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هاين عبداللطيف

ُم َق ّد َمــــ ْة

الدراســة يف اخلــارج فرصــة وخــرة فريــدة مــن نوعهــا للتعلــم والتنميــة واكتشــاف العــامل ونقــل العلــم مــن جيــل آلخــر .وحماولــة اقتنــاص تلــك
الفرصــة والتحضــر هلــا تعتــر مهمــة مليئــة بالتحديــات والتنافــس وتتطلــب وجــود دليــل يســتعني بــه الطالــب ملعرفــة املتطلبــات والرتكيــز علــى
التميــز فيهــا حــى يكــون لــه مــكان بــن أقرانــه مــن مجيــع أحنــاء العــامل .لذلــك قامــت مؤسســة علمــاء مصــر بتحضــر وإلقــاء – مــن خــال
أســاتذة متخصصــن – مســاق عــر اإلنرتنــت ليمثــل دليــا ومرشــدا حنــو التميــز يف الدراســات العليــا يف اخلــارج.
وحيث أن تنوع وســائل تبادل اخلربات والعلم مفيد الســتقطاب وخدمة املزيد من الطالب؛ ارتأت املؤسســة إصدار نســخة مقروءة من
املســاق مــع العديــد مــن التعديــات الــي تتناســب مــع طبيعــة تلقــي املعلومــة مــن خــال الكتابــة .وهــا قــد ظهــر اإلصــدار األول بفضــل مــن
اهلل مــن خــال عمــل دؤوب مــن فريــق عمــل راق مــن املتطوعــن ويتوقــع تطويــر احملتــوى عنــد احلاجــة ليواكــب أي متغـرات أو معطيــات
قــد حتــدث خــال األعـوام املقبلــة.
هذا اإلصدار
تعــد هــذه النســخة مبثابــة أول إصــدار ،ليــس فقــط هلــذا املوضــوع -الدراســة يف اخلــارج -حتديـ ًـدا ،ولكنــه أول منتــج لكتــاب مــن خــال
مؤسســة علمــاء مصــر ،ويتوقــع أن تكــون بدايــة ملزيــد مــن الكتــب الــي تنتــوي املؤسســة إصدارهــا عــن موضوعــات علميــة شــى مثــل
أساســيات البحــث العلمــي واملوضوعــات البحثيــة املتخصصــة.
نبذة عن المحتوى
ـرا علينــا وهــو «ملــاذا الدراســات العليــا وملــاذا يف اخلــارج؟» ,ومــع ذكــر العديــد
تبــدأ رحلــة الكتــاب بالدافــع الرئيســي وإجابــة سـؤال يــردد كثـ ً
مــن املعلومــات واإلجابــات يبــدأ الفصــل الثــاين بإجابــة سـؤال آخــر و هــو «مــى وكيــف أبــدأ طريــق الدراســات العليــا يف اخلــارج؟»
تأخذنــا الفصــول التاليــة لتفاصيــل كل مرحلــة وتطبيقاهتــا العمليــة .الفصــل الثالــث يتحــدث عــن االختبــارات واملســتندات الــي حيتاجهــا
الطالــب للتقــدمي ويليــه تطبيــق عملــي يف الفصلــن الرابــع واخلامــس .يركــز الفصــل الرابــع علــى التجهيــز العملــي وإرســال املســتندات املطلوبــة
بينمــا يركــز الفصــل اخلامــس علــى نقطــة هامــة  -يغفــل عنهــا كثــرون – وهــي اختيــار برنامــج الدراســة واملشــرف علــى الرســالة.
بعــد جتهيــز كل مــا يلــزم لعــل الطالــب يفكــر يف كيفيــة االســتعداد للســفر .وهــذا حمــور تركيــز الفصــل الســادس والــذي جييــب علــى معظــم
األســئلة العلميــة واالجتماعيــة واألسـرية وغريهــا.
الفصــل الســابع يتحــدث عــن مرحلــة مــا بعــد التخــرج وجييــب عــن أســئلة كثــرة متعلقــة بالعمــل األكادميــي والعمــل يف الصناعــة أو مراكــز
األحبــاث وغريهــا.
ـرا – وليــس آخـ ًـرا – قبــل أن خنتتــم الكتــاب وضعنــا الفصــل الثامــن ليجيــب عــن أســئلة أخــرى قــد تزيــد مــن عمــق وإدراك القــارئ
وأخـ ً
لقضيــة الدراســات العليــا يف اخلــارج.
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قصص النجاح
مت تذييــل وتزيــن كل الفصــول بقصــص جنــاح مسّيناهــا «نقطــة مضيئــة» .فبالرغــم مــن كــم املعلومــات املوجــود بــن دفــي الكتــاب إال أن
دافعــا وأمـ ًـا يف التغيــر وحتقيــق الطمــوح .فنرجــو أن متــر عليهــا عزيزنــا القــارئ .ومــع كل قصــة يوجــد
ســر وقصــص النجــاح تعطــي لإلنســان ً
قســم ألســئلة مت توجيههــا لصاحــب القصــة وإجاباتــه عليهــا.
كيف تقرأ الكتاب ومن أين تبدأ
ننصــح أن تقـرأ الكتــاب بتسلســل فصولــه ولكــن وف ًقــا للمرحلــة الــي تســتعد فيهــا للدراســة ،فــإن كانــت خــال أشــهر مثـ ًـا ،يكــون مــن
األفضــل أن تبــدأ مــن الفصــل الثالــث إىل اخلامــس مث تعــود لقـراءة مــا فاتــك مــن الفصــول الح ًقــا فــا بــد مــن معرفــة حمتواهــا جيـ ًـدا .ومثــة
دومــا معــك دليـ ًـا
نصيحــة هامــة وهــي أن تبــدأ يف أقــرب وقــت ممكــن وليكــن يف ســنة مــا قبــل البكالوريــوس أو الليســانس .وليكــن الكتــاب ً
عمليًــا وشــارك نصائحــه مــع زمالئــك ألن ذلــك مــن شــأنه ترســيخ املعلومــات لديــك.
محتوى إضافيًا
أين تجد ً
مثة مصادر ننصحك باإلطالع عليها بشكل دائم وتتمثل يف اآليت:

1)1موسوعة الدراسة يف اخلارج :ميكنك الوصول هلا بالضغط هنا
2)2مساق دليل متيزك للدراسات العليا يف اخلارج :ميكنك الوصول له بالضغط هنا
3)3موقع مؤسسة علماء مصر وصفحات التواصل االجتماعي اخلاصة هبا
خدمات عليك االستفادة منها:
منــذ نشــأة املؤسســة عــام  2012وحنــن هنتــم بقضيــة الدراســة يف اخلــارج كهــدف اس ـراتيجي مــن شــأنه تنميــة وتطويــر قدراتنــا البش ـرية
ونقــدم يف ذلــك خدمــات املراجعــة واالستشــارات – بــدون متييــز  -لــكل الطــاب مــن خمتلــف البــاد واجلنســيات .وملعرفــة املزيــد عــن تلــك
اخلدمــات وطــرق اســتخدامها ميكنــك زيــارة موقــع املؤسســة ومتابعــة قائمــة اخلدمــات.
لــدى مؤسســة علمــاء مصــر العديــد مــن اخلدمــات األخــرى واحملاض ـرات الــي هتــدف للتوجيــه والتطويــر يف شــى اجملــاالت العلميــة
واالجتماعيــة .وحــى هــذه اللحظــة فــإن مائــة باملائــة مــن العاملــن يف املؤسســة متطوعــون نرغــب يف شــكرهم نيابـةً عنــك عزيزنــا القــارئ
داعمــا هلــم.
ونرجــو أن تكــون منهــم أو ً
ساعدنا في تطوير هذا الكتاب
أول إصــدار يعــد مبثابــة أول حماولــة ومل حنــاول فيهــا ابتغــاء الكمــال بقــدر مــا عزمنــا علــى إخ ـراج نســخة جيــدة يف أقصــر وقــت ممكــن.
لذلــك – عزيــزي القــارئ – ســنعتمد عليــك يف مراســلتنا الدائمــة ملســاعدتنا يف املزيــد مــن التنقيــح والتدقيــق وإضافــة مراجــع وحمتــوى
بشــكل دائــم حبيــث كل إصــدار ميثــل جتديـ ًـدا وحتســنًا ولــو بســيطًا .يف حالــة وجــود أخطــاء أو مقرتحــات نرجــو منــك مراســلتنا عــر بريدنــا
اإللكــروينbooks@egyptscholars.org :
ادعمنا وابدأ رحلتك
ـس دعمنــا بــكل
نرجــو منــك عزيزنــا القــارئ أن تبلــغ النصائــح والعلــم لــكل مــن حيتاجــه ونرجــو أن جتــد الكتــاب مليئًــا بالفائــدة .وال تنـ َ
مجيعــا «ألن كل عقــل يفــرق» .واآلن نــركك لتســتمتع ببدايــة
قدراتــك املعنويــة واملاديــة والتطوعيــة؛ فنحــن حنتاجــك كمــا حتتاجنــا وشــعارنا ً
الرحلــة الــي نرجــو أن تغــر مســتقبلك ومســتقبلنا لألفضــل .ونشــكر لــك القـراءة واملتابعــة والدعــم املســتمر
فريق عمل علماء مصر
 1سبتمبر  15 /2015ذو القعدة 1436
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عن مؤسسة علماء مصر

أثنــاء دراســة جمموعــة مــن طــاب الدكتــوراه بــن عــدة دول خمتلفــة ،ونقاشــهم عــن وضــع
البحــث العلمــي والتقنيــة يف العــامل العــريب بصفــة عامــة ،ويف بلدهــم مصــر بصفــة خاصــة،
شــعر هــؤالء الباحثــون أن عليهــم القيــام مبــا هــو أكثــر مــن دراســة العلــوم؛ فقــرروا إنشــاء كيــان
علمــي؛ ملســاعدة الباحثــن والطــاب يف مصــر والوطــن العــريب .وبعــد ثــاث ســنوات مــن العمــل
التطوعــي احلثيــث املتواصــل ،كانــت النتيجــة اليــوم هــي نشــأة مؤسســة غــر رحبيــة ،يعمــل فيهــا
مــا يتجــاوز املائــي متطــوع ـ مــن خمتلــف األعمــار والتخصصــات العلميــة والصناعيــة ـ يف ســبعة
مشــروعات ،يتــم مــن خالهلــا تقــدمي خدمــات ومنتجــات مميــزة لطلبــة اجلامعــات ،والباحثــن،
واخلرجيــن ،ورواد األعمــال.
بــدأت مؤسســة علمــاء مصــر يف مطلــع عــام  2012كمبــادرة علميــة ( ميكنــك التعــرف علــى مشــروعات املؤسســة ومراســلتها مــن خــال
موقعهــا  ، ) egyptscholars.orgأطلقهــا بضعــة طــاب للدراســات العليــا جبامعــة متشــيجان بالواليــات املتحــدة األمريكيــة،
هبــدف إحــداث طفــرة كميــة وكيفيــة يف عــدد العاملــن يف البحــث العلمــي والصناعــة وريــادة األعمــال .بــدأ التواصــل مــع املهتمــن
واملســتفيدين حول العامل من خالل وســائل التواصل االجتماعى؛ وقد اجتذبت رســالة» علماء مصر« املزيد من املتطوعني للمشــاركة.
وىف منتصــف عــام  ،2013مت تســجيل املبــادرة بالواليــات املتحــدة ،كمؤسســة غــر رحبيــة ،مســتقلة ،وقــد وصــل اآلن انتشــار املتطوعــن
ألكثــر مــن  17دولــة حــول العــامل .ركــزت املؤسســة نشــاطها علــى تنميــة عــدة حمــاور ،لرفــع الوعــي العلمــي ،وتفعيــل التعــاون بــن
األكادمييــن والصناعيــن ،ودعــم الباحثــن ،والطــاب ،ورواد األعمــال.
المحــور األول :الــذي ركــزت عليــه املؤسســة هــو االهتمــام بتطويــر املســتوى العلمــي لــدى اخلرجيــن ،خاصــة ذوي الشــغف بالبحــث
العلمــي والصناعــات املتطــورة ،الراغبــن يف االلتحــاق بالدراســات العليــا يف أرقــى اجلامعــات واملعاهــد حــول العــامل .وملســاعدهتم منــذ بدايــة
لتمهــد للطالــب والباحــث معرفــة أي شــيء خــاص بالدراســة يف اخلــارج،
املرحلــة اجلامعيــة ،مت إصــدار موســوعة «خطـوات» املعلوماتيــةّ ،
ـرورا باملنــح الدراســية املتوفــرة،
مــن بدايــة جتهيــز امتحانــات القبــول (مثــل اللغــة ،وغريهــا) ،إىل مــا ميكــن توقُّعــه يف العــام األول مــن دراســته ،مـ ً
وفرص القبول ،وموارد مفيدة أخرى .اســتعانت املؤسســة بعشـرات الباحثني املتميزين للكتابة يف املوســوعة ،ليشــاركوا خرباهتم األكادميية
حــول جمــاالت الدراســة ،والــدول الــي يعيشــون فيهــا .كمــا تقــدِّم املؤسســة خدمــات استشــارات للطــاب عــن كل مــا يتعلــق بالدراســة
يف اخلــارج ،وخدمــات مراجعــة ألوراق التقــدمي؛ إلضافــة خـرات هلــم ،وزيــادة فــرص قبوهلــم .وقــد دعمــت أكثــر مــن ألــف باحــث حــى
اآلن ،وراجعــت أوراقهــم.
المحــور الثانــي :هــو نقــل العلــم واملعرفــة ،حيــث قامــت املؤسســة بعمــل عــدد كبــر مــن النــدوات التفاعليــة عــر اإلنرتنــت ،يف ختصصــات
علميــة وحبثيــة وصناعيــة ،وكذلــك للمهتمــن بريــادة األعمــال ،جبانــب النــدوات املتعلقــة بشــرح ســبل الدراســة باخلــارج ،وتنميــة املهــارات
املهنيــة والفرديــة.
المحــور الثالــث :هــو التوجيــه الفــردي واجلماعــي ،ويتمثــل يف إنشــاء معامــل تفاعليــة تضــم عشـرات الطــاب كل  4أشــهر ،ليمارسـوا
آليــات البحــث العلمــي ،حتــت إشـراف خنبــة مــن األســاتذة وطــاب الدكتــوراة  .يتــم تقســيم الطــاب إىل جمموعــات أصغــر ،ويتــم العمــل
ـروعا جديـ ًـدا للتوجيــه
علــى مشــروع حبثــي بــن مشــرف وجمموعــة صغــرة مــن الطــاب والباحثــن الناشــئني .وتبــدأ املؤسســة حاليًّــا مشـ ً
بتخرجهــم بإمكانــات عاليــة.
واإلشـراف املكثــف لطــاب اجلامعــة ملــدة  3ســنوات ،تنتهــي ُّ
المحــور الرابــع :يتمثــل يف تكويــن جمتمعــات مــن املتخصصــن يف اجملــاالت املختلفــة .يعمــل كل جمتمــع علــى عــدة مشــروعات هتــدف
إىل إعــاء وتطويــر اجملــال يف مصــر والــدول الناميــة ،واحتضــان األجيــال الناشــئة الــي ترغــب يف الدخــول إىل عــا َل التخصــص ،باإلضافــة
إىل املشــروعات البحثيــة واملشـ َـاركات بــن أعضــاء اجملتمــع الواحــد .يوجــد حاليًّــا جمتمــع ألحبــاث الســرطان ،وآخــر لالقتصــاد ،وال تشــمل
اجملموعــات مصريــن وعربـًـا فقــط ،بــل ترحــب املؤسســة بالباحثــن واملتخصصــن مــن كل اجلنســيات.
معــا ،مــن خــال مشـ َـاركات ترعاهــا وتســهل حدوثهــا املؤسســة ،وفــق معايــر
المحــور الخامــس :هــو ربــط البحــث العلمــي والصناعــة ً
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واضحــة لألط ـراف املختلفــة ،ومســاعدة الشــركات يف إجيــاد َمـ ْـن قــد يســاعدهم يف حــل املشــكالت البحثيــة أو التطويريــة ،والعكــس.
يهــدف هــذا احملــور إىل اســتقطاب الباحثــن الذيــن يرغبــون يف التطــوع ،للعمــل يف أحبــاث ترعاهــا املؤسســة والفريــق املنــوط بذلــك داخلهــا.
وخصوصــا فيمــا يتعلــق باحتكاكهــم اجملتمعــي ،وحصوهلــم علــى فــرص تعليميــة
المحــور الســادس :هــو دعــم ذوي االحتياجــات اخلاصــة،
ً
ومهنيــة متكافئــة مــع فــرص غريهــم ،قــدر املســتطاع .كذلــك تضمــن املؤسســة ـ مــن خــال ذلــك ـ أن مجيــع خدماهتــا متاحــة للجميــع،
بغــض النظــر عــن احتياجاهتــم املختلفــة.
يف الفــرة املقبلــة ،تعتــزم املؤسســة إنشــاء فــروع طالبيــة يف جامعــات متعــددة مــن مجيــع أحنــاء العــامل؛ لتشــجيع الطــاب واألســاتذة علــى
تبــادل اخل ـرات ،والتوجيــه ،واملشــاركة يف مشــروعات املؤسســة.
نقل عن جملة نيتشر الطبعة العربية بعنوان «الدور اآلخر للعلماء» عدد يناير )2015
(املقال ً
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عن المحاضرين في مساق الدراسة بالخارج

