج جامعي تمهيدي في علم النفس1

من 15,000 جنيه فصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في العلوم1
إسترليني إلى 15,900 

جنيه إسترليني

سبتمبر ونوفمبر ويناير

من 18,000 جنيه ثالثة فصول دراسيةبرنامج جامعي تمهيدي في العلوم1
إسترليني إلى 18,900 

جنيه إسترليني

سبتمبر ومايو

سبتمبر ونوفمبر ويناير13,950 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في علم الرياضة1

سبتمبر ومايو16,950 جنيه إسترلينيثالثة فصول دراسيةبرنامج جامعي تمهيدي في علم الرياضة1

سبتمبر ونوفمبر ويناير12,950 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانبرنامج جامعي تمهيدي في تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها والترجمة1

سبتمبر ونوفمبر ويناير14,600 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في المحاسبة والمالية2

سبتمبر ونوفمبر ويناير14,600 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في األعمال2

سبتمبر14,600 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في علوم الحاسب2

سبتمبر13,200 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في علم الجريمة2

سبتمبر ونوفمبر ويناير14,600 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في االقتصاد2

سبتمبر16,950 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في الهندسة2

سبتمبر15,850 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في علم الوراثة الطبية والكيمياء الحيوية2

سبتمبر14,600 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في العلوم الطبية واالجتماعية2

سبتمبر14,200 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في الرياضيات2

سبتمبر13,200 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في اإلعالم واالتصال2

سبتمبر13,500 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في السياسة والعالقات الدولية2

سبتمبر15,000 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في علم النفس2

من 15,000 جنيه فصالن دراسياندرجة السنة األولى في العلوم2
إسترليني إلى 15,900 

جنيه إسترليني

سبتمبر

مواعيد القبولالرسومالمدةالمسار التعليميالمرحلة

سبتمبر13,950 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في علم الرياضة2

سبتمبر13,200 جنيه إسترلينيفصالن دراسياندرجة السنة األولى في تدريس اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها والترجمة2

يناير ويونيه9,350 جنيه إسترلينيفصل دراسي واحدتمهيدي ماجستير في المحاسبة والمالية1

سبتمبر ويناير12,000 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانتمهيدي ماجستير في المحاسبة والمالية )ممتدة(1

يناير ويونيه9,350 جنيه إسترلينيفصل دراسي واحدتمهيدي ماجستير في إدارة األعمال1

سبتمبر ويناير12,000 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانتمهيدي ماجستير في إدارة األعمال )ممتدة(1

يناير9,350 جنيه إسترلينيفصل دراسي واحدتمهيدي ماجستير في إدارة األعمال1

يناير ويونيه9,350 جنيه إسترلينيفصل دراسي واحدتمهيدي ماجستير في علوم الحاسب )تحويل(1

سبتمبر12,000 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانتمهيدي ماجستير في علوم الحاسب1

سبتمبر13,000 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانتمهيدي ماجستير في الهندسة1

يناير9,350 جنيه إسترلينيفصل دراسي واحدتمهيدي ماجستير في علوم الصحة1

سبتمبر12,000 جنيه إسترلينيفصالن دراسيانتمهيدي ماجستير في اآلداب والعلوم اإلنسانية1

سنتك الدراسية 2016/17

تاريخ االنتهاءتاريخ البدءالتوجيهميعاد القبولالعام

21 ديسمبر19 سبتمبر12 سبتمبرالخريف )جميع البرامج(2016

28 أبريل23 يناير16 ينايرالخريف )جميع البرامج(2017

25 أغسطس22 مايو15 مايوالصيف )غير الخريجين(

1 سبتمبر7 يونيو5 يونيوالصيف )الدراسات العليا(

20 ديسمبر20 سبتمبر18 سبتمبرالخريف )جميع البرامج(
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Please print in BLOCK LETTERS
Application form

(1) Personal 

Title:    Mr    Mrs    Miss    Other

Family name: First name(s):

Previous family name: (if applicable)

Date of birth:     DAY / MONTH /  YEAR Gender:    Male     Female

Student address:

Postcode: Country:

Home telephone: Mobile telephone:

Country of birth: Skype ID:

Email:

Country of passport held: Passport number:

(2) Pathway area selection

Undergraduate Pathway Areas Postgraduate Pathway Areas

 Stage 1: University Foundation  Stage 2: First Year Degree  Stage 1: Pre-Master’s

 Accounting and Finance
 Business
 Computer Science
 Economics
 Engineering
 Law and Criminology
 Mathematics
 Media and Communication
 Medical Genetics and Biochemistry
 Medical and Social Sciences
 Politics and International Relations
 Psychology
 Science
 Sports Science
 TESOL and Translation

 Accounting and Finance
 Business
 Computer Science
 Criminology
 Economics
 Engineering
 Mathematics
 Media and Communication
 Medical Genetics and Biochemistry
 Medical and Social Sciences
 Politics and International Relations
 Psychology
 Science
 Sports Science
 TESOL and Translation

 Accounting and Finance
 Arts and Humanities
 Business Management
 Child Development
 Computer Science
 Engineering
 Health Science

Year of entry:  Month of entry:    September      November       January       May/June    

(This section must be completed, including desired major/specialisation, where relevant)

Your chosen degree:

(3) Education details
 Prior education – highest level achieved

Name of qualification  
(eg. 'A' Levels, Year 12, Bachelors): Name of institution attended:

Grades  
(itemise individual subject grades): Date of completion

ICWS1972 App Form_AW.indd   1 14/01/2016   11:40

لمزيد من المعلومات على اإلنترنت
معلومات البرنامج بالتفصيل على موقع 

swansea.ac.uk/icws
معلومات البرنامج بالتفصيل وكتيبات المعلومات التي يمكن تحميلها.

متطلبات القبول
icws.navitas.com/admission-requirements

يوجد دليل مفصل بالمتطلبات األكاديمية واإلنجليزية للتسجيل بالدورات.

االستثمار – الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة على 
icws.navitas.com/fees

كيفية التقدم للجامعة
icws.navitas.com/apply

تدبير الشؤون الخاصة بالتأشيرة والتأمين الصحي والوصول 
icws.navitas.com/arriving-in-the-uk

خيارات اإلقامة
icws.navitas.com/accommodation

تتوفر مجموعة من خيارات اإلقامة تتناسب مع ميزانيتك ونمط حياتك الشخصي.