د /أحمد البنا.
حصــل علــى البكالوريــوس واملاجســتري يف اهلندســة املدنيــة واإلنشــائية مــن جامعــة القاهــرة يف  2003و 2005علــى الت ـوايل وعلــى
الدكتــوراه يف اهلندســة املدنيــة وامليكانيــكا التطبيقيــة مــن معهــد كاليفورنيــا للتكنولوجيــا ( كالتــك) يف ، 2011ويشــغل
حاليًا منصب أستاذ مساعد بقسم اهلندسة املدنية والبيئية جبامعة إلينوي.
تشــمل اهتماماتــه البحثيــة أحبــاث تطويــر منــاذج حســابية وحتليليــة للظواهــر املعقــدة كعمليــي الكســر واالحتــكاك الــي تشــكل أمهيــة قصــوى
للعديــد مــن التطبيقــات اهلندســية والطبيــة واجليــو فيزيائيــة.
د /أحمد سمير ماضي.
حاصــل علــى بكالوريــوس الصيدلــة مــن جامعــة عــن مشــس عــام  2006بتقديــر عــام امتيــاز مث عمــل بقســم البحــوث الدوائيــة يف مركــز
حبــوث اإلشــعاع هبيئــة الطاقــة الذريــة ملــدة عــام ســافر بعدهــا إىل هولنــدا حيــث حصــل علــى املاجســتري يف اال بــداع الدوائــي مــن جامعــة
أوترخــت عــام  2010وهــو حاليًــا طالــب دكتــوراه يف الكيميــاء الطبيــة جبامعــة ميتشــجان يف الواليــات املتحــدة.
اهتماماتــه البحثيــة تشــمل واســتخدام علــم الكيميــاء العضويــة والكيميــاء احليويــة وعلــم األحيــاء اخللويــة يف عمليــة اكتشــاف وتطويــر
األدويــة ولــه عــدة أحبــاث يف هــذا اجملــال.
د /أمجد أبو جبارة
حصل على بكالوريوس هندسة احلاسبات من اجلامعة اإلسالمية  -فلسطني عام .2005
مث على درجيت املاجستري والدكتوراه يف علوم وهندسة احلاسبات من جامعة ميشيجان ،آن أربور يف  2009و.2013
جماالت اهتمامه البحثية والعملية تشمل معاجلة اللغات احلية واسرتجاع املعلومات والتعلم اآليل وحتليل الشبكات.
يعمــل حاليــا كباحــث تطبيقــي ومطــور برجميــات يف جمــال تقنيــات اإلعــان احملوســب مــن خــال حمــركات البحــث يف شــركة مايكروســوفت
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
د /إسالم حسين.
مــن املتخصصــن يف علــم الفريوســات اجلزيئيــة ،حصــل علــى البكالوريــوس واملاجســتري يف الطــب البيطــري مــن جامعــة الزقازيــق يف عامــي
 1999و 2003علــى التـوايل.
عمل كمدرس مساعد يف نفس اجلامعة يف علم الفريوسات بني عامي2003-2000
حصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة كامربيــدج باململكــة املتحــدة عــام  2007وتــدرب مــا بعــد الدكتــوراه يف املعهــد القومــي للصحــة واملركــز
الطــي جبامعــة كانســاس بالواليــات املتحــدة األمريكيــة.
يعمــل حاليًــا يف معهــد ماسيتشوســتس للتكنولوجيــا كعــامل باحــث وتركــز أكثــر اهتماماتــه البحثيــة علــى دراســة التطــور واالنتقــال واملســببات
املرضيــة لفــروس أنفلونـزا الطيــور.
د /خالد األشموني
حصــل علــى البكالوريــوس واملاجســتري يف اهلندســة احليويــة الطبيــة واملنظومــات مــن جامعــة القاهــرة يف عامــي  2003و2006علــى
التـوايل وحصــل علــى الدكتــوراه يف اهلندســة الكهربيــة وعلــوم احلاســوب مــن جامعــة ميشــيجان آن آربــر يف ينايــر  2013حيــث عمــل يف
جمــال تصميــم دوائــر األنالــوج املتكاملــة ودوائــر االتصــاالت والنظــم امليكرونيــة ثالثيــة األبعــاد لتطبيقــات القياســات العصبيــة داخــل املــخ.
ويعمل حاليًا يف شركة أبل بوالية كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية.
د /رحاب المغربي.
حصلــت علــي درجــة البكالوريــوس و درجــة املاجســتري عامــي  2003و  2008علــى التـوايل يف اهلندســة الكيميائيــة و تكريــر البــرول مــن
جامعــة قنــاة الســويس .مث حصلــت علــي الدكتــوراة يف هندســة البــرول مــن جامعــة امربيــال كوليــدج لنــدن باململكــة املتحــدة عــام 2013
و مــن خالهلــا متكنــت مــن عــرض نتائــج هامــة عــن ختزيــن ثــاين أكســيد الكربــون داخــل باطــن االرض.
تعمل حاليًا جبامعة السويس -كلية هندسة البرتول والتعدين قسم هندسة تكرير البرتول والبرتوكيماويات مبصر.
هلــا العديــد مــن األحبــاث الــي مت نشــرها يف جمــات ومؤمت ـرات عامليــة ،ترتكــز اهتماماهتــا البحثيــة حاليًــا علــى جمــال حتفيــز إنتــاج البــرول
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واســتخالص وختزيــن ثــاين أكســيد الكربــون وأحبــاث الوقــود احليــوي.
د /طارق رخا.
حصــل علــى البكالوريــوس واملاجســتري يف اهلندســة املعماريــة مــن جامعــة القاهــرة يف  2007و 2010علــى التـوايل وعمــل كمعيــد وباحــث
باجلامعــة األمريكيــة بالقاهرة.
انتقــل للدراســة جبامعــة هارفــارد مث إىل معهــد ماسيتشوســتس للتكنولوجيــا حيــث حصــل علــى درجــة الدكتــوراه عــام  2015مــن قســم
عضوا مبعمل التصميم املســتدام بنفس القســم .وحاليًا يعمل كأســتاد مســاعد يف جامعة
تكنولوجيا البناء بقســم اهلندســة املعمارية وكان ً
سـراكيوز بقســم اهلندســة املعماريــة.
د /عمرو عيسوي.
حصــل علــى البكالوريــوس يف هندســة اإللكرتونيــات واالتصــاالت عــام  2005مــن جامعــة القاهــرة و املاجســتري يف الفيزيــاء اهلندســية
عــام  2008مــن نفــس اجلامعــة.
مث انتقــل إىل جامعــة ســتانفورد بواليــة كاليفورنيــا بالواليــات املتحــدة االمريكيــة وحصــل منهــا علــى الدكتــوراه عــام  2015يف جمــال
الضوئيــات النانومرتيــة حيــث عمــل علــى تصميــم أداة للتحكــم يف اجلســيمات النانومرتيــة بواســطة الضــوء.
د /محمد الدالي.
حصــل علــى البكالوريــوس يف احملاســبة مــن جامعــة القاهــرة واملاجســتري مــن األكادمييــة العربيــة للعلــوم املاليــة واملصرفيــة مبصــر ،وحصــل علــى
الدكتــوراه يف احملاســبة مــن جامعــة بدفوردشــاير اململكــة املتحــدة.
عمل كمحاضر بأكادميية الشروق وجامعة أجنليا روسكن ويشغل حاليًا منصب حماضر جبامعة برادفورد كلية اإلدارة اململكة املتحدة.
تشمل اهتماماته البحثية املراجعة والتدقيق احملاسيب للوائح واملعايري والتقارير املالية وحوكمة الشركات.
د /محمد زهران.
حصــل علــى البكالوريــوس واملاجســتري يف هندســة احلاســبات مــن جامعــة القاهــرة ،وعلــى الدكتــوراه يف اهلندســة الكهربائيــة وهندســة
احلاســبات مــن جامعــة مريالنــد عــام  .2003وحاليًــا عضــو هيئــة تدريــس يف قســم علــوم الكمبيوتــر معهــد كورانــت للعلــوم الرياضيــة
جبامعــة نيويــورك.
ترتكز اهتماماته البحثية على اجملاالت اخلاصة هبندسة احلاسبات والتفاعالت بني اهلارد وير والسوفت وير وحماكاة النظم احليوية.
كمــا يشــغل عضويــة عــدد مــن اجلمعيــات العلميــة الكــرى مثــل مجعيــة مهندســي الكهربــاء واإللكرتونيــات ،ومجعيــة تصميــم احلاســبات
ومنظمــة اجملتمــع العلمــي.
د /محمد مبروك.
حصل على البكالوريوس يف الرياضيات التطبيقية من جامعة قناة الســويس يف  2003ويف  2008حصل على منحة منظمة الشـراكة
ملــدة ســتة أشــهر حيــث التحــق بفريــق البصريــات الكميــة يف جامعــة كوينزالنــد أسـراليا حيــث أهنــى درجــة املاجســتري يف الفيزيــاء الكميــة،
وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف اهلندســة الكهربائيــة يف  2013مــن كليــة اهلندســة وتكنولوجيــا املعلومــات أكادمييــة ق ـوات الدفــاع
األسـرالية جبامعــة نيــو ســاوث ويلــز يف كانـرا بأسـراليا ويعمــل حاليــا كزميــل مــا بعــد الدكتــوراه بنفــس اجلامعــة
تشــمل اهتماماتــه البحثيــة هندســة النظــم والتصاميــم اهلندســية ونظريــة التحكم،ولــه أكثــر مــن  20حبــث منشــور يف عديــد مــن اجملــات
واملؤمتـرات العلميــة.
د /محمد نبيل.
حصــل علــى البكالوريــوس يف اهلندســة اإللكرتونيــة واالتصــاالت واملاجســتري يف الفيزيــاء اهلندســية مــن جامعــة القاهــرة عامــي 2004
و 2007علــى الت ـوايل وعلــى الدكتــوراه مــن جامعــة كاليفورنيــا بســانتا بارب ـرا عــام .2012
خــال حبثــه يف الدكتــوراه عمــل علــى تصميــم دوائــر األنالــوج ذات الطاقــة املنخفضــة لتطبيقــات دراســة اخلاليــا العصبيــة مــن خــال النظــم
امليكرونيــة القابلــة للغــرس داخــل املــخ.
كما عمل كمتدرب يف شركة ” “Moseley SBيف قسم البحث والتطوير اخلاص باالتصاالت الالسلكية برتدد  60جيجاهرتز.
و يعمل حاليا كمهندس تصميمات للدوائر فائقة السرعة بشركة ”“Xilinxو اليت تعد أكرب شركة يف جمال الـ .FPGA
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د /مهاب منجود.
حصــل علــى البكالوريــوس واملاجســتري مــن جامعــة اإلســكندرية يف عامــي  1993و 1996علــى الت ـوايل وعلــى الدكتــوراه مــن جامعــة
برادفــورد باململكــة املتحــدة يف.2001
عمــل بالصناعــة لفــرة يف جمــال األقمــار الصناعيــة ألغـراض التجاريــة والفضائيــة ويف الفــرة مــن  2002إىل  2007عمــل كأســتاذ مســاعد
بقســم اإللكرتونيات وهندســة االتصاالت باألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا باإلســكندرية.
التحــق هبيئــة التدريــس بقســم اهلندســة الكهربائيــة وهندســة احلاســبات بفرجينيــا تــك بالواليــات املتحــدة .ويشــغل حاليًــا منصــب أســتاذ
مشــارك يف قســم اهلندســة الكهربائيــة واإللكرتونيــة جبامعــة البحريــن .ترتكــز اهتمامــات د.مهــاب البحثيــة علــى االتصــاالت الالســلكية.
د /هاني عبد اللطيف.
يعمل كمعيد بقسم االقتصاد يف جامعة سوانسي اململكة املتحدة حيث يدرس االقتصاد واالقتصاد القياسي واالقتصاد الربيطاين.
التحــق جبامعــة سوانســي يف عــام  2011كطالــب دكتــوراه ،وبــدأت جتربتــه يف التدريــس يف عــام  2003يف جامعــة املنصــورة مبصــر حيــث
حصــل علــى درجــة البكالوريــوس ودبلــوم الدراســات العليــا يف االقتصــاد.
حصل على املاجستري يف االقتصاد من جامعة مدينة لندن.
تشمل اهتماماته البحثية االقتصاد التطبيقي وخاصة االقتصاد الكلي واقتصاديات التنمية واقتصاد العمل.
د /هشام سيد.
مــدرس جبامعــة ســانتا كالرا قســم اهلندســة املدنيــة ،حصــل علــى درجــي البكالوريــوس واملاجســتري يف اهلندســة اإلنشــائية مــن كليــة اهلندســة
جامعــة القاهــرة عامــي  ٢٠٠٣و٢٠٠٦علــى الت ـوايل مث حصــل علــى الدكتــوراه يف اهلندســة املدنيــة مــن جامعــة إلينــوي ســنة ٢٠١٠
متخصصــا يف جمــال إدارة وهندســة أعمــال التشــييد.
ً
سجل خرباته يتضمن العمل كمهندس إنشائي ومهندس تشييد ومدرس هبندسة القاهرة وباحث جبامعة بوردو.
أما عن اهتماماته البحثية تتضمن حماكاة ومتثيل العمليات اإلنشــائية واإلدارة اللوجيســتية ملشــاريع التشــييد والتخطيط الديناميكي ملواقع
التشــييد وإدارة املعدات الثقيلة والبناء ســابق التجهيز.
أعماله مدونة يف أكثر من  ٢٥ورقة حبثية يف املؤمترات واجملالت العلمية.
................................................
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رسالة شكر ..
ال شك أن االنتهاء من اإلصدار األول لكتاب «دليلك للدراسات العليا يف اخلارج»
هو مثرة عمل العديد من املتطوعني مبشاركات خمتلفة ومتفاوتة .وتضافر تلك اجلهود
كان سببا يف إخراج عمل نرجو أن يكون موفقا .وال يسعنا يف هذا اجلزء سوى أن نوجه
رسالة شكر للجميع ونذكر بعض من تطوعوا بوقتهم غري هؤالء املذكورين سابقا.
نود أن نشكر كل من دنيا الشاذيل ،منال عطية ،إميان شوقى السيد ،خالد حممد
صالح الدين ،هبة حسىن منصور ،ووفاء اجملاهد.
شكرا لكم مجيعا وقد كان العمل معكم مممتعا ونرجو أن ينال الناس مثرته.
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نشكر دعمكم ..

قامــت مؤسســة علمــاء مصــر بعمــل محلــة متويــل مجاعــي قبــل صــدور الكتــاب .وتــود املؤسســة شــكر كل مــن ســاهم يف
احلملــة ويف نشــرها كمــا توجــه الشــكر اجلزيــل للتاليــة أمساؤهــم علــى تــرع كل منهــم مببلــغ يســاوي أو يتجــاوز املائــة دوالر
كمســامهة منهــم يف احلملــة:
حممــد مصطفــى عامــر ،حممــد أبــو شــادي ،عمــرو مدحــت ،حممــد جــاد الــرب ،حممــد كمــال ،زينــب حفــي ،أمحــد حممــد
ســليمان ،حممــد إبراهيــم ،منــار أمحــد حممــد ،نارميــان ناصــف ،إيهــاب إمساعيــل ،أمحــد اجلوهــري ،حممــد احلــداد ،أمحــد
فرغلــي ،حممــد مــروك ،خالــد األمشــوين ،رحــاب املغــريب ،عبدالرحيــم أمحــد ،حممــد مقبــل ،طــارق علــي ،حممــد الشــوهنا،
أمحــد رجــب ،ش ـريف ســامل عجمــي ،أمــل نــور الديــن ،أميــن جــاب اهلل ،حــامت ع ـزام ،هنــال إبراهيــم ،كــرمي قاســم ،حممــد
زهـران ،إيهــاب الصــاوي ،حممــود ســامي ،أمحــد علــي ســعد ،حممــد خليفــة ،حممــد عبداحلليــم ،ســكينه محــدي ،أمحــد البنــا،
عبدالرمحــن منصــور ،أمحــد عبدالقــادر ،وائــل غنيــم ،رؤى املغــر ،عمــر مهنــا ،هشــام عمــر ،أســامه حســب اهلل ،حممــد عمــر،
حممــد إمساعيــل ،أمحــد العســقالين ،ســامر قــدوس ،الفــاروق بــدوي ،حممــد أســامه ،إيهــاب يوســف ،هــاين أبــو العــا ،حممــود
مصطفــى عامــر ،أمحــد اخلبــاز ،أمحــد ماهــر ،حســام الديــن علــي أنــور ،عبداحلميــد هريــدي ،حممــد عطيــة ،حممــد علــي،
تطوعــي علمــاء مصــر..
ســينا بــدران ،عمــرو رضـوان ،حممــد أبورمحــهُ ،م ّ
وأخريا .The University of Texas at Tyler - The Graduate School
كما ندعو كل من استفاد من الكتاب أن يدعمنا مبا يستطيع عرب موقعنا وأن ينشر الكتاب على أوسع نطاق ممكن.
شكرا لكم
ً

فريق عمل علماء مصر
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الفصل األول

أفكر يف الدراسات العليا أو ال أفكر؟  ..هذا هو السؤال

		