شروط االلتحاق
icws.navitas.com/conditions-of-enrolment

م للمتقدمين لألغراض اإلعالمية فقط. هذا المحتوى ليس إال دليل فقط، ويقدَّ

السياسات واإلجراءات 
icws.navitas.com/privacy

معلومات سياسة الخصوصية متاحة

اكتشف المزيد
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Australian College of Business and Technology (ACBT) are affiliated organisations and are not owned by Navitas Limited. NAVITAS USA: These schools are authorised under federal law to enrol non-immigrant alien students.
Registered Company names and CRICOS provider codes: SAE Institute Pty Ltd 00312F; Navitas Bundoora Pty Ltd trading as La Trobe Melbourne 03312D; La Trobe University 00115M (VIC); La Trobe University Sydney Campus 00115M; Colleges of 
Business and Technology (WA) Pty Ltd; Curtin University of Technology CRICOS Provider Code 00301J, Curtin University is a trademark of Curtin University of Technology; Educational Enterprises Australia Pty Ltd trading as Eynesbury 00561M; The 
University of Adelaide 00123M; Melbourne Institute of Business and Technology Pty Ltd trading as Deakin College 01590J; Deakin University 00113B; Perth Institute of Business and Technology Pty Ltd 01312J; Edith Cowan University 00279B; 
Queensland Institute of Business and Technology, trading as Griffith College. 01737F; Griffith University 00233E; South Australian Institute of Business and Technology Pty Ltd 02193C; University of South Australia 00121B; Sydney Institute of Business 
and Technology Pty Ltd 01576G; Macquarie University 00002J; Newcastle International College 03293B; The University of Newcastle 00109J; The University of Western Sydney ABN 53 014 069 881 trading as Western Sydney University is a registered 
provider under the Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS). Provider Number 00917K; UWS Enterprises Pty Ltd ABN 44 003 474 468 trading as Western Sydney University The College (CRICOS Provider 
Number 02851G) is a wholly owned entity of the University of Western Sydney. Academic Pathway programs are delivered by Western Sydney University The College under arrangement with the University of Western Sydney; University of Canberra / 
University of Canberra College 00212K. Navitas English: Courses are delivered by Navitas English Services Pty Ltd (ACN 002 069 730), CRICOS Provider 00289M; The Certificate IV in TESOL is delivered by Navitas English Pty Ltd (ACN 003 916 701), 
CRICOS Provider 00031D. Centre for English Language in the University of South Australia 02193C; Hawthorn-Melbourne (Hawthorn Learning Pty Ltd, ACN 124 204 171) CRICOS provider code: 02931G; Navitas Professional Institute Pty Ltd trading as 
Navitas College of Public Safety (NCPS) and Australian College of Applied Psychology (ACAP). National CRICOS provider code: 01328A. UCIC NZQA Provider Number 7177. ICM CRA BN: 81210 5146; FIC CRA BN: 81210 5146. Company Numbers: 
Birmingham City International College Ltd trading as Birmingham City University International College (BCUIC) 07445570; CRIC 06407773; EIC 06822392; ICP 06770123; ICWS 6412162; HIBT Ltd trading as HIC 5163612; London IBT Ltd. trading as 
London Brunel International College (LBIC); Plymouth Devon International College Ltd trading as Plymouth University International College (PUIC) 06822402; ICRGU 07154254. Navitas Limited ABN 69 109 613 309

NAVM1034_Inside Back Cover_UK_NZ_AW.indd   1 10/12/2015   12:36 pm

(8) Application checklist and declaration
We require the following section to be completed in order to process your application.

Check that you have:
 Completed all sections of the application form
 Read and understood the Conditions of Enrolment, including the Fee  

 and Refund Policy within the brochure or on the website

Check that you have attached:
 Certified copies of your academic transcripts
 Evidence of your English language ability if applicable
 A copy of your passport and/or visa

I declare that the information I have supplied on this form is, to the best of my understanding and belief, complete and correct. I understand that the giving 
of false or incomplete information may lead to the refusal of my application or cancellation of enrolment. I give permission for ICWS to obtain official 
records from any educational institution that I have attended. I also authorise ICWS to supply any relevant official records to educational institutions to 
which I am seeking admission, to government bodies and to parents/sponsors if required. I understand that Course Fees are subject to review; I accept 
the conditions as laid out in the ICWS Payment and Refund Policy and accept liability for the payment of all Course Fees as outlined within. I understand 
that living expenses in the United Kingdom may be higher than in my own country and confirm that I am able to meet those costs. I hereby consent to 
ICWS disclosing my personal information to third parties in the manner set out in ICWS’s Privacy Policy, which includes:
• Disclosure to ICWS representatives (agents) acting on my behalf;
• Disclosure to Swansea University to facilitate progression from ICWS to the next stage of my studies;
• Disclosure to Navitas Ltd and its affiliates for the purpose of communication with regarding pathways and services offered by Navitas Ltd and its  

related companies.
Tick this box if you do not wish to receive information via SMS about your offer.  

Signature: Date:     DAY / MONTH /  YEAR  

Parent/Guardian signature: 
(if applicant is under 18 years of age)

Date:     DAY / MONTH /  YEAR  

Send your application to ICWS
ICWS 
Margam Building 
Swansea University 
Singleton Park 
Swansea SA2 8PP 
United Kingdom

 
 
 
F  +44 (0)1792 602889 
E  admissions@icws.swansea.ac.uk

(4) English proficiency
Please provide details of your English language qualification.