التعليم هو أقوى سالح ميكنك تغيري العامل به
					
نيلسون مانديال
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قبل اإلجابة على هذا السؤال جيب أن نشري إىل عدد من النقاط اهلامة:
أول هنــاك عــدد كبــر مــن العوامــل الــي تتحكــم يف اإلجابــة علــى هــذا الس ـؤال وال ينبغــي أن تتوقــع إجابــة حمــددة وعامــة حيــث أن مثــة
ً
عوامــل متعــددة وظــروف ختتلــف مــن شـ ٍ
ـخص آلخــر.
ثانيًا :لن يستطيع أحد اإلجابة عن هذا السؤال أكثر منك فاجلزء األكرب من مفاتيح إجابة هذا السؤال أنت الوحيد الذي متلكها.
ثالثًــا :يتنــاول هــذا الفصــل اجلانــب الفكــري ،أو إن شــئت فسـ ّـمه الفلســفي ،ملوضــوع الدراســات العليــا باخلــارج ،وعليــه كل النقــاط
املطروحــة ليســت ســوى آراء حصيلــة خ ـرات ونقاشــات مــع اآلخريــن .وليســت كمــا قــد يتبــادر للبعــض أهنــا حقائــق جمــردة.
تكمــن أمهيــة سـؤال ( هــل يجــب أن تفكــر فــي الدارســات العليــا بالخــارج؟ ) يف كونــه مشـوار طويــل مــن الدراســة املدرســية واجلامعيــة،
وحينهــا يكــون الشــباب اخلرجيــون يف أوائــل العش ـرينيات ويتوقــع منهــم أخــذ أوىل خط ـوات العطــاء والكفــاح .ونتائــج هــذه اخلطــوة ال
تنعكــس علــى الشــباب وحدهــم بــل علــى اجملتمــع ككل .فــإن أحســن الشــباب اختيــار أوىل خط ـوات كفاحهــم كان ذلــك عونـًـا هلــم
علــى بنــاء مســتقبل أفضــل هلــم وجملتمعهــم بالتبعيــة ،فعمــاد أي جمتمــع أو أمــة هــم أولئــك الشــباب .وكذلــك لــو أســاؤوا االختيــار أيًــا كان
الســبب  -سـواء قلــة توجيــه أو ختبــط يف االجتــاه – ســيعود ذلــك بالتخبــط علــى اجملتمــع ككل .ومــا يهمنــا اآلن هــو مســاعدتك يف اختــاذ
قـرار ســليم لكــن وجــب التنويــه أن ذلــك يعــد أحــد قـرارات حياتــك املصرييــة.
عاما من اليوم؟
رمبا يساعدك يف التأمل والتفكري أن تسأل نفسك :كيف ترى نفسك بعد خمسة عشر ً
وهــذا سـؤال يــكاد يكــون لــه نفــس مغــزى سـؤالنا األول ،حيــث أن قـرار الدراســات العليــا إذا افرتضنــا أنــه ســيمتد ملرحلــة الدكتــوراه فإننــا
نتحــدث عــن ســبع ســنوات علــى األقــل ســتقضيها يف نــوع معــن مــن التعليــم حــى تســتطيع بعدهــا أن تســتفيد ممــا تعلمتــه ســاب ًقا فيمــا
عامــا .فمــا الــذي تنــوي فعلــه و مــاذا تريــد أن تكــون بنــاءً علــى تلــك املعطيــات؟
بقــى مــن اخلمســة عشــر ً
دعنا اآلن نساعدك على إجابة السؤال األول ،وحيث أنه سؤال مركب حنتاج لفصل مكوناته كاآليت:
ضع في االعتبار أو Consider
الدراسات أو Studies
العليا أو Graduate
في الخارج أو Abroad
ولنتوقف عند كل كلمة من هذه الكلمات ونلقي عليها الضوء لنتأكد من فهمك للغرض منها.

الكلمة األولى  :ضع في االعتبار أو Consider

ونقصــد هنــا املعــى الــداليل هلــا وهــو امتــاكك ألكثــر مــن اختيــار ،فالدراســات العليــا للطالــب اجلامعــي أو حــى الطالــب يف مرحلــة مــا
قبــل اجلامعــة والــذي يطمــح الســتكمال دراســاته العليــا بعــد حصولــه علــى البكالوريــوس ليســت هــي اخليــار األوحــد.
فمــن األهــداف احلياتيــة لإلنســان النجــاح كأحــد مســببات الســعادة ،وطــرق الوصــول للنجــاح عديــدة ومتنوعــة ،فيجــب عليــك أن
ـخصا يســر
تتخلــص مــن عقليــة البعــد الواحــد واالعتقــاد بــأن هنــاك مسـ ًـارا واحـ ًـدا فقــط عليــك اتّباعــه ،فتصبــح جمــرد عربــة يف قطــار أو شـ ً
يف مســار مفــروض عليــه دون أن يفكــر.
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فمعــى كلمــة  Considerهنــا هــو أن تتعمــق وتتفكــر وتــرى هــل الوقــت واجلهــد واملــال الــذي ستســتثمره يف الدراســات العليــا يتناســبان
مــع تعريفــك للنجــاح والســعادة؟ وهــل هــذا املســار ســيوصلك فعـ ًـا للنجــاح والســعادة طب ًقــا لتعريفــك؟ فاألمــر حيتــاج منــك إىل تفكــر ،ف ـ
 Considerتعــي طــرح كافــة اخليــارات.

الكلمة الثانية  :الدراسات أو Studies

عليــك أال تســاوي بــن فكــرة التعلــم وفكــرة الدراســة ،فاملقصــود هنــا بكلمــة  Studiesهــو الدراســة املنهجيــة ،أي أنــك ملتحــق بربنامـ ٍـج
معــن وضعــه خـراء وهنــاك مفــردات منهجيــة هلــذا الربنامــج ،ومطلــوب منــك أن تأخــذ كل هــذه املفــردات كشــروط للحصــول علــى الدرجــة
العلميــة والتخــرج مــن املؤسســة التعليميــة ،وهــذا هــو املقصــود بالدراســة وإن كانــت هــي ليســت الطريقــة الوحيــدة لتحصيــل املعرفــة ،وعليــه
أيضــا
إذا كان هدفــك ومقصــدك هــو احلصــول علــى اخلـرات أو املعلومــات أو املعــارف فهــذه هــي إحــدى الطــرق املمتــازة ،ولكــن هنــاك ً
طــرق عديــدة أخــرى مثــل العمــل والتعامــل مــع اآلخريــن...إخل.
ولذلــك عليــك أن تعــي جيـ ًـدا معــى كلمــة " "Studiesوأنــك ذاهــب للحصــول علــى شــهادة وليــس فقــط ألجــل املعرفــة ،فاملعرفــة
موجــودة يف أماكــن أخــرى وهنــاك عــدة طــرق للحصــول عليهــا.

الكلمة الثالثة  :العليا أو Graduate

وتُعــرف يف بعــض البلــدان مثــل بريطانيــا وأسـراليا ب ـ  ،Post-Graduateأي مرحلــة "مــا بعــد املرحلــة اجلامعيــة األوىل" أو "مــا بعــد
الدرجــة األوىل" ،سـواء كانــت مــدة الدرجــة األوىل ســنتني أو ثــاث ســنوات أو أربــع ســنوات ،وقــد يوجــد هلــا مســميات أخــرى يف الــدول
األخــرى.
واملقصــود هنــا أنــك حصلــت بالفعــل علــى درجــة جامعيــة ولكنــك لســبب مــا فإنــك مازالــت حتتــاج للتواجــد يف اجلامعــة لفــرة أطــول
للحصــول علــى معلومــات أكثــر يف جمالــك وتتخصــص يف أحــد فروعــه ،فــا بــد أن تفهــم الدراســات العليــا يف هــذا الســياق.

الكلمة الرابعة :في الخارج أو Abroad

جيــب أن تنتبــه أ َن كلمــة " يف اخلــارج " أضافــت أبعــاد كثــرة للقـرار ،فأنــت مقبــل علــى نظــام تعليمــي خمتلــف كليًــا أو جزئيًــا بشــكل كبــر
عــن نظامــك املعهــود.
وكذلــك فأنــت مقبــل علــى حضــارة أخــرى جديــدة بــكل جوانبهــا الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية والدينيــة واالقتصاديــة ،بــل ومقبــل علــى
جمموعــة مــن التحديــات أكــر مــن حتديــات الدراســة حيــث ســتضاف أعبــاء نفســية عليــك إىل جانــب عــبء الدراســة.
وعليــه يصبــح لز ًامــا عليــك أن توقــظ روح املغامــرة واالستكشــاف واإلصـرار بداخلــك ،وأن تســتعد خلــوض جتربــة جديــدة وخمتلفــة ستســهم
ـخصا خمتل ًفــا ذو صالبــة وفكــر وقــوة ،ويف كل األح ـوال فهــي جتربــة جديــدة
بشــكل أو بآخــر يف تغيــر شــخصيتك وتصنــع منــك شـ ً
ســتضيف إليــك الكثــر ولــن تنتقــص منــك.
إ ًذا ،فكل كلمة يف السؤال حتتاج ألن ينظر إليها بعني االعتبار ،وعليك أن تأخذ السؤال عندما حتاول اإلجابة عليه بكامل معناه.
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ثمانية أسئلة فرعية

بعــد أن حددنــا املعــاين اخلفيــة داخــل السـؤال ،فــا تـزال أمامــك بعــض األمــور الــي جيــب االنتبــاه إليهــا قبــل حتديــد إجابتــك ،فهنــاك مثانيــة
أســئلة تندرج حتت سـؤالنا الرئيســي هي كاآليت:
ملاذا أريد أن أذهب إىل اجلامعة لتحضري الدراسات العليا؟
مىت يكون االلتحاق بالدراسات العليا قر ًارا مناسبًا؟
 )3مىت أستكمل دراسايت العليا؟
 )4أين ميكنين استكمال الدراسة؟
 )5مىت أبدأ يف التحضري لتلك اخلطوة اهلامة؟
 )6ما هو التخصص الذي أحبث عنه؟
 )7ما هو نوع الربنامج األكادميي الذي أسعى إليه؟
 )8إىل أين ميكن أن تأخذين شهاديت؟
بإجابــة الثمانيــة أســئلة تكــون قــد أجبــت عــن السـؤال الرئيســي مــن أكثــر مــن زاويــة .واآلن ،لنحــاول إجابــة كل واحــد منهــا داعمــن ذلــك
بإحصائيــات وأرقــام وقصــص ألشــخاص خاض ـوا نفــس الرحلــة ،ممــا قــد مي ّكنــك مــن النظــر إليهــا مــن زاويــة عمليــة أكثــر ،ال جمــرد طــرح
فلســفي.

السؤال األول :لماذا أريد أن أذهب إلى الجامعة لتحضير الدراسات العليا؟

هنــاك جمموعــة مــن األســباب املمكــن طرحهــا مثــل (الرغبــة يف البحــث العلمــي -الســعي للحصــول علــى تعليــم أكثــر وأعمــق -حتســن
فرصتــك يف املنافســة -الرغبــة يف تغيــر الوظيفــة أو التخصــص -الرغبــة يف زيــادة املكانــة االجتماعيــة -شــغل وقــت الفـراغ بشـ ٍ
ـيء مفيــد) .
تبعا لنظرة كل منا.
وهي ختتلف يف األولويات واألمهية ً
 -1الرغبة يف البحث العلمي:
فمــن البديهــي أن يكــون لديــك بالفعــل رغبــة بالبحــث العلمــي أو البحــث التخصصــي مبجــال مــا ،وهــذا هــو الســبب الطبيعــي الــذي يدفــع
البعض للدراســات العليا ،ولكن قد يقرتن بســبب أو ببعض األســباب األخرى.
 -2تعليم أكثر وأعمق:
البعــض يتجــه للدراســات العليــا ليتعلــم أكثــر ،مثــل شــخص أخــذ جمموعــة مــن املـواد واحملاضـرات يف مرحلــة البكالوريــوس ولكنــه حيتــاج ألن
يتعلــم أكثــر يف ختصصــه أو حيتــاج أن يكملــه مبوضــوع إضــايف يفيــده يف العمــل ،وعليــه فهــو يف احتيــاج للدراســات العليــا ،فعلــى ســبيل
املثــال هنــاك الكثــرون ممــن حصلـوا علــى درجــات هندســية ولكنهــم حيتاجــون لدراســة إدارة املشــاريع اهلندســية ،لــذا يســعون لنيــل درجـ ٍـة
عليــا يف اإلدارة ،وهنــاك أشــخاص حصل ـوا علــى دراســات يف ختصصــات مثــل العلــوم الطبيــة أو العلــوم احليويــة مث قــرروا أن يســتكملوا
دراســاهتم العليــا يف علــوم الكمبيوتــر ليســتطيعوا مــن خالهلــا أن يعملـوا يف تطبيقــات حوســبية يف اجملــاالت احليويــة أو الطبيــة.
 -3حتسني فرصتك يف املنافسة:
حتســن فرصتك يف املنافســة يف الوظائف اليت تتقدم إليها ،فعندما يكون ســوق العمل به متقدمني كثريين ومؤهالهتم متقاربة ومجيعهم
خرجيــن جــدد فــا يوجــد معيــار هنــا للمفاضلــة بينهــم ،فعلــي ســبيل املثــال جامعــة القاهــرة قامــت بتخريــج مائــي مهنــدس ولكــن الســوق
ـدل مــن انتظــار فرصتــه يفكــر يف أخــذ مؤهــات أعلــى رمبــا تفيــده يف التنافــس علــى بعــض
حيتــاج إىل مخســن فقــط منهــم ،فاخلريــج منهــم بـ ً
الوظائف.
فالدرجــة العلميــة األعلــى تعــي فرصــة تنافســية أعلــى ،كمــا أنــه يف بعــض الوظائــف يكــون احلصــول علــى درجــة جامعيــة أعلــى مثــل
املاجســتري والدكتــوراه أفضــل وســيلة للرتقــي بشــكل أســرع والتفــوق علــى أقرانــك يف املســتوى الوظيفــي.
 -4الرغبة يف تغيري الوظيفة أو التخصص:
قــد يرغــب البعــض يف تغيــر طبيعــة عملهــم أو وظيفتهــم ،فالبعــض قــد تــورط يف دراســة ختصــص جامعــي يف املرحلــة اجلامعيــة األوىل
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علــى غــر رغبــة منــه ،والبعــض يكتشــف أنــه أســاء اختيــار اجملــال ،وأن ســوق العمــل يف جمــال دراســته ليــس اجملــال األمثــل الــذي حيــب أن
يكمــل فيــه مسـرته املهنيــة ،أو أن الســوق تغــر وأصبحــت الفــرص فيــه معدومــة بالنســبة لتخصصــه ،لــذا يكــون حاجـ ٍـة إىل أن يغــر هــذا
ـدل مــن أن يســعى للحصــول
التخصــص ،ورمبــا تكــون الطريقــة الوحيــدة أو املثلــى لتغيــر التخصــص هــي أن يغــر بوصلتــه الدراســية ،فبـ ً
علــى درجــة بكالوريــوس مــرة أخــرى مــن البدايــة ،يــدرس املاجســتري وهبــذا يضــرب عصفوريــن حبجـ ٍر واحــد ،أي أنــه نــال دراسـةً أعلــى ويف
نفــس الوقــت قــام بتغيــر التخصــص ،وأضــاف لنفســه مهــار ٍ
ات ومعــارف أخــرى تتيــح لــه مرونــة احلركــة يف ســوق العمــل.
 -5الرغبة يف زيادة املكانة االجتماعية:
ـف إىل سـرتك الذاتيــة حصولــك علــى درجــات أعلــى وذلــك ألســباب اجتماعيــة أو شــخصية مثــل رضــا
مبعــى أنــك حتتــاج إىل أن تضيـ َ
داخلــي أو نفســي ،فقــد يــرى البعــض أن الدرجــات العلميــة خاصــة يف جمتمعاتنــا العربيــة أداة للتأثــر ،مبعــى أنــك عندمــا حتصــل علــى
انتقاصــا
لقــب " دكتــور" ســيكون لديــك قــدرة أكــر علــى التأثــر يف النــاس ،وقــد يكــون هــذا هــو دافعــك األساســي وهــذا ليــس عيبًــا أو
ً
أن يكــون لــدى اإلنســان رغبــة يف التأثــر وأن يعــرف مفاتيــح التأثــر يف جمتمعــه ،فزيــادة املكانــة االجتماعيــة قــد تســاعدك علــى التأثــر
واالعت ـزاز بنفســك يف وســط جمتمعــك وعائلتــك وأقرانــك وزمالئــك يف العمــل.
 -6شغل وقت الفراغ بشيء مفيد:
يف كثــر مــن األحيــان يتجــه أشــخاص للدراســات العليــا ألنــه ليــس لديهــم مــا يفعلونــه غــر ذلــك ،خاصــة يف بعــض بالدنــا الــي تعــاين مــن
ـبعا ،فيكــون الشــيء الوحيــد الــذي ميــأ بــه وقتــه هــو املاجســتري
قلــة يف الوظائــف ،فيخــرج الطالــب مــن اجلامعــة ليجــد ســوق العمــل متشـ ً
أو الدكتــوراه لعلهــا تكــون جسـًـرا لعمــل أفضــل ،وهــذه طريقــة محيــدة بــأن تشــغل وقــت فراغــك مبــا هــو مفيــد لــك.
بعضــا مــن هــذه األســباب ســيدفعك للتفكــر مرتــن ،فــإن كنــت
دافعــا للدراســات العليــا ،لكــن ً
هــذه كلهــا أســباب مــن املمكــن أن تشــكل ً
ترغــب يف حتســن فــرص عملــك فــا بــد أن تتأكــد مــن أنــه بعــد قضائــك ملــا يقــرب مــن مخــس أو ســبع ســنوات يف الدراســة األكادمييــة
ســتجد بعدهــا فــرص عمــل مناســبة بالفعــل ،وهــي النقطــة الــي قــد ختتلــف مــن بلــد آلخــر للعديــد مــن العوامــل.