IELTS (Score):

Other (‘O’ Levels, Cambridge):

You must submit full academic transcripts/certificates and proof  
of English proficiency so that we can assess your eligibility for your 
selected study Pathway.
If these documents are not submitted with this form, we will not  
be able to process your application.

(5) Disabilities/Special Needs
Please indicate in the next column whether or not you will need any 
additional support or facilities. We will pass this information on to our 
Student Services team who will liaise with you to support you through the 
admission process and determine whether we and the university can meet 
your study needs. 

 I have no known learning/physical disability
 I have a specific learning/physical disability

 Please give details of any adjustments needed and attach further 
information as necessary: 

(6) Immigration

Have you previously applied for any visa to enter the UK?   Yes   No
If ‘Yes’ please complete below

First visa
Second visa  
(if applicable)

Type of visa applied for  
(Tier 4, Short Term, other)
If visa was Tier 4 please state course 
studied with dates
If visa was successful please attach a copy 
of the visa

Attached/ 
Not attached

Attached/ 
Not attached

If visa was unsuccessful please attach a 
copy of the refusal letter

Attached/ 
Not attached

Attached/ 
Not attached

(7) Other information
How did you hear about ICWS?  You may tick more than one box.

 Exhibition/seminar
 Internet
 Newspaper/magazine advertisement
 British Council
 Recommended by an ICWS representative (agent)
 Recommended by a friend or relative 

     Is your friend/relative an ICWS student?    Yes    No
 Other: ______________________________________________________
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Office use only Agent contact details

Agency name:

Agent Office Code:

Email:

Branch Office:

Offer Details – Admission Office
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تمدك نافيتاس بالتعليم الذي تتطلع إليه، لتصل إلى ما تريد في 
الحياة, بدًءا من مهارات اللغة اإلنجليزية والدورات التي تساعدك 
على االلتحاق بالجامعة، حتى التدريب على سوق العمل، وستوفر 

لك معاهد وجامعات نافيتاس المنتشرة في 28 دولة حول العالم 
الدعم الالزم في كل خطوة.

إن الجامعة على دراية كاملة باالحتياجات التعليمية العالمية, وذلك 
بفضل وجود أكثر من 120 مكان تابع لنافيتاس ومعهد SAE في 

جميع أنحاء العالم مع ما يزيد عن 80.000 طالب يدرسون حالًيا 
في هذه الجامعات, وقد أصبحت الجامعة واحدة من أكثر مصادر 

تقديم خدمات التعليم والتدريب ثقة حول العالم.

توفر نافيتاس للطالب والمهنيين والمهاجرين من جميع أنحاء العالم 
الفرص التالية:

 • تدريب على اللغة اإلنجليزية
 • دراسات المدارس الثانوية

 • اإلعداد للدراسات والبرامج الجامعية
 • تعليم ما بعد المرحلة الثانوية لتكنولوجيا وسائل اإلعالم اإلبداعية

 • برامج التقدم الوظيفي
 • توظيف الطالب

 • برامج التدريب الداخلي
• خدمات توطين المهاجرين

كما توفر أيًضا تدريًبا مخصًصا في أماكن العمل للشركات 
ومجموعة من خدمات التدريب والتوطين لصالح الحكومة 

األسترالية, لذلك فأينما كنت وحيثما تود أن تكون, فإن المعرفة 
والمصادر التي بين أيدي فريق عمل الجامعة حول العالم ستضمن 

لك النجاح.

أفريقيا
• معهد SAE، جنوب أفريقيا

آسيا
• ACBT - جامعة إديث كوان، سريالنكا

• كيرتن سنغافورة )حرم سنغافورة في جامعة كيرتن(
• معهد SAE — أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايالند

أستراليا
• ACAP )الكلية االسترالية لعلم النفس التطبيقي(

 • ATTC )مركز التدريب األسترالي لتدريس اللغة اإلنجليزية لغير  
   الناطقين بها(

• CELUSA )مركز اللغة اإلنجليزية بجامعة جنوب أستراليا(
• جامعة كيرتن — جامعة كيرتن, برث