السؤال الثاني  :متى يكون االلتحاق بالدراسات العليا قر ًارا مناسبًا؟

ـوما منــذ الصغــر س ـواء كان ذلــك
يومــا مــا "طبيبًــا" أو "أن يلتحــق باجلامعــة" فيكــون الق ـرار حمسـ ً
البعــض حيلــم منــذ الصغــر بــأن يصبــح ً
ألســباب اجتماعيــة أو أســباب شــخصية ،لــذا خيتلــف وقــت اختــاذ الق ـرار بــن النــاس:
فهنــاك مــن يتخــذ قـراره مــن قبــل املرحلــة اجلامعيــة ،والبعــض يقــرر أثنــاء املرحلــة اجلامعيــة عندمــا يطلــع علــى خـرات الطــاب األكــر منــه
منتبهــا إليهــا فتــزداد لديــه الرغبــة يف التعمــق يف
فرصــا مل يكــن ً
الذيــن ســافروا أو عــادوا للتدريــس يف اجلامعــة ،فحينهــا يــدرك أن هنــاك ً
ختصصــه أكثــر ،والبعــض اآلخــر بعــد إهنائــه املرحلــة اجلامعيــة األوىل وأثنــاء العمــل الوظيفــي يشــعر حباجــة معرفيــة أو مبحدوديــة درجتــه
اجلامعيــة فيجعلــه ذلــك غــر قــادر علــى الرتقــي يف مسـرته املهنيــة وغــر قــادر علــى احلصــول علــى درجــة وظيفيــة أعلــى – كمــا ذكرنــا مــن
مدرســا يف أحــد املــدارس وتريــد أن تصبــح ناظـًـرا للمدرســة جيــب أن حتصــل علــى درجــة املاجســتري
قبــل – ففــي فلســطني مثـ ًـا إذا كنــت ً
يف الرتبيــة ،أي أن الطريقــة للرتقــي هــي أن حتصــل علــى درجــة جامعيــة أعلــى.
اهلدف مما ســبق هو أنه "ال يوجد وقت مبكر وال وقت متأخر" مبعىن كونك خترجت وتعمل حاليًا ال مينعك من أن تتخذ قرار الســفر
أيضــا إذا كنــت يف بدايــة حياتــك اجلامعيــة أو حــى مازلــت طالبًــا يف املدرســة الثانويــة يكــون مــن املمكــن يف
واســتكمال دراســاتك العليــاً ،
هــذا الوقــت أن تتخــذ هــذا القـرار ،ألنــه رمبــا يكــون اختيــارك للتخصــص اجلامعــي يف ضــوء القـرار األكــر وهــو الدراســات العليــا.
و كلمــا كان قـرارك أســرع كلمــا كان ذلــك أفضــل لــك ،لكــن إذا مل تتوصــل لقـرار يف مراحــل متقدمــة مــن حياتــك فليــس هنــاك مــا يســمى
بوقـ ٍ
ـت غــر مناسـ ٍ
ـب للتفكــر ،فهنــاك أشــخاص يف الســتني مــن عمرهــم يقومــون بتحضــر الدراســات العليــا ،ولكــن كلمــا كانــت خططــك
للحيــاة جاهــزة بشــكل أســرع كلمــا كان ذلــك أفضــل.
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شــكل رقــم ( )1حيــاول أن يشــرح معــى الدراســات العليــا وتطورهــا و تطــور اإلنســان وارتقائــه يف الدرجــات التعليميــة ،فأثنــاء تفكــرك
مــى تتخــذ القـرار جيــب أن حتتفــظ بالصــورة الكــرى وتســأل نفســك يف أي مرحلــة مــن مراحــل هــذه الصــورة أنــت موجــود حاليًــا؟ وإىل
ـود أن تصــل؟
أي مرحلــة تـ ّ

شكل  1دائرة املعارف اإلنسانية

1

ِ
الشكل كاآليت:
ودالالت
 الدائرة الكبرية هي كتلة املعارف اإلنسانية. والدائرة الزرقاء :هي التعليم األساسي. الدائرة اخلضراء :هي التعليم الثانوي. اللون الزهري :هو البكالوريوس وبداية التخصص ،لذا جند أنه بداية مشول واجتماع معارف متعددة االجتاه. ويف مرحلة املاجستري ،تتخصص أكثر .وكل هذا يف نطاق املعارف اإلنسانية املوجودة حاليًا.وحــى تصــل إىل مرحلــة الدكتــوراه مــن خــال قـراءة األوراق العلميــة وإجـراء التجــارب املختلفــة ،فأنــت مــا زلــت يف احملتــوى العلمــي تتعمــق
أكثــر حتىتصــل إىل حــدود املعرفــة االنســانية ،ويف هنايــة الدكتــوراه تكــون كل إضافتــك عبــارة عــن ندبــة صغــرة تدفــع فيهــا حاجــز املعرفــة
اإلنســانية إىل األمــام ،وغالبًــا ســتكون ممــن ينطبــق عليهــم هــذه الصــورة عــن دور الدراســة يف تأثــر يف املعــارف االنســانية.

السؤال الثالث :متى أستكمل دراساتي العليا؟

و هــو خيتلــف عــن السـؤال الســابق حيــث أن مــى اختــذ القـرار يعــي هــل ســأذهب أم ال؟ ...لكــن يف هــذا السـؤال مــى ســأذهب فعليًــا
للدراســة؟

هناك عدة خيارات:
أول :االلتحاق باملاجستري أو الدكتوراه بعد احلصول على البكالوريوس مباشرة.
ً
ثانيًــا :أن تعمــل يف البدايــة ملــدة عــام أو عامــن حبيــث جتــد فرصتــك يف ســوق العمــل وتكتســب خــرة عمليــة مث بعــد ذلــك تلتحــق
بالدراســات العليــا.
1
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ولكن عليك االنتباه ،فهناك عوامل أخرى تتحكم يف اإلجابة على هذا السؤال ،مثل:
ـتعدا فيــه ذهنيًــا ونفســيًا لتحـ ٍـد جديــد ،فالبعــض بعــد البكالوريــوس خيتــار أن حيصــل علــى بعــض الراحــة أو
 الوقــت :الــذي تكــون مسـ ًأن جيــرب شــيئًا خمتل ًفــا مثــل العمــل ،وآخــرون يفضلــون االلتحــاق مباشــرًة يف الدراســات العليــا بعــد البكالوريــوس ،فلــكال اخلياريــن أســباب
منطقية.
 االســتعداد املــايل :كثــر مــن املقــاالت واملصــادر ذكــر فيهــا أن االســتعداد املــايل يتحكــم يف نصــف قـرار االلتحــاق بالدراســات العليــا،ـرا مــن املــال قــد تضطــر إىل إنفاقــه كلــه يف الدراســات العليــا ألهنــا مكلفــة جـ ًـدا باخلــارج ،لذلــك جنــد أن
فمثـ ًـا إذا كنــت متلــك مبلغًــا كبـ ً
ـوم بتوفــر منحــة أو أمـوال.
ـرا مــن القـرار حمكـ ٌ
جــزءًا كبـ ً
مقبل على الزواج..إخل.
مثل إذا كنت ً
 -االستعداد االجتماعيً :

السؤال الرابع :أين يمكنني استكمال الدراسة ؟

هــل يف اجلامعــة احملليــة الــي درســت هبــا البكالوريــوس أم جامعــة أخــرى يف نفــس الدولــة؟ أم جامعــة إقليميــة يف دولــة جمــاورة رمبــا تتشــابه
متامــا عــن بلــدك ؟
يف الظــروف االجتماعيــة واحملليــة لبلــدك؟ أم يف دولــة أجنبيــة خمتلفــة ً

هناك عدد من العوامل حتكم هذا القرار منها:
أول :توفر التمويل الكايف.
ً
ثانيًــا :التخصــص ذاتــه ،فبعــض التخصصــات قــد تكــون يف بــاد اخلــارج أفضــل والتعليــم هبــا أقــوى ،فمثـ ًـا هنــاك بعــض التخصصــات
تشــتهر هبــا دول دون أخــرى مثــل اليابــان حيــث تشــتهر بصناعــة الروبوتــات بشــكل خــاص ومبجــاالت التحكــم الذكــي بشــكل عــام،
وعلــى العكــس جنــد أن ختصصــات مثــل الدراســات العليــا يف العلــوم الشــرعية تكــون دراســتها يف اجلامعــة احملليــة أو اإلقليميــة أفضــل يف
هــذه احلالــة مثــل مصــر حيــث األزهــر فهــو مركــز مــن مراكــز تعليــم الديــن اإلســامي الكــرى يف العــامل.
ثالثًا :عوامل أخرى من املمكن أن تتحكم يف قرارك:
 ارتباطات اجتماعية أو حساسية لنوع معني من املناخ. الرغبــة يف عــدم البعــد عــن الوطــن (فالبعــض يفضــل الذهــاب إىل أوروبــا مثـ ًـا حيــث يســتغرق الســفر  4-2ســاعات ،فتســهل عودتــهلبلــده ،عــن الذهــاب ألمريــكا أو أسـراليا حيــث يســتغرق الســفر تقريبًــا  15ســاعة أو أكثــر).
 توفــر فــرص التدريــب والعمــل وهــو عامــل هــام جـ ًـدا ،فالكثــرون يســافرون للدراســة يف اخلــارج لكــن ال تتوافــر هلــم فــرص للتدريــبالعملــي حيــث يدرســون دراســة أكادمييــة فقــط ،ولذلــك نوصــي الطــاب بااللتحــاق بأماكــن هبــا فــرص تدريــب أكثــر ،ألهنــا ال تقــل أمهيــة
عــن حتصيــل املعــارف واخلـرات وهــذه اخلــرة ســتوضع يف سـرتك الذاتيــة.
 إجـراءات الســفر :فبعــض الــدول يســهل احلصــول علــى فيـزا للســفر إليهــا ،وأمــر اإلقامــة فيهــا أســهل والرتتيبــات القانونيــة حليــاة املغرتبــنفيهــا أفضــل.
 حجــم إنفــاق الدولــة علــى البحــث العلمــي ،فهــل ســتجد مــن ميــول أحباثــك وأفــكارك البحثيــة؟ هــل ســتجد بيئـةً حبثيـةً نشــطة تتوافــرفيهــا معامــل وخمتـرات وإنفــاق علــى التجــارب اجلديــدة؟
الشــكل رقــم ( ) 2يوضــح أمســاء أكثــر الــدول إنفاقًــا علــى البحــث العلمــي ومعــدل تغيــر إنفاقهــا علــى البحــث العلمــي مــن عــام 2012
إىل عــام .2013
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شكل  2إحصائية ترصد تغيري إنفاق بعض الدول على البحث العلمي يف الفرتة من  2012إىل 2013

1

يتضــح مــن الشــكل أن الواليــات املتحــدة مــن الــدول األكثــر إنفاقًــا علــى البحــث العلمــي وهــي تعــد مــن أنشــط الــدول يف هــذا اجملــال ,
توضــح تراجــع إنفاقهــا بنســبه  %5يف مقابــل زيــادة بنســبة  %15يف دولــة الصــن.
لكــن هــذه اإلحصائيــة الصــادرة عــام ّ 2013
فالصــن اآلن بــدأت باســتقطاب كفــاءات خترج ـوا مــن أحســن اجلامعــات بالعــامل مثــل  MITوغريهــا مــن اجلامعــات الكــرى ذات
أيضــا ،ومــن الــدول املعــروف عنهــا تزايــد
الرتتيــب العاملــي ،وهــذا االســتقطاب يتطلــب بالتبعيــة زيــادة يف معــدالت اإلنفــاق علــى البحــث ً
اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي كل عــام هــي كوريــا اجلنوبيــة ،وقــد خيتلــف املوضــوع بنــاء علــى التخصــص فهنــاك مــن الــدول مــن هتتــم
باإلنفــاق علــى جمــال علمــي معــن دون غــره مثــل جمــال الروبوتــات يف اليابــان.

السؤال الخامس :متى ابدأ في التحضير لتلك الخطوة الهامة؟

أيضــا رمبــا
جيــب أن تبــدأ مبكـًـرا قبــل وقــت كاف مــن تقدميــك لــدى اجلامعــة ،ألنــك ســتحتاج إىل تعلــم لغــة الدولــة الــي ستســافر إليهــا ،و ً
حتتــاج إىل اجتيــاز اختبــارات دوليــة مثــل:
TOEFL, GRE, GMAT , IELTS.
ممــا ســيتطلب بعــض الوقــت لتعلــم املهــارات الالزمــة الجتيــاز هــذه االختبــارات أو بعضهــا علــى حســب املطلــوب ،لــذا جيــب أن ختطــط
جيـ ًـدا كــي تضمــن اللحــاق باملواعيــد املقــررة لقبــول األوراق لــدى اجلامعــة الــي ترغــب بااللتحــاق هبــا.

السؤال السادس :ما هو التخصص الذي تبحث عنه؟

ستجد خيارين يف هذه النقطة ومها:
األول :أن تكمل دراساتك يف اجملال الذي درسته يف املرحلة اجلامعية األوىل.
ـتعدا نفســيًا للتفكــر يف ذلــك ،فالكثــر مــن الباحثــن تتغــر
الثــاين :أن ختتــار
منفتحــا ذهنيًــا ومسـ ً
ً
ختصصــا خمتل ًفــا ،وهنــا جيــب أن تكــون ً
دراســاهتم يف املاجســتري أو الدكتــوراه بشــكل جزئــي أو كلــي عــن دراســاهتم اجلامعيــة ،ومــن األمثلــة العمليــة علــى ذلــك:
مثــال :1هنــاك باحــث حاصــل علــى دكتــوراه يف األحيــاء وكان يعمــل كمعيــد وباحــث يف قســم األحيــاء باجلامعــة ،ويف نفــس الوقــت
كان يــدرس علــوم احلاســب يف جامعــة  ، Michiganوكان هدفــه مــن هــذا أن يكــون رائـ ًـدا يف جمــال جديــد يف التخصــص البيولوجــي
الــذي حيتــاج ملعرفــة علــوم احلاســب وحتليــل قواعــد البيانــات ،وبعــد انتهائــه مــن املاجســتري حصــل بســرعة علــى وظيفــة متميــزة يف إحــدى
الشــركات الكــرى.
1

مصدر شكل one-nation-in-support-of-biomedical-research/24/09/2013/nexus.od.nih.gov/all :2
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مثــال  :2هنــاك باحــث آخــر وهــو أحــد األعــام البــارزة يف مؤسســة علمــاء مصــر ،كان يــدرس هندســة األجهــزة الطبيــة يف ختصــص
البكالوريــوس ،ولكــن عندمــا بــدأ الدكتــوراه درس جمــال اهلندســة الكهربيــة وجمـ ًـال آخــر يتعلــق بالعمــل علــى أجهــزة الطاقــة حبيــث يســتطيع
أن جيعــل األجهــزة الدقيقــة تعمــل بأقــل قــدر مــن الطاقــة ،وهــو اآلن يعمــل يف شــركة. Apple
رمبــا مل يكــن يتخيــل أن يصــل إىل ذلــك عندمــا بــدأ حياتــه باهلندســة الطبيــة  ،ورمبــا كان ختيلــه مرتبطًــا بعمــل خــاص باهلندســة الطبيــة فقــط،
لكنــه اختــذ القـرار يف مرحلــة مــا بــأن يكتشــف ويفتــح آفاقًــا أوســع لنفســه ،ونتيجــة لذلــك يعمــل اآلن يف أكــر شــركات العــامل Apple
ويســاهم يف تصميــم وتطويــر أشــهر األجهــزة يف العــامل.
مثــال  :3مــن بــن العاملــن يف شــركة  Facebookمــن حصــل علــى دكتــوراه يف الكيميــاء ،لكنــه بعــد ذلــك حصــل علــى (College
 )Certificateيف الربجمــة ،وهــي ليســت درجــة علميــة أي أهنــا ليســت ماجســتري أو دكتــوراه ،ولكــن هــي عبــارة عــن بعــض الكورســات
الــي تقدمهــا اجلامعــات يف بعــض التخصصــات ،وبذلــك غـ ّـر كل حياتــه املهنيــة وعمــل يف جمــال آخــر.
ونقصــد باألمثلــة الســابقة أن اختيــار التخصــص جيــب أن يكــون فيــه قــدر مــن االنفتــاح علــى خيــار ٍ
ات أوســع يف مراحــل دراســة مــا بعــد
التخــرج ،وال نقصــد أنــه جيــب أن تغــر ختصصــك يف الدراســات العليــا أو أنــك لــن تنجــح إال إذا غــرت ختصصــك يف الدراســات العليــا،
لكننــا نقــول أنــه خيــار جيــب أن يوضــع بعــن االعتبــار.
1
وهنــاك بعــض اإلحصائيــات مــن مؤسســة دعــم البحــث العلمــي األمريكيــة يف الشــكل رقــم ( ) 3تتحــدث عــن معــدل التغــر يف أعــداد
معــا) يف كل اجلامعــات األمريكيــة ،حيــث أن اخلــط األمحــر ميثــل الطــاب
طــاب الدراســات العليــا (ويقصــد هبــا املاجســتري والدكتــوراه ً
ذوي التخصصــات العلميــة والذيــن يشــهدون منحــى صعــود أعلــى مــن معــدالت التخصصــات اهلندســية والصحيــة الــي تشــهد معــدل
هبــوط يف الســنوات األخــرة فيمــا خيــص االلتحــاق هبــا مــن قبــل الطــاب.

شكل رقم  3إحصائية توضح معدالت التغري يف أعداد طالب الدراسات العليا باجلامعات األمريكية

وهى مؤسسة حكومية أمريكية ترعى البحث العلمي يف الواليات املتحدة األمريكية ،ستجد بها الكثري من اإلحصائيات حول االختصاصات املختلفة ( العلمية والطبية
1
والهندسية والحياتية ) وعن معدل التخرج يف كل تخصص منها ،وكل ما يحدث مع كل شخص أثناء تخرجه ،فمن املمكن أن تحصل عىل سيناريوهات متكاملة عن حياة الطالب
يف الواليات املتحدة األمريكية  ,للمزيد من التفاصيل عنها يرجى زيارة موقعwww.nsf.gov :
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أمــا الشــكل رقــم ( ) 4إحصائيــة أخــرى يف ذات املوقــع وتتحــدث عــن معــدالت التغــر يف عــدد اخلرجيــن يف التخصصــات اهلندســية
وســتجد أن أعلــى التخصصــات اهلندســية هــو اهلندســة الكهربيــة وهنــاك ختصصــات ال تشــهد معــدالت زيــادة مثــل هندســة البــرول
وهندســة التعديــن واهلندســة النوويــة وتعتــر نســبتها مســتقرة ،وهنــاك ختصصــات تشــهد صعــود وهبــوط مثــل اهلندســة املدنيــة.

شكل  4معدالت التغري يف التخصصات اهلندسية

ويف الشــكل رقــم ( )5إحصائيــة حــول حجــم اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي يف التخصصــات اهلندســية املختلفــة يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،وتعتــر زيــادة معــدل اإلنفــاق مؤشـًـرا قويـًـا علــى وجــود منــح كثــرة تقــدم يف هــذا التخصــص ،وســتجد يف هــذه اإلحصائيــة أن
جمــال اهلندســة الكهربيــة الــذي يشــمل هندســة احلاســب حيصــل علــى أكــر حصــة مــن الدعــم العلمــي ،مــع األخــذ يف االعتبــار أن هــذه
اإلحصائيــة تشــمل اإلنفــاق احلكومــي والغــر احلكومــي علــى البحــث العلمــي ،ومثــل هــذه اإلحصائيــات مــن املمكــن أن تســاعدك علــى
اختيــار التخصــص.

الشكل  5يوضح حجم اإلنفاق يف الواليات املتحدة األمريكية على البحث العلمي يف التخصصات اهلندسية

22

َدليلُك لِل ّد َر َاساتْ ال ُعلْيَا بِال ْخاَر ِْج
مؤسسة علامء مرص

السؤال السابع :ما هو نوع البرنامج األكاديمي الذي تسعى إليه؟

هــل تبــدأ باملســار امل ــتعارف عليــه وهــو املاجســتري مث الدكتــوراه؟ أم الدكتــوراه مباشــرة أم حتصــل علــى شــهادة معتمــدة؟ هــذه كلهــا أســئلة
جيــب أن تســأهلا لنفســك ،وهنــاك نقــاط تفصيليــة أخــرى يف هــذا الس ـؤال مثــل درجــة املاجســتري ،فبعــض الــدول يكــون املاجســتري هبــا
عبــارة عــن جمموعــة مــن الكورســات فقــط ،ويتــم الرتكيــز علــى أن يتلقــى الطالــب معــارف ومعلومــات أكثــر ويقــوم بعمــل مشــاريع أكثــر يف
جمــال ختصصــه وعليــه تــزداد املعرفــة واخلــرة لــدى الطالــب .وهنــاك بالطبــع الــدول الــي تعتمــد علــى عمــل الرســالة للحصــول علــى درجــة
املاجســتري.
وعلــى اجلانــب اآلخــر ميكنــك دراســة الدكتــوراه بعــد البكالوريــوس مباشــرة ،والدكتــوراه ختتلــف عــن املاجســتري يف ضــرورة وجــود حبــث علمــي
ونشــر أوراق حبثيــة ،لــذا قــد تلجــأ إىل هــذه اخلطــوة مــن أجــل تلبيــه رغبــة شــخصية يف البحــث العلمــي ،أو إذا كنــت ترغــب يف فرصــة عمــل
ال ميكــن الوصــول إليهــا إال باحلصــول علــى درجــة الدكتــوراه كأن تكــون أســتا ًذا جامعيًــا أو باحثًــا يف مؤسســة حبثيــة.
ولكــن انتبــه فــإن احلصــول علــى درجــة الدكتــوراه ســيجعلك مؤهـ ًـا أكثــر مــن الــازم لنيــل الكثــر مــن الوظائــف ،ممــا ســيؤدي إىل ارتفــاع
أجــرك وهــو مــا ال يريــده صاحــب العمــل ،لــذا ســتكون هــذه الدرجــة عائ ًقــا يف بعــض األحيــان .وعليــه ،ينصــح يف هــذه احلالــة أن حتــدد
أول ،مثــل أســتاذ جامعــي أو باحـ ٍ
ـث يف مؤسســة حبثيــة عريقــة.
الوظيفــة الــي ســتلتحق هبــا ً
أيضــا ميكنــك االعتمــاد علــى املناهــج الدراســية املوضوعــة مــن قبــل اجلامعــات عــر اإلنرتنــت ،فاليــوم هنــاك توجــه عاملــي للجامعــات
وكذلــك ً
لدعــم برامــج الدراســة عــن طريــق اإلنرتنــت ،ومــن هــذه اجلامعــات جامعــة 1 Georgia Techحيــث بــدأت هــذه اجلامعــة منــذ عامــن
برناجمًــا كامـ ًـا للماجســتري عــن طريــق اإلنرتنــت برســوم يف متنــاول يــد الكثرييــن ،وهكــذا تســتطيع وأنــت يف بلــدك أن تــدرس وحتصــل يف
النهايــة علــى شــهادة معتمــدة مــن اجلامعــة باخلــارج ،هــذا وقــد بــدأت العديــد مــن اجلامعــات يف دعــم براجمهــا الدراســية علــى اإلنرتنــت مثــل
 ،2MITفيجــب أن تنظــر يف كل هــذه اخليــارات.
أيضــا جيــب أن حتــدد إذا كنــت ســتدرس بــدوام كلــي أم جزئــي ،أي أن حتــدد مــا إذا كنــت تعمــل وستباشــر دراســتك إىل جانــب عملــك
ً
أم ســتتفرغ للدراســة.
السؤال الثامن :إلى أين يمكن أن تأخذك شهادتك؟
ولنســاعدك يف فهــم العالقــة بــن الدرجــة األكادمييــة وفــرص العمــل ميكنــك إجيــاد إحصائيــات قــد تســاعدك علــى فهــم ســوق العمــل يف
بلــدك أو يف البلــد الــي ترغــب بالســفر إليهــا ،حيــث أنــه غالبًــا مــا تقــوم جهــات رمسيــة بتقييــد وتســجيل مثــل هــذه املعلومــات ،فعلــى ســبيل
املثــال يوجــد يف وزارة العمــل بالواليــات املتحــدة األمريكيــة  3 US. Bureau of labor statisticsقســم كامــل متخصــص يف
عمــل دراســات وإحصائيــات مفصلــة حــول الوظائــف املتوفــرة جلميــع التخصصــات واألعمــار واألجنــاس والدرجــات العلميــة يف الواليــات
واملــدن وبرواتــب خمتلفــة....إخل ،وســتجد تفاصيــل كاملــة ستســاعدك – س ـواء كنــت طالبًــا أو غــر ذلــك  -يف أن تتخــذ ق ـرارك بشــأن
التخصــص الــذي عزمــت عليــه إن كان مناســبًا لــك أم ال.
وطب ًقــا إلحصائيــات متعــددة فــإن أغلــب الطــاب الذيــن يتوجهــون لدراســة الدكتــوراه يفضلــون اختيــار املســار األكادميــي اجلامعــي املعــي
بالتدريــس واإلشـراف علــى الطــاب والبحــث العلمــي ،أو أن يكــون مستشـ ًـارا أو باحثًــا يف بعــض املؤسســات الصناعيــة أو احلكوميــة.
أيضــا
وبالنســبة إىل دراســة املاجســتري ،تكــون فــرص عملهــا متوفــرة مثــل درجــة البكالوريــوس ،ولكــن مــع ميــزة إضافيــة وهــي الراتــب األعلــىً .
هنــاك بعــض الفــرص املتوفــرة الــي تتطلــب خــرة أكثــر يف جمــال العمــل وعليــه تتوافــر هــذه اخلــرة عنــد احلاصلــن علــى درجــة املاجســتري.
1
2
3

موقع جامعة جورجيا تك للحصول عىل درجة املاجستري عن طريق اإلنرتنت .www.pe.gatech.edu/degrees/online-masters-degrees
موقع جامعة  MITللدراسة عن طريق اإلنرتنت .www.ocw.mit.edu/index.htm
موقع وزارة العمل األمريكية .www.bls.gov
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الشكل  6إحصائية صادرة من وزارة العمل بالواليات املتحدة األمريكية توضح معدالت األجور ملختلف الدرجات العلمية ومعدالت البطالة.

وحســب الشــكل رقــم ( )6الســابق يزيــد معــدل البطالــة ومتوســط الرواتــب للموظفــن حبســب درجاهتــم العلميــة ،وكمــا هــو موضــح بالرســم
فاجلــزء األخضــر هــو متوســط الدخــل األســبوعي حســب الدرجــة العلميــة ،أمــا اجلــزء باللــون األمحــر هــو معــدل البطالــة ،وعنـوان الشــرحية
يلخــص الكثــر " ."Education pays
يف حــن أنــك ســتالحظ أن مراحــل املاجســتري ومــا بعدهــا هــي األعلــى مــن حيــث الرواتــب واألقــل مــن حيــث معــدالت البطالــة ،ومــع
أننــا مل نـ ِ
ـأت بــكل اإلحصائيــات ولكــن علــى هــذا املوقــع أو مواقــع أخــرى ســتجد إحصائيــات تفصيليــة أخــرى.
وهنــاك تراجــع يف فــرص العمــل بالنســبة للحاصلــن علــى الدكتــوراه خــال الفــرة األخــرة ،إال أ ّن عــدد املنتســبني هلــذه الدرجــة العلميــة
تراجــع كذلــك ،ومــا ميكــن أن تق ـرأه مــن خــال هــذا أنــه يف الســوق األمريكــي علــى األقــل كلمــا ارتفعــت درجتــك العلميــة كلمــا كنــت
أكثــر حظًــا يف احلصــول علــى فــرص عمــل وأكثــر ثـراءً.
الشــكل رقــم (1 )7يعــر عــن إحصائيــة أخــرى مــن عــام  2010هبــا مقارنــة بــن محلــة البكالوريــوس ومحلــة املاجســتري مــن حيــث متوســط
الرواتــب يف التخصصــات العلميــة واهلندســية واحلياتيــة واالجتماعيــة املختلفــة ،والعمــود األخــر هــو نســبة الزيــادة الــي حيصــل عليهــا حامــل
املاجســتري عــن حامــل البكالوريــوس يف نفــس التخصــص وســتالحظ أهنــا ال تقــل بــأي حــال مــن األح ـوال عــن  %10وقــد تزيــد عــن
 %60يف بعــض التخصصــات ،فعلــى ســبيل املثــال يف ختصــص  Mathematics/Statisticإذا كنــت حامـ ًـا لدرجــة البكالوريــوس
ســيكون راتبــك  39ألــف دوالر ســنويًا ،وإذا كنــت حامـ ًـا لدرجــة املاجســتري ســيزيد إىل 65ألــف دوالر ســنويًا ،أي إىل مــا يقــرب مــن
الضعــف.
ِّ

1

مرجع سابق.
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شكل 7إحصائية من وزارة العمل األمريكية توضح الفارق يف الرواتب بني محلة املاجستري والدكتوراه يف عدد من التخصصات املختلفة.

وتكمن الفكرة بأن الشخص العامل يف جمال Mathematics/Statisticإذا مل حيصل إال على البكالوريوس بإمكانه أن يعمل
كمــدرس أو موظــف إحصائــي بســيط أو مــا شــابه ،ولكــن إذا حصــل علــى درجــة أعلــى تتعاظــم فــرص املنافســة عنــده علــى وظائــف
أكــر مــن هــذه.
1
أيضــا مــن وزارة العمــل األمريكيــة مكملــة لإلحصائيــة الســابقة تعكــس الفــرق بــن مرتــب
وهنــاك إحصائيــة أخــرى شــكل رقــم ( )8صــادرة ً
الذكــور واإلنــاث مــن َحَلــة الدكتــوراه يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ومنهــا ميكــن أن نســتنتج أنــه يف التخصصــات العلميــة واهلندســية
مرتــب اإلنــاث أقــل مــن الذكــور.

شكل  8إحصائية توضح معدالت رواتب الذكور واإلناث يف التخصص ذاته بالواليات املتحدة األمريكية
1

مرجع سابق.
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دعمــة بعــدد مــن
وهكــذا نكــون قــد عرضنــا لــك أهــم األســباب الــي قــد تدفعــك للتفكــر يف خــوض جتربــة الســفر للدراســة باخلــارج ُم ّ
اإلحصائيــات واملصــادر اهلامــة الــي ســتعطيك كافــة املعلومــات الدقيقــة عــن الدراســة باخلــارج والفــرص املتاحــة أمامــك يف أسـواق العمــل
العامليــة حيــث أب ـواب العلــم احلديــث املفتوحــة علــى مصراعيهــا واخل ـرات الكثــرة الــي ســوف تكتســبها والفــرص املتعــددة الــي ســتتاح
لــك إىل جانــب املكانــة العلميــة املتميــزة الــي ســتحصل عليهــا ،واإلطــاع علــى ثقافــات وحضــارات خمتلفــة تُثقــل ذاتــك وتعلــي مــن قيمــة
حياتــك مبشــاركتك يف بنــاء حيــاة أفضــل.
................................................
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د .ابراهيم رضوان (أسرتاليا  -علوم احلاسب).