• جامعة كيرتن بسيدني
• جامعة ديكن — جامعة ديكن, ملبورن

• إينسبوري- جامعة أديليد وجامعة جنوب أستراليا
• هوثورن - ملبورن

• التروب ملبورن جامعة التروب
• جامعة التروب سيدني كامبس

• نافيتاس إنجلش
)HSA( مركز المهارات الصحية بنافيتاس باستراليا •

)NCPS( )كلية نافيتاس للسالمة العامة( •
• مهنيو نافيتاس

• NIC — جامعة نيوكاسل
• PIBT — جامعة إديث كوان، برث

• كلية جريفيث — جامعة جريفيث, بريزبن, غولد كوست
 • معهد SAE — أديليد وبريزبن وخليج بايرون وملبورن وبرث 

   وسيدني
• SAIBT — جامعة جنوب استراليا، أديليد

• SIBT — جامعة ماكواري، سيدني
• جامعة غرب سيدني

• كلية UC - جامعة كانبرا

كندا
• FIC — جامعة سايمون فريزر, فانكوفر

• ICM — جامعة مانيتوبا, وينيبيغ

أمريكا الوسطى
• معهد SAE، المكسيك

أوروبا
 • SAE معهد — النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا 
    وهولندا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وأسبانيا والسويد وسويسرا 

   وتركيا

الشرق األوسط
 • معهد SAE — األردن والمملكة العربية السعودية واإلمارات  

  العربية المتحدة

نيوزيلندا
• معهد SAE، أوكالند

• UCIC — جامعة كانتربري، كرايستشرش

المملكة المتحدة
• BCUIC — جامعة برمنجهام سيتي

• CRIC — جامعة انجليا روسكين, كامبريدج
• EIC — جامعة نابير

• HIC — جامعة هيرتفوردشاير، هاتفيلد
• ICP — جامعة بورتسموث

• ICRGU — جامعة روبرت غوردون، أبردين
• ICWS — جامعة سوانسي

• LBIC — جامعة بروِنل في لندن
• PUIC — جامعة بليموث

• SAE معهد — غالسكو وليفربول ولندن وأكسفورد
• UNIC - جامعة نورثامبتون

الواليات المتحدة األمريكية
 • نافيتاس بجامعة جامعة فلوريدا أتالنتيك — جامعة فلوريدا 

  أتالنتيك
 • نافيتاس بجامعة ماساتشوستس في بوسطن — جامعة 

  ماساتشوستس في بوسطن
 • نافيتاس بجامعة ماساتشوستس في دارتموث — جامعة 

  ماساتشوستس في دارتموث
 • نافيتاس بجامعة ماساتشوستس في لويل — جامعة ماساتشوستس 

  في لويل
• نافيتاس بجامعة نيوهامبشير — جامعة نيوهامبشير

• نافيتاس بجامعة كنتاكي الغربية — جامعة كنتاكي الغربية
 • SAE معهد — بأتالنتا وشيكاغو ولوس أنجلوس وميامي 

  وناشفيل ونيويورك وسان فرانسيسكو



 
 

 كلية
سوانسي الدولية

سينجلتون بارك، مبنى مرجام بجامعة سوانسي، سوانسي 
SA2 8PP المملكة المتحدة

 هاتف 602888 1792)0( 44+ 
 فاكس 602889 1792)0( 44+

info@icws.swansea.ac.uk بريد إلكتروني 
facebook.com/ICWSuk

 رقم الشركة 6009965 ، 
مسجل في انجلترا وويلز.

المعلومات الواردة في هذا الدليل صحيحة كما في تاريخ النشر, 
ومع ذلك، فإن كلية ويلز سوانسي الدولية تحتفظ بحقها في تبديل 

التفاصيل أو تعديلها أو حذفها في أي وقت دون إخطار بذلك.

م هذا الدليل مجاًنا. يقدَّ

 نسخة مطبوعة 
ICWS151119-1549_0216_AW

swansea.ac.uk/icws
navitas.com

كلية ويلز سوانسي الدولية جزء من مجموعة نافيتاس.