ن ــقطة م ــضيئة

حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة  1 Canberraمــن أسـراليا ،أمــا عــن مؤهلــي العلمــي قبــل الســفر للدراســة الخــارج فقــد
حصلــت علــى شــهادة البكالوريــوس يف علــوم احلاســب مــن جامعــة عــن مشــس عــام  2004مث أهنيــت مــدة عــام خدمــة يف اجليــش املصــري
عــام  2005وعينــت بعدهــا معيـ ًـدا جبامعــة الزقازيــق.
مث بــدأت الســنة التحضرييــة للماجســتري يف جامعــة القاهــرة وانتهيــت منهــا عــام  2006وأكملــت بعــد ذلــك دراســة املاجســتري يف جامعــة
الزقازيــق يف اختصــاص (البايوإنفورماتيكــس ) Bioinformatics-وناقشــت رســالة املاجســتري وحصلــت عليــه عــام .2009
بــدأت يف التفكــر بالدراســة يف اخلــارج بدايــة مــن عــام  2008حيــث أدركــت عــدم قــدريت علــى اســتكمال الدراســة يف جمــايل مبصــر ،نظـًـرا
لقلــة اإلمكانيــات املتاحــة يف هــذا اجملــال فيُعتقــد أن هنــاك فجــوة كبــرة بــن مــا وصــل إليــه العلــم يف هــذا اجملــال باخلــارج وكونــه مــا زال يف
بداياتــه يف مصــر.
أمــا عــن كيفيــة بدايــة المشــوار فلــم يكــن هنــاك العديــد مــن التجــارب املتاحــة أمامــي ،فبــدأت بتتبــع خطـوات اآلخريــن مــن الزمــاء الذيــن
ســبقوين يف هــذه التجربــة ،واخــرت جتربــة أحــد األصدقــاء ممــن ســافروا إىل أسـراليا حيــث بــدأ يعطيــي الكثــر مــن املعلومــات حــول أسـراليا
كدولــة فلــم يكــن لــدي الكثــر مــن املعلومــات عنهــا وعــن مســتوى البحــث العلمــي هبــا ،فــكان يعتــر مرشـ ًـدا يل يف رحلــي.
دائمــا كيــف يتــم قبــويل مــع مشــرف يف جامعــة
بــدأت يف جتهيــز نفســي بشــكل جيــد واألوراق املطلوبــة ،ولكــن كان الس ـؤال يف ذهــي ً
أجنبيــة باخلــارج ألعمــل معــه يف جمالــه البحثــي؟ وملــاذا وكيــف يدعمــي للحصــول علــى منحــة تـراوح مصروفاهتــا بــن حـوايل  20و 30ألــف
دوالر أسـرايل ســنويًا ،باإلضافــة إىل منحــي راتــب ســنوي وتأمــن صحــي .فمــا هــي األساســيات الــي قــد تســاعدين يف القبــول؟ .خاصــة
ـاعدا جبامعــة الزقازيــق وهــي جامعــة غــر معروفــة باخلــارج.
مدرســا مسـ ً
وأنــي أعمــل ً
أيضا.
كما أنين حصلت على املاجستري يف  2009بتقدير مرتفع ونشرت حبثًا و ً
احدا فقط ،وعليه مل أكن أملك خربة حبثية كبرية ً
أمــا عــن كيفيــة تحديــد الجامعــة فبــدأت بوضــع قائمــة بأهــم اجلامعــات يف أسـراليا ،ووضــع قائمــة بــكل بروفيســور يف كل جامعــة جمالــه
مماثــل جملــايل البحثــي أو قريــب منــه وبــدأت يف مراســلتهم ،وبالطبــع مل يصلــي رد علــى العديــد مــن الرســائل بينمــا وصلــي رد علــى غريهــا،
أول.
وشــعرت بــأن مــا حتويــه ســريت الذاتيــة مــن إجنــازات ال تكفــي فبــدأت العمــل علــى تطويرهــا مــن حيــث كتابتهــا بشــكل أفضــل ً
ـددا مــن طلبــات التقــدمي هلــذه اجلامعــات ،ولكــن مل يُقبــل أي
وىف  2008بــدأت يف التقــدمي يف جامعــات خمتلفــة بأس ـراليا وأرســلت عـ ً
منهــا يف البدايــة ومل أكــن يف ذلــك الوقــت قــد أهنيــت رســالة املاجســتري بعــد.
بعــد حصــويل علــى درجــة املاجســتري يف  2009بــدأت يف العمــل علــى نشــر أحبــاث أخــرى لكــي تدعــم ســريت الشــخصية وكنــت يف مصــر
أعمــل يف عــدد مــن األحبــاث وىف بعــض األعمــال اخلاصــة باجملــال الصناعــي ،ومل أكــن ذكــرت ذلــك يف الطلبــات املقدمــة ســاب ًقا ،فهــذه
خـرات مكتســبة ترفــع مــن قيمــة ملفــي الشــخصي.
1
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وبــدأت يف مراســلة عــدد مــن اجلامعــات بأسـراليا مــرة أخــرى باإلضافــة إىل عــدد مــن اجلامعــات يف الــدول األوربيــة مثــل أملانيــا وإجنلـرا ويف
نفــس الوقــت كنــت أعمــل علــى حضــور املؤمتـرات العلميــة والنشــر يف الدوريــات العلميــة الكــرى فأضفــت إىل رصيــدي حبثــن مت نشـرمها
باإلضافــة للبحــث الســابق.
ولكــن للمــرة الثانيــة علــى التـوايل مل أوفــق يف احلصــول علــى منحــة ،ولكــي مل أيــأس وتقدمــت مــرة ثالثــة ووفقــت يف احلصــول علــى منحتــن
مــن جامعتــن خمتلفتني.
دائمــا لتجنــب أخطائــي الســابقة عنــد التقــدمي والعمــل علــى حتســن ملفــي الشــخصي
وكان ذلــك نتيجــة لتوفيــق مــن اهلل ً
أول مث حمــاواليت ً
بإضافــة عــدد مــن اإلجنــازات لــه ،حيــث أدركــت أنــي يف هــذه املرحلــة أتنافــس مــع طــاب كثرييــن علــى مســتوى العــامل وخرجيــي جامعــات
مرموقــة أخــرى.
دائمــا علــى تطويــر نفســك والتيــأس إذا مت رفضــك ولكــن اعمــل علــى تطويــر نفســك أكثــر وتعلــم مــن
وهنــا نصيحتــي لــك أن تعمــل ً
أخطائــك الســابقة.
أما عن طريقك للدراسة يف أسرتاليا فهناك عدد من النقاط اهلامة جيب أن تفهمها ،ومنها:
أن الطريــق للدراســة هنــاك يبــدأ مــن املشــرف فيجــب أن تبــدأ مبراســلته ،وتعمــل علــى إقناعــه بقدراتــك وحتصــل منــه علــى موافقــة علــى
أيضــا يدعمــك لكــي حتصــل علــى منحــة تغطــي مصروفاتــك حيــث تســتخدم موافقتــه
اإلشـراف علــى رســالتك للماجســتري أو للدكتــوراه ،و ً
لدعــم قبــول اجلامعــة ألوراقــك وموافقتهــا علــى حصولــك علــى منحــة هبــا ،وغالبًــا مــا تكــون هــذه املنــح موجهــة مــن مؤسســات معينــة تدعــم
اجلامعــة ،حيــث تتكفــل هــذه املؤسســات بدفــع تكاليــف مصروفاتــك الدراســية وراتبــك والتأمــن الصحــي وغريهــا للجامعــة ،ولكــن انتبــه
فحصولــك علــى توصيــة أو موافقــة بشــكل مبــدأى مــن املشــرف الــذي ترغــب بالعمــل معــه ال تعــي بالضــرورة حصولــك علــى منحــة وإن
كان عــدم وجــود هــذه املوافقــة يقلــل جـ ًـدا مــن فــرص حصولــك علــى منحــة.
أما بالنسبة الختبارات اللغة فالشهادة املطلوبة واألكثر شهرة يف أسرتاليا هي شهادة  IELTSوالدرجة املطلوبة ملعظم االختصاصات
هي  6.5كحد أدىن ،مع بعض االستثناءات لالختصاصات الطبية والتجارية اليت يطلب فيها  7كحد أدىن.
أما عن أسباب اختياري لجامعة  ،Canberraفكان االختيار بني جامعة New South Walesوجامعة ،Canberra
وبــدأت بعمــل مقارنــة بــن إجيابيــات وســلبيات كل مــن املنحتــن يف جــدول ،فكانــت جامعــة  South Walesأعلــى يف الرتتيــب مــن
جامعــة  Canberraباإلضافــة إىل أن املنحــة مــن اجلامعــة األوىل كانــت تغطــي التأمــن الصحــي العائلــي يف حــن أن منحــة اجلامعــة
الثانيــة مل يكــن فيهــا تأمــن أصـ ًـا ،إال أن عــرض جامعــة  Canberraكان يف جمــال  Computer Visionوكنــت قــد قـرأت
الكثــر مــن األوراق العلميــة يف هــذا اجملــال خــال الفــرة الــي عملــت فيهــا علــى حتســن مهاراتــى ورغبــت بالفعــل يف اســتكمال الدكتــوراه
يف هــذا التخصــص يف حــن كانــت منحــة جامعــة  South Walesيف نفــس جمــايل البحثــي باملاجســتري ،باإلضافــة إىل أن اجملموعــة
البحثيــة يف جامعــة  Canberraكانــت أكثــر نشــاطًا ولديهــا العديــد مــن األحبــاث املنشــورة ،وعليــه -مــن الناحيــة البحثيــة -كان عــرض
جامعــة  Canberraأفضــل ،فــكان العمــل مــع جمموعــة حبثيــة أفضــل بكثــر وستكتســب العديــد مــن املعلومــات املختلفــة عــن جمالــك،
هــذا باإلضافــة إىل وجــود مقابلــة منتظمــة كل فــرة مــع اجملموعــة كلهــا واهلــدف منهــا هــو املناقشــة وعــرض األحبــاث اجلديــدة واألفــكار
ـرا عــن العمــل مــع أســتاذ يف نقطــة حبثيــة واحــدة فقــط.
املختلفــة ،ممــا يعطيــك العديــد مــن األفــكار املختلفــة ،وهــذا بالطبــع خيتلــف كثـ ً
وحتدثــت مــع أســتاذ املشــرف يف جامعــة  Canberraوأوضحــت لــه مــدى محاســي للحضــور ولكــن يف ذات الوقــت مل أكــن أســتطيع
تغطيــة مصاريــف التأمــن ،وكان املشــرف متعاونـًـا جـ ًـدا حيــث تناقــش مــع اجلامعــة وحصلــت علــى عــرض آخــر يغطــي بنــد التأمــن.
وسافرت وحصلت على الدكتوراه من هذه اجلامعة وتعلمت الكثري والكثري من هذه التجربة الثرية.
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دائمــا يف حياتــك هــذا املبــدأ (ابــدأ فــي أقــرب وقــت ممكــن ،لــم يتأخــر الوقــت بعــد للبــدء) فــإذا كان هدفــك هــو
ضــع نصــب عينيــك ً
احلصــول علــى درجــة املاجســتري أو الدكتــوراه فهنــاك مــن يبــدأ يف التحضــر للحصــول علــى هــذه الدرجــات يف املرحلــة الثانويــة ،وهنــاك مــن
يبــدأ يف التحضــر للحصــول عليهــا يف ســن األربعــن أو أكثــر ،فــكل منهمــا يســتطيع احلصــول علــى فرصتــه ولكــن الفــارق بالنهايــة يكــون
يف إرادة الشــخص ذاتــه وقدرتــه علــى التميــز والتفــوق.
وهلــذا يف هــذا الفصــل هدفنــا هــو معرفــة بعــض مفاتيــح التميــز بشــكل عــام يف حياتــك ،وبعــض مفاتيــح التميــز يف مرحلــة التقــدم للدراســات
فصلــه
العليــا ،مث يف اجلــزء الثــاين مــن هــذا الفصــل ســنعرض لــك بشــكل موجــز أهــم متطلبــات احلصــول علــى منــح دراســية يف اخلــارج ونُ ّ
يف الفصــول التاليــة.
يف هناية هذا الفصل ستكون قد أملمت بالنقاط التالية:
 معىن التميز ومقوماته ومفاتيحه التميز يف التحضري للدراسات العليا يف اخلارج املهارات املطلوبة لذلك -االستعداد والتقدمي يف اجلامعات واملنح الدراسية

التميز :معناه ومقوماته
جيــب أن تنتبــه أن التميــز ليــس مهــارة تكتســب لفــرة معينــة مــن الوقــت مث تذهــب أدراج الريــاح لكــن جيــب أن تكــون عــادة ،ولكــي حتافــظ
علــى متيــزك حــاول دائمــا أال تقضــي أوقـ ٍ
ـات طويلــة يف عمــل أشــياء غــر نافعــة أو تعتــر مضيعــة للوقــت خاصــة يف ظــل اإلمكانيــات املتاحــة
ً
ـجل يف
لنــا يف بلداننــا والــي قــد تكــون أقــل مــن بــاد أخــرى ،حيــث أن منافســتك ســتكون دوليــة وليســت حمليــة ،مبعــى أنــه إن كنــت مسـ ً
يصــا علــى تفوقــك
مرحلــة املاجســتري وتعلــم مســب ًقا أنــك تنافــس دوليًــا لكــي تتقــدم بأوراقــك إىل إحــدى اجلامعــات الكــرى فســتكون حر ً
ونشــر أحباثك ومقاالتك بشــكل مســتمر.
وسؤالنا املوجه هنا لك :هل يعني التميز بالنسبة لك أن تكون أفضل شخص أم يعني أن تؤدي أفضل ما عندك؟
اإلجابة هي أن تؤدي أفضل ما عندك.
فدائمــا حافــظ علــى وجــود حلــم لديــك ،وإن مل يكــن لديــك حلــم فاحبــث عــن املتميزيــن يف جمالــك وعــن مــا كانــت عليــه أحالمهــم وحــاول
ً
أن تتبناها ،وإن فشــلت يف ذلك فال تيأس ،بل احبث أكثر حىت جتد حلمك.

أول :ما هي مفاتيح التميز؟
ً

ـادا بالنســبة لــك ال جمــرد مهــارة وقتيــة ،وميكننــا
هــي تلــك القواعــد الــي ستســاعدك علــى اكتســاب مهــارة التميــز لكــي تصبــح ســلوًكا معتـ ً
تلخيصهــا يف يف عشــرة قواعــد بســيطة:
• البوصلــة الذاتيــة :وتعتــر أهــم مفاتيــح التميــز فهــي حمــركك الداخلــي ،واملقصــود هبــا أن تكــون قائـ ًـدا لنفســك ومرشــدها الروحــي ،ألنــك
لــن جتــد مــن هــو أحــرص عليــك منــك.
دومــا مــن ذوي اخلــرة وأهــل الثقــة ،آخ ـ ًذا يف
• الفضــول والشــغف :ال بــد وأن تكــون دائــم الس ـؤال واالستفســار ،طالبًــا لالستشــارة ً
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االعتبــار أنــه ال وجــود لسـؤال غــي ،فــكل سـؤال ناتــج عــن حــب للمعرفــة وفضــول هــو سـؤال يســتحق الوقــوف عنــده والبحــث لــه عــن
إجابــة.
• تملــك المعرفــة النظريــة األساســية :التميــز يف جمالــك يبــدأ مــن فهــم النظريــات واألساســيات الــي يقــوم عليهــا ختصصــك ،وكلمــا
تعمقــت يف فهــم النظريــات وامتــاك املعــارف الرئيســية يف جمالــك كلمــا زادت قدرتــك علــى اال بــداع واالبتــكار.
• التطبيــق العملــي :وألن امتــاك املعرفــة النظريــة وحــده ال يكفــي ،فــا بــد أن يصاحبهــا التطبيــق العملــي وإجـراء األحبــاث والتجــارب،
أيضــا.
فهــذا يضيــف الكثــر لرصيــدك املعــريف والعلمــي ً
• التط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع :حيث تكتســب من التطوع العديد من املهارات اهلامة اليت ستســاعدك بالضرورة على املنافســة العاملية اليت تُقبل عليها،
باإلضافة إىل أن التطوع يشــكل نقطة إجيابية قوية يف سـرتك الذاتية.
• شبـ ــكة الع ـ ــاقات :ال بد وأن حترص كذلك على تكوين شبكة من العالقات الطيبة يف جمالك مع أساتذتك وزمالئك وتالميذك،
ألهنــا ســتكون عونًــا لــك يف رحلتــك.
• الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاهة :حتلَّى بالنزاهة وأخالقيات العمل واجعل هذا أسلوب حياتك ،فالعلم واألخالق وجهان لعملة واحدة.
• الحمــاس الحـ ـَ ـ ِـذر :شــغفك بالتطبيــق العملــي ومحاســك للمســامهة يف األعمــال التطوعيــة جيــب أال يشــغلك عــن تفوقــك الدراســي،
فالتـوازن مطلــوب بــن كليهمــا ،فشــهادتك الدراســية وإجنازاتــك ســتظل معيـ ًـارا لقيــاس التزامــك وجديتــك.
• الحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم :احلم ،حتلى بالعزمية واإلصرار ،وكن ذا رؤية يف استشفاف مستقبلك ،وانظر إليه نظرةً واسعة.
• اليقيــن بــأن التميــز عــادة :األهــم مــن التميــز هــو احملافظــة عليــه واعتبــاره عــادة تُالزمــك يف كل تفاصيــل حياتــك وليــس جمــرد وســيلة
لتحقيــق غايـ ٍـة حمــددة مث ينتهــي دورهــا.1
هبــذا نكــون قــد أطلعنــاك علــى قواعــد هامــة للتميــز النجــاح يف كل جمــاالت احليــاة ،ولكــن دعنــا حنصــر احلديــث علــى التميــز يف البحــث
العلمــي حتديـ ًـدا ،حينهــا ال بــد وأن نركــز علــى أهــم صفــة وهــي الشــغف بالعلــم والبحــث العلمــي ،لذلــك ينبغــي عليــك اتبــاع اآليت:
 القراءة يف ختصصك بتعمق سواء كانت جمالت علمية أو كتب أو األحباث املنشورة يف الدوريات العلمية...إخل. احلرص على استكشاف جماالت متنوعة مرتبطة بتخصص دراستك لتساعدك على حتديد ختصصك. حدد جمال شغفك بدقة ،وتعمق فيه بشكل أكرب.دائما قراءة األحباث احلديثة يف جمال ختصصك.
 -حاول ً

1

ملزيد من التفصيل عن مفاتيح التميز يرجى الرجوع إىل قناة مؤسسة علامء مرص عىل اليوتيوبwww.youtube.com/watch?v=Ub6UhEom0OM :
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كيف تبدأ في تحضير نفسك للدراسات العليا بالخارج؟

ذكرنــا يف الفصــل الســابق أنــه ال بــد وأن تبــدأ يف االســتعداد للدراســة باخلــارج منــذ اللحظــة الــي تأخــذ فيهــا هــذا القـرار ،فعليــك البــدء
ـورا بالتحضــر واالســتعداد ،ويبقــى السـؤال :كيــف ومــن أيــن أبــدأ؟ وجنيبــك علــى هــذا السـؤال فيمــا يلــي:
حـ ًـال وفـ ً
 -1احــرص علــى التميــز أكادمييــا ،وتذكــر دائمــا أنــه ال يوجــد وقــت متأخــر للبدايــة ،فــإن مل تكــن قــد حصلــت علــى تقديـرات مرتفعــة يف
الســنوات املاضيــة فاحــرص عليهــا يف الســنوات املتبقيــة ،وإن كنــت قــد خترجــت بالفعــل فاحــرص علــى التميــز يف املاجســتري لتعويــض مــا
منهجــا لــك مــن اآلن إن مل يكــن كذلــك مــن قبــل.
قــد كان يف درجــة البكالوريــوس ،فاملهــم أن تبــدأ يف اختــاذ التميــز ً
 -2شــارك يف أنشــطة تطوعيــة كثــرة ألنــك ستكتســب منهــا الكثــر مــن املهــارات لكــن احــرص فيهــا علــى تنظيــم وقتــك حــى ال تطغــى
علــى دراســتك أو عملــك.
 -3استفد من فرتة اإلجازة قدر استطاعتك ،فاحبث عن مؤمترات علمية أو تدريب مهين أو أنشطة تفاعلية داخل اجلامعة وخارجها.
فكرس جهودك
 -4اهتم بتطوير اللغة اإلجنليزية ،وهي من أهم األشــياء اليت جيب أن يتمكن منها الباحث فإن مل تكن متمكنًا منها ِّ
لتطويرها وتنمية مهاراهتا.
ـتعدادا للمنافســة الدوليــة
وال تنتهــي خطــوة التحضــر واالســتعداد هنــا ،فهنــاك العديــد مــن املهــارات الــي جيــب أن تكتســبها أو تنميهــا اسـ ً
الــي تُقـ ِـدم عليهــا ،وهــو مــا ســنتناوله تفصيـ ًـا يف الســطور التاليــة.

المهارات الالزمة لرحلة الدراسات العليا

ميكننا أن نـَُق ّسم املهارات الضرورية للباحث إىل جزأين:يتمثالن يف اللغة مث املهارات بنوعيها (الناعم والصلب) .

أ -اللغــة :ونقصــد حتديـ ًـدا اللغــة اإلجنليزيــة باعتبارهــا اللغــة احلاضنــة للعلــوم يف وقتنــا احلاضــر ،وعليــه يصبــح إجادهتــا أمـًـرا ضروريـًـا خاصـةً
أهنــا –يف الغالــب  -اللغــة الــي ستســتخدمها يف التواصــل مــع أهــل الدولــة الــي ســتقيم فيــه فــرة دراســتك ،وعليــه إن مل تكــن متمكنًــا منهــا
فعليــك البــدء يف تنميــة مهاراهتــا املختلفــة ،وتنقســم تلــك املهــارات اللغويــة إىل:
 -1القراءة :ال بد أن تكون متمكنًا من قراءة األحباث وغريها باللغة اإلجنليزية ألهنا ستفيدك يف جمالك ويف حياتك.
يدا إلكرتونيًا أو تكتب مقالة أو حبثًا … إخل.
 -2الكتابة :الكتابة أصبحت من العوامل الرئيسية يف التواصل ،كأن ترسل بر ً
 -3التحــدث :مــن األمــور املهمــة لــك كباحــث أن جتيــد التحــدث باإلجنليزيــة ألنــك ســتحتاجها يف املقابــات الشــخصية عنــد التقــدم
للعمــل أو التقــدم للجامعــة وكذلــك مقابــات العمــل.
ـتمعا جيـ ًـدا للغــة اإلجنليزيــة حــى تطّلــع علــى مــا هــو جديــد
 -4االســتماع :مــن املهــارات اجليــدة لــك كباحــث ،فيجــب أن تكــون مسـ ً
يف املؤمت ـرات وغريهــا.
وهنــاك أســاليب متعــددة إلجــادة اللغــة اإلجنليزيــة علــى موقــع علمــاء مصــر ومدونــة علمــاء مصــر ميكنــك االطّــاع عليهــا ،وتوضــح هــذا
األســاليب كيــف ميكنــك أن تطــور مــن لغتــك وجتيدهــا ،لكــن هنــاك ثــاث نصائــح رئيســية عامــة ننصحــك هبــا وهــي:
أول :ق ـراءة اجملــات واملقــاالت والدوريــات العلميــة واألخبــار ،ويفضــل أن تكــون يف جمالــك فلهــا فوائــد متعــددة منهــا أن تكــون علــى
ً
اطــاع بــكل مــا هــو جديــد يف جمالــك إىل جانــب تطويــر لغتــك.
ٍ
أيضــا قواميــس تســاعدك بــأن تصيــغ
ثانيًــا :يفضــل اســتخدام أي قامــوس إجنليزي-إجنليــزي ألنــه ســيعرفك علــى مرادفــات للكلمــة ،وهنــاك ً
مجل للكلمات ،وتســتطيع اســتخدام بعض القواميس املشــهورة املتاحة على اإلنرتنت مثل Merriam-WebsterوOxford
ً
و ،Cambridgeوبذلــك تعــرف معظــم االســتخدامات املمكنــة لــكل كلمــة.
ثالثًــا :متابعــة الــدروس والقنـوات التعليميــة ،وقــد انتشــرت علــى اإلنرتنــت املـواد الــي هتــدف إىل تعليــم اللغــة اإلجنليزيــة للجميــع جمانـًـا ،هــذا
جبانــب املراكــز املتعــددة الــي تعطــي كورســات يف اللغــة.
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ب -المهـارات:

هناك نوعان من املهارات ومها :Soft and Hard Skills

: Soft Skills
ويقصد هبا املهارات احلسية أو املعنوية ومن أمثلتها:
الفض ـ ــول :من األشياء اهلامة اليت جيب أن يتحلى هبا الباحث.
األخ ـ ـ ــاق :واملقصــود هبــا أخالقيــات البحــث العلمــي ،كأن يقــوم الباحــث بنقــل مجلــة مــن مقــال باحــث آخــر حبســن نيــة ولكــن دون
ذكــر املصــدر ،فهــذا الفعــل يعتــر خطـأً أخالقيًــا علميًــا. 1
االعتـراف بالخطــأ :مــن املهــم بالنســبة للباحــث أن يعــرف نقــاط قوتــه ونقــاط ضعفــه ويعــرف هبــا ،فعلــى ســبيل املثــال أن تعــرف بضعفــك
حافزا لك للتطوير.
يف اللغة حىت ولو كان لنفســك ،فذلك ســيكون ً
العمــل الجماعــي :حيــث ستكتســب أســاليب جديــدة ومهــارات متنوعــة ،كمــا أنــه خيلــق روح التنافــس الش ـريف ،فاجملموعــة تســعى
للتكامــل والكمــال.
التعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددية :واملقصــود هبــا هنــا التعــدد يف األفــكار ،مبعــى أفـراد فريــق العمــل يكونــون متفقــن علــى هــدف واحــد ولكــن كل شــخص
يفكــر بطريقــة خمتلفــة وهــذا أدعــى للتميــز والتكامــل ،فلــو أن الفريــق كلــه لــه نفــس التفكــر فســيختفي اال بــداع وســيصبح العمــل منطيًــا.
االبتكـ ـ ـ ـ ــار :وهــو مــن املهــارات املمكــن تعلمهــا واكتســاهبا ألن كل شــخص بطبيعتــه مبتكــر ،وهنــاك العديــد مــن املصــادر الــي قــد تتعلــم
منهــا هــذه املهــارة مثــل الكتــب واملقــاالت واحملاضـرات الــي تتحــدث عنهــا.
القيـ ـ ـ ـ ـ ــادة :وهــي قائمــة علــى أســاس تشــجيع الفريــق وتنظيمــه ،ويف الواقــع هــي مهــارة صعبــة حتتــاج للممارســة ،فحــى تكــون قائـ ًـدا جيـ ًـدا
عليــك أن تكــون جنديًــا جيـ ًـدا. 2
أيضــا،
الت ـ ـ ــواصل :يشــتمل علــى عــدة أنـواع منهــا الكتابــة فعندمــا ترســل رســالة لشــخص عليــك أن تكتبهــا بلغــة ممتــازة .واللغــة املنطوقــة ً
عرضــا عليــك أن تقدمــه بلغــة تصــل للحضــور وللمهتمــن بعرضــك .3
فعندمــا تقــدم ً
ٍ
بشكل أسرع.
نظـ ـ ــم وقتك :اصقل مهاراتك بتنظيم وقتك ،فاإلنسان املنظم يبلغ أهدافه
التفكيــر النقــدي :لــن حتتاجــه مــن أجــل أن تكــون باحثًــا جيـ ًـدا فحســب ،بــل هنــاك بعــض املنــح الــي تتطلــب اجتيــاز بعــض االمتحانــات
الــي تعتمــد يف أج ـزاء منهــا علــى التفكــر النقــدي ،ويعــرف التفكــر النقــدي بأنــه التفكــر املنطقــي الــذي ينــزع منــك مجيــع األه ـواء
ـادا علــى أفــكار منطقيــة وتلتــزم
الشــخصية خــال التفكــر ،فعندمــا حتــاول أن تثبــت أن رأيــك هــو الصحيــح جيــب أن تثبــت ذلــك اعتمـ ً
أيضــا. 4
بالنزاهــة العلميــة ً
: Hard Skills
واملقصود هبا املهارات امللموسة ومن أمثلتها:
 -1تنظيم وإدارة املشروعات.
 -2خماطبة اجلمهور.5
ملزيد من تفصيل يرجى الرجوع إىل محارضة (أخالقيات وسلوكيات البحث العلمي ) من سلسلة أساسيات البحث العلمي عىل قناة علامء مرصwww.youtube. :
1
.com/watch?v=pNkitSfpbjI
ملزيد من التفاصيل عن مهارة القيادة يرجى الرجوع إىل:
2
www.youtube.com/watch?v=BJvg2qEiQ8U&www.youtube.com/watch?v=n_tPyZ8bNfo
ملزيد من التفاصيل عن مهارة التواصل يرجى الرجوع إىل:
3
www.youtube.com/watch?v=mu6WYelIx9U& www.youtube.com/watch?v=ELDUftyxlUk .
4
5

ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل( دروس يف التفكري النقدي) املقدمة من أكادميية التحرير للدكتور /إسالم حسني
ملزيد من التفاصيل عن مهارات مخاطبة الجمهور يرجى الرجوع إىل goo.gl/pZcaQL
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 -3كيفية الدراسة واملذاكرة بذكاء.
 -4الكتابة العلمية.
 -5الربجمة :وهي مهارة هامة يف أغلب التخصصات العلمية وليس ختصصات الكمبيوتر فحسب.
 -6التعمق :اقرأ يف جمالك باهتمام وتركيز ،واهتم بقراءة األحباث احلديثة يف جمالك ،على األقل حبث واحد شهريًا ،وإذا مل تستوعب
شــيئًا ما ال ترتدد إطالقًا يف إرســال رســالة لكاتب البحث لسـؤاله.
يف حال وجود مهارة ال تعرف أين أو كيف ميكن أن تتعلمها فننصحك أن تتطوع الكتساهبا.
هــذا عــن أهــم املهــارات الــي ســتحتاجها للبــدء يف رحلتــك والــي ستســاعدك علــى التميــز إذا حافظــت عليهــا يف مراحــل رحلتــك املختلفــة
أيضــا ،واآلن نعــرض لــك ،مــا هــي األوراق الــي غالبًــا ســتكون حباجــة إليهــا يف هــذه املرحلــة ،وكيفيــة إعــداد هــذه
وبعــد االنتهــاء منهــا ً
األوراق بشــكل حمــرف لضمــان قبولــك ،وكيــف ميكنــك أن حتصــل علــى إحــدى املنــح الدراســية الســتكمال دراســتك باخلــارج.

كيف ومتى يمكنك االستعداد للتقديم في المنح الخارجية والتسجيل في الجامعات؟

الوضــع املثــايل هــو إعــداد نفســك لتلــك املنــح قبــل إهنــاء خترجــك بســنة أو ســنتني حــى تســتطيع التســجيل يف أي منهــا مبجــرد خترجــك،
ولكــن كمــا ذكرنــا مــن قبــل " مــا تأخــر مــن بــدأ " ،وأهــم مــا جيــب عليــك معرفتــه هــو أن ميعــاد التســجيل يف معظــم اجلامعــات تبــدأ الدراســة
يف اخلريــف (ســبتمرب) كمــا هــو شــائع ،وهلــذا جيــب عليــك بــدء التقــدمي لتلــك املنحــة قبلهــا بعــام ( مثـ ًـا إذا كنــت ترغــب يف الدراســة يف
خريــف  2016إ ًذا جيــب عليــك البــدء يف تقــدمي أوراقــك مــن نوفمــر .) 2015
و هنــاك منــح حتتــاج وقتًــا أطــول لبــدء الدراســة مثــل منــح فولربايــت حيــث تســجل يف أبريــل أو مــارس مــن العــام احلــايل  2015لتســافر
ـتعدا ،وذلــك حــى ال ُتــدر وقتًــا يف انتظــار ســنة أو أكثــر يف انتظــار
يف ســبتمرب مــن العــام القــادم  ،2016ولذلــك جيــب أن تكــون مسـ ً
الســفر بعــد قبولــك يف اجلامعــة.
فيما يلي شر ٌح خمتصر ألهم املتطلبات اليت حتتاجها للتسجيل يف اجلامعات وأنواع املنح املتاحة لدرجيت املاجستري والدكتوراه.

أهم المتطلبات التي تحتاجها للتسجيل في إحدى الجامعات بالخارج:

أهــم املتطلبــات هــي البحــث عــن اجلامعــة وحســن اختيارهــا – إعــداد األوراق األكادمييــة – اجتيــاز االختبــارات املطلوبــة – خطابــات
التوصيــة – بيــان الغــرض مــن الدراســة – مقــال مشــروع البحــث – الســرة الذاتيــة  -ج ـواز الســفر.
ونتطرق فيما يلي لتفاصيل بعض تلك املتطلبات وبعضها ستجد تفاصيله يف الفصول الالحقة.

 -1البحث عن الجامعة واختيارها:

ويف أوىل خطواتــك يف البحــث عــن اجلامعــة أو الربنامــج الدراســي الــذي ترغــب بااللتحــاق بــه ،وذلــك وف ًقــا لتخصصــك وإمكانياتــك
وقدراتــك املختلفــة ،فضــع يف اعتبــارك أهنــا مهمــة شــاقة حيــث أن هنــاك آالف مــن اجلامعــات املختلفــة حــول العــامل ،لذلــك ســتحتاج أن
تبحــث عــن كل الفــرص املناســبة واملتاحــة لــك ،وهنــاك بعــض اخلطـوات الــي قــد تســاعدك منهــا:
• ترتيبك الدراسي عامل هام يف حتديد اجلامعة
وف ًقــا لتقييمــك العــام أثنــاء دراســتك يف اجلامعــة ميكنــك أن حتــدد أي اجلامعــات الــي ســتتقدم هلــا وف ًقــا لرتتيبهــا العاملــي ،فــإذا كنــت األول
أيضــا أول  10جامعــات ،أو إذا كنــت مــن األوائــل داخــل
علــى دفعتــك فيمكنــك أن تســتهدف أول  ٢٠أو  ٣٠جامعــة عامليًــا أو رمبــا ً
كليتــك  -وكليتــك مــن أفضــل الكليــات يف ختصصهــا داخــل بلــدك  -إذن ميكنــك أن تتقــدم لكليــة تشــتهر بقوهتــا يف هــذا التخصــص
وتقــع ضمــن أفضــل اجلامعــات العامليــة.
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وبنــاء علــى تقييــم نفســك عليــك أن جتــد اجلامعــات الــي تناســب املســتوى األكادميــي اخلــاص بــك ،وإذا كان مســتواك ضعي ًفــا وال
تســتطيع إكمــال املاجســتري يف بلــدك فمــن الصعــب جـ ًـدا بنفــس املعايــر أن ِ
تكملــه باخلــارج ،إذ أن هنــاك منافســة عامليــة قويــة جتــري
الختيــار األفضــل ،لــذا عليــك بــذل بعــض اجملهــود يف اختيــار اجلامعــة الــي تناســب مســتواك األكادميــي ،وقــم بإعــداد نفســك جيـ ًـدا لتكــن
ـادرا علــى املنافســة.
قـ ً
• استهداف جامعة ذات تصنيف عاملي منخفض ال يستحق اجملهود
تأكــد مــن أن مســتوى اجلامعــات الــي قمــت باختيارهــا أفضــل بكثــر مــن مســتوى اجلامعــات احملليــة حيــث أن تقييــم عملــك وأحباثــك
ســيكون غري ٍ
جمد داخل اجلامعات ذات املســتوى املنخفض ،باإلضافة إىل أن مســتوى التعليم داخل اجلامعات األقل تصني ًفا  -بالرغم
مــن أهنــا يف اخلــارج  -لــن يكــون أعلــى مــن اجلامعــات األعلــى تصني ًفــا يف بلــدك.
ومــن املمكــن اختيــار جامعــة ليســت ذات تصنيــف عــايل ،لكــن األســتاذ املشــرف علــى رســالتك ميكــن أن يكــون قويًــا جـ ًـدا يف ختصصــه
وجمالــه حــى لــو كانــت اجلامعــة ضعيفــة ،وعليــه ميكــن أن تكــون إضافــة مهمــة لتارخيــك العلمــي والبحثــي.
ومن أشهر املواقع اليت تضع ترتيبًا جلامعات العامل وترتيبًا لقوة اجلامعات يف التخصصات هي:
www.shanghairanking.com
www.topuniversities.com
www.webometrics.info
www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings
ومــن أجنــح االسـراتيجيات الــي اتبعهــا الكثــر ممــن جنــح بالفعــل يف القبــول يف أفضــل اجلامعــات هــي التقــدمي علــى جامعتــن مــن أفضــل
 20وجامعتــن أو أكثــر مــن  80 :20وجامعتــن أو أكثــر مــن  80:120وجامعتــن أو أكثــر مــن  150 :120حبيــث تكــون بذلــك
قــد قمــت بتغطيــة كل املســتويات املمكنــة.
• عنــد اختيــار اجلامعــة عليــك أن هتتــم بالربامــج بنــاءً علــى التخصــص الــذي تفضــل دراســته بغــض النظــر عــن أمســاء الربامــج ،فعلــى ســبيل
املثــال ميكنــك دراســة رياضيــات داخــل كليــة علــوم بينمــا تتقــدم الســتكمال دراســتك يف كليــة اهلندســة حيــث ميكــن أن يطلــب القســم
أو الكليــة باحثًــا ذا خلفيــة يف الرياضيــات للعمــل يف برنامــج حبثــي داخــل كليــة اهلندســة ،أو ميكنــك اســتكمال دراســة الكيميــاء ،وأنــت
خريــج الصيدلــة ،داخــل كليــة العلــوم أو داخــل كليــة الطــب ،مــا دمــت متلــك اخللفيــة العلميــة املطلوبــة ،فأنــت مــن حيــدد الربنامــج املناســب
بنــاءً علــى هدفــك الــذي تطمــح للوصــول إليــه.
• التقــدمي يف اجلامعــة مــن األمــور املكلفــة ،ميكنــك أن تضــع ميزانيــة تقــدر تقريبًــا بألــف دوالر وهــو مــا يكفــي للتقــدم مثـ ًـا لعشــرة
جامعــات ،فتقــوم بالتقــدمي إىل جامعتــن مــن املســتوى األعلــى مــن مســتواك وجامعتــن أو ثــاث يف مســتوى أقــل مــن مســتواك ومخــس أو
ســت جامعــات يف نفــس مســتواك ،وذلــك إذا كان التقــدمي يتكلــف مثـ ًـا  100دوالر للجامعــة الواحــدة ،أمــا إذا كانــت ميزانيتــك تكفــي
خلمــس جامعــات فقــط ،فيمكنــك التقــدم إىل جامعــة واحــدة مــن املســتوى األعلــى وجامعــة أخــرى مــن املســتوى األقــل وثــاث جامعــات
يف نفــس مســتواك ،كمــا ننصحــك مبحاولــة التواصــل مــع بعــض املشــرفني قبــل التقــدمي حيــث أن لــه العديــد مــن الفوائــد منهــا أنــك إن
وجــدت منهــم مــن أبــدى اســتعداده ألن تعمــل معــه ويشــرف عليــك فيمكنــك التقــدم هلــذه اجلامعــة سـواء كانــت مــن مســتواك أو أعلــى
أو أقــل ألنــه إىل حــد مــا ســيكون قبولــك مضمــون هبــا ،ألن هــذا األســتاذ املشــرف ســيحاول ويســعى ليتــم قبولــك.
• اخــر جامعــة هبــا الكثــر مــن املشــرفني يف اجملــال الــذي تســتهدفه ،حيــث إنــك إذا حاولــت تغيــر املشــرف الــذي تعمــل حتــت إشـرافه
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أو يف حالــة انتهــاء التمويــل يكــون مــن الســهل عليــك التغيــر مــن داخــل اجلامعــة فــا تبــدأ مــن جديــد يف التقــدم إىل جامعــة أخــرى ،وإذا
مل حتتــج إىل تغيــر األســتاذ املشــرف قــد حتتــاج لنصائــح أو حلضــور الكورســات مــع مشــرفني آخريــن غــر املشــرف عليــك ،حيــث يصبــح
لديــك معلومــات يف نفــس اجملــال مــن أكثــر مــن مصــدر وعليــه تســتفيد أكثــر.
• ميكنــك اختيــار اجلامعــة بنــاءً علــى معرفتــك بأشــخاص ســافروا إىل هــذه اجلامعــة ومت قبوهلــم هنــاك وقامـوا برتشــيحها لــك ،فتقــوم باختيــار
جامعــة بنــاءً علــى عــدد الطــاب الذيــن تقدمـوا هلــا مــن دولتــك ومت قبوهلــم.
• جيــب أن تضــع يف اعتبــارك تكاليــف املعيشــة يف املنطقــة الــي توجــد هبــا اجلامعــة ،فعلــى ســبيل املثــال متوســط الرواتــب يف الواليــات
دوالرا شــهريًا بغــض النظــر عــن املــكان ،رمبــا تســتطيع هبــذا املبلــغ أن تعيــش
املتحــدة األمريكيــة لطــاب الدكتــوراه عــادة مــا يكــون ً 2000
يف منطقــة بشــكل مريــح ويكــون مبلغــا كافيًــا جـ ًـدا ،ولكنــه يف منطقــة أخــرى يــكاد ال يكفــي ،كمــا أن األمــر ســيختلف بالطبــع إذا كنــت
ستســافر مبفــردك أو مــع زوجتــك وأوالدك.

 - 2إعداد األوراق األكاديمية:

جيــب عليــك إعــداد شــهادات التخــرج وبيــان الدرجــات باللغــة اإلجنليزيــة ،وكذلــك الســرة الذاتيــة والــي تتضمــن خرباتــك سـواء لعلميــة أو
التطوعيــة أو اخلـرات املكتســبة مــن العمــل بالشــركات أو املشــروعات اجملتمعيــة.
وعليك االحتفاظ بنسخ إلكرتونية من كافة مستنداتك لسهولة إرساهلا للجامعات يف الوقت احملدد.

 -3اجتياز االختبارات المطلوبة:

بعــد اختيــارك للجامعــة ال بــد أن تعــرف جيـ ًـدا متطلبــات اجلامعــة للتقــدمي والــي قــد ختتلــف مــن جامعــة ألخــرى ،ومــن أبرزهــا نــوع اختبــار
اللغــة األجنبيــة والدرجــة املطلوبــة للقبــول والــي ختتلــف وف ًقــا لطبيعــة الدراســة ولغــة الدراســة باجلامعــة.
ولعــل أشــهر االختبــارات للدراســة باللغــة اإلجنليزيــة اختبــارات  TOEFLو IELTSو GREو GMATوال بــد مــن إعــداد
نفســك جيـ ًـدا للحصــول علــى درجــة أعلــى مــن متطلبــات اجلامعــة ،كمــا جيــب اختيــار الوقــت املناســب إلجـراء االختبــار فــكل اختبــار لــه
مــدة صالحيــة وال بــد مــن مراعــاة هــذه الفــرة قبــل التقــدمي للجامعــة حــى يكــون يف فــرة صالحيتــه ،وســوف نتنــاول كل منهــا بالتفصيــل
الح ًقــا.
وقــد يُطلــب منــك اجتيــاز اختبــار  DAFللدراســة يف أملانيــا ودول أخــرى ،وإن كانــت معظــم اجلامعــات األوروبيــة تقــوم بعمــل برامــج
دوليــة لدراســة املاجســتري والدكتــوراه ،حيــث تكــون الدراســة باللغــة اإلجنليزيــة.

 -4خطابات الترشيح أو التوصية:

خطابــات الرتشــيح تعتــر واحــدة مــن أهــم عناصــر التقــدمي للدراســات العليــا ألن املشــرف أو األســتاذ الــذي يكتــب لــك خطابـًـا ،يعطــي
عنــك فكــرة ملــن يقيِّــم أوراقــك ومســتنداتك واســتمارة التقــدمي اخلاصــة بــك بصــورة موجــزة ،حيــث أن املقيِّــم يتعــرف عليــك مــن خــال
تقييــم مشــرفيك وأســاتذتك لــك باإلضافــة إىل بقيــة األوراق واملســتندات املقدمــة الــي تدعمــك.

 -5بيان الغرض من الدراسة:

هــو عبــارة عــن مقــال خيتلــف مــن طالــب آلخــر ومــن جامعــة ألخــرى ،لــذا فهــو ليــس قالبًــا ترســله لــكل اجلامعــات أو الربامــج الــي تتقــدم
هلــا ،بــل جيــب عليــك أن تعيــد صياغــة مقالــك الشــخصي مبــا يناســب كل برنامــج وجامعــة تتقــدم هلــا ،واملقــال الشــخصي يكــون يف حــدود
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صفحــة واحــدة أو أكثــر ،والكثــر مــن اجلامعــات حتــدد عــدد كلمــات معــن للمقــال الشــخصي لــذا ،انتبــه لقـراءة املطلــوب جيـ ًـدا كــي ال
تزيــد أو تنقــص عنــه.
يف ذلــك املقــال عليــك أن تعــر عــن شــخصيتك وطموحاتــك ،وملــاذا تريــد التقــدم لتلــك املنحــة أو الربنامــج ،وكيــف تــرى نفســك خــال
املستقبل؟.

 -6المقال الخاص بموضوع البحث:

املقــال اخلــاص مبوضــوع البحــث عــاد ًة يكــون مطلوبًــا منــك إذا كنــت مــن املتقدمــن لبعــض برامــج الدكتــوراه ،حبيــث تقــوم يف هــذا املقــال
بشــرح إجنازاتــك خــال مرحلــة املاجســتري أو املراحــل الســابقة ،كمــا جيــب أن تقــوم بشــرح مــا ترغــب باكتســابه خــال مرحلــة الدكتــوراه.
 -7سيرتك الذاتية :جيب كتابة السرية الذاتية بشكل يربز مهاراتك العلمية وخرباتك التطوعية بشكل متميز.
 -8جــواز الســفر :جيــب أال تؤجــل هــذه اخلطــوة للنهايــة حيــث يفضــل أن يكــون جاهـ ًـزا ،ويُراعــى أن تكــون بياناتــك بــه متطابقــة
مــع بقيــة املســتندات األخــرى ومجيــع أوراقــك كاســتمارة تقــدمي اجلامعــة وغريهــا وخباصـ ٍـة االســم باللغــة اإلجنليزيــة ،وذلــك حــى تتجنــب أي
مشــكالت خبصــوص اســتخراج تأشــرة دخــول الدولــة الــي تســعي للدراســة بإحــدى جامعاهتــا.

متطلبات وشروط الجامعات:

و كــي تتجنــب نســيان املواعيــد املقــررة لــكل برنامــج وعــدم اختــاط متطلبــات كل جامعــة باألخــرى ننصحــك بعمــل جــدول للجامعــات
املختــارة ،وحتديــد خاناتــه كاآليت:1
 -1األوراق واملستندات املطلوبة.
 -2االمتحانات املطلوب اجتيازها واحلد األدىن للدرجات املطلوبة يف كل منها.
 -3آخر ميعاد للتقدمي للربنامج سواءً كنت تنوي التقدم للدراسة يف الفصل الدراسي باخلريف أو الفصل الدراسي بالربيع.
 -4آخر ميعاد للتقدمي ملنحة للحصول على الربنامج إذا كان هلا موعد خمتلف عن التقدمي للربنامج نفسه.
 -5الربيــد اإللكــروين الــذي سرتســل عليــه أوراقــك ووســائل االتصــال بالشــخص املســئول ألي استفســارات عــن معلومــات ،حيــث أنــك
تســتطيع مراســلته يف حــال غمــوض جــزء معــن مــن أوراق التقــدمي.
 -6املصاريف اإلدارية املطلوبة حيث تطلب بعض اجلامعات دفع رسوم مالية الستقبال طلبك.
 -7هل يوجد مساعدات مالية أم ال يف هذا الربنامج؟
أيضــا جتــد علــى موقــع اجلامعــات بنــد أســئلة
غالبًــا مــا يتوفــر ملــف إرشــادي يشــرح لــك املطلــوب بالضبــط منــك الســتكمال طلبــك ،و ً
يتكــرر طرحهــا ( )FAQجيــب أن تقرأهــا جيـ ًـدا ،وغالبًــا مــا ســتجد اإلجابــة عــن أســئلتك هبــا لتعــرف تفاصيــل أكثــر عــن التقــدمي.
كمــا ننصــح ببــذل بعــض اجلهــد والتقــدمي مبكـ ًـرا ،ألن ذلــك يف أحيــان كثــرة يســاعدك ويعظــم فرصــك للحصــول علــى منحــة دراســية
للربنامــج.

1

يوجد رسم توضيحي لهذا الجدول صفحة  ،40والهدف منه تنظيم وقتك ومجهودك وسهوله حصولك عىل املعلومات املسجلة بسهولة ويرس.
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الم ـ ــنح الـ ـ ــدراسية:

يوجــد عــدد كبــر مــن املنــح املتاحــة جلميــع التخصصــات يف اجلامعــات ذات التصنيــف املرتفــع ،ويوجــد عــدة برامــج تســاعد علــى تقــدمي
منــح لطــاب املاجســتري والدكتــوراه ،مــا عليــك ســوى أن تبحــث يف أي جامعــة عــن ال ــمنح الدراســية املوجــودة هبــا وعــن الشــروط املطلوبــة
للتقــدمي هلــا ،فــا حتصــر حبثــك يف الكلمــات الرنانــة واملؤسســات املشــهورة للمنــح الدراســية مثــل فولربايــت أو  ،DAADلكــن احبــث
أيضــا عــن املنــح داخــل اجلامعــات والربامــج البحثيــة املختلفــة.1
ً

أنواع المنح المتاحة أمام طالب الماجستير أو الدكتوراه:

 -1املنح احلكومية :وهي املنح اليت تقدمها احلكومات سواء كانت من حكومة بلدك أو من حكومة دولة أجنبية.
 -2منح عن طريق منظمات مثل منظمة فورد 2أو مؤسسة القلعة.3
 -3منــح خاصــة باجلامعــات :وعــن طريقهــا تقــوم أثنــاء دراســتك يف اجلامعــة مبزاولــة مهنــة التدريــس يف نفــس الوقــت ،ويف هــذه احلالــة
تقــوم اجلامعــة بدفــع راتــب شــهري مقابــل عملــك يف التدريــس لديهــا ،لكــن ال بــد جبانــب عملــك كمــدرس لــدى اجلامعــة أن تواظــب علــى
متابعــة أحباثــك ،ويف هــذه احلالــة تســتفيد مــن التدريــس إال أنـّـه إىل حــد مــا يضيــع عليــك الكثــر مــن الوقــت الــذي كان مــن املفــرض أن
ُ
تســتغله يف العمــل علــى أحباثــك.
 -4منــح مقدمــة مــن أســاتذة جامعــات :وهــي منحــة يقــوم بدفعهــا مشــرفك حــى تقــوم بعمــل أحبــاث معــه ،ويتميــز هــذا النــوع بتفرغــك
وتركيــزك علــى عمــل األحبــاث حيــث تقــوم بعمــل أحبــاث ويف نفــس الوقــت حتصــل علــى مرتــب ،ولكــن مــن عيــوب هــذا النــوع مــن املنــح
أنــه قــد ينقطــع يف أي وقــت فهــو يعتمــد بشــكل كبــر علــى املشــرف ،فقــد جتــد بعــد فــرة أنــه مل يعــد يســتطيع تغطيــة راتبــك لذلــك مــن
األفضــل عنــد بدايــة التواصــل مــع املشــرف أن حتــاول معرفــة كل هــذه التفاصيــل مــن البدايــة ،مثــل هــل يوجــد لديــه متويــل؟...وألي مــدة
ميكــن أن يســتمر الدعــم املــادي؟ .وإذا حــدث وانقطــع هــذا التمويــل ســتجد نفســك مضطـًـرا للعمــل يف التدريــس باجلامعــة حــى تســتطيع
تغطيــة التمويــل الــذي قطعــه مشــرفك.

بعض اإلرشادات العامة الخاصة بالمنح الدراسية:

منحــا تنافســية للغايــة نظـ ًـرا للمي ـزات العديــدة الــي تقدمهــا املنــح
 اإلعــداد اجليــد واملبكــر للمنحــة وذلــك ألن املنــح الدراســية تكــون ًيف تغطيــة كل املصروفــات ،باإلضافــة إىل وجــود طــاب منافســن علــى مســتوى عـ ٍ
ـال مــن احلرفيــة واإلعــداد اجليــد ،لذلــك ال بــد مــن
االســتعداد اجليــد واملبكــر هلــا.
 ليــس شــرطًا أن تكــون عضــو هيئــة تدريــس باجلامعــات حــى تتمكــن مــن التقــدم للجامعــات األجنبيــة أو للحصــول علــى منحــة دراســية،لكــن إذا أردت أن تقــدم علــى منحــة فــا بــد وأن تكــون علــى مســتوى علمــي جيــد ولديــك قــدرة علــى املنافســة حــى ميكنــك التقــدمي
للحصــول علــى منحــة حــى وإن مل تكــن عضــو هيئــة تدريــس.
 إذا كان لديــك أي استفســار عــن منحــة حمــددة فيفضــل أن يتــم إرســال أي استفســارات أو أســئلة مــن خــال الربيــد اإللكــروين أورقــم التليفــون املرفــق ببيانــات املنحــة.
 اتبــاع اإلرشــادات بعنايــة الســتكمال كل األوراق املطلوبــة للتقــدمي علــى املنحــة ومراجعــة كل اخلطـوات ألن هنــاك حــاالت يتــم رفضهــالعــدم اســتكمال األوراق املطلوبــة.
 احــذر أنــه ال يوجــد وســيط يف املنــح الدراســية ،حيــث يتــم التقــدمي مباشــرة علــى املنحــة الــي تريدهــا بــدون أي وســيط ،باســتثناء بعــضاملنــح الــي تقــوم فيهــا بعــض اهليئــات الرمسيــة بــدور الوســيط مثــل منحــة الســفارة اليابانيــة ومنحــة  Fulbrightومنحــة  DAADوال
ملزيد من التفاصيل عن كيفية البحث عن املنح يرجى زيارة الرابط اآليت عىل قناة علامء مرص –مرشوع خطواتwww.youtube.com/:
1
.watch?v=DkSDoYBY1JE
موقع مؤسسة فورد www.fordfoundation.org/issues/educational-opportunity-and-scholarship
2
موقع مؤسسة القلعة www.citadelscholarships.org
3
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يوجــد رســوم مقابــل تلــك الوســاطة بــل إهنــم يقومــون باســتكمال بعــض األوراق اخلاصــة بــك.
 االســتعداد للمقابلــة يف أي وقــت ،حيــث أنــه مــن املمكــن أن تتــم مناقشــتك يف البيانــات الــي ذكرهتــا عنــد تعبئــة اســتمارة التقــدمي مثــلاملعلومــات الشــخصية ومــا هبــا مــن معلومــات متعلقــة بنشــاطاتك.
 معرفــة مــا إذا كانــت املنحــة كاملــة أم جزئيــة ،وهــذا أمــر مهــم حــى تقــوم بتدبــر مصاريــف معيشــتك علــى هــذا األســاس ،لــذا جيــبعليــك التأكــد هــل املنحــة ســتكون منحــة كاملــة تقــوم بتغطيــة مصروفــات اجلامعــة واملعيشــة أم أهنــا منحــة جزئيــة تقــوم بتغطيــة مصروفــات
اجلامعة فقط ،وحينئذ إما أن تبحث عن منحة أخرى أو تقوم بنفســك بتغطية مصروفات املعيشــة أو تبحث عن مؤسســات تســاعدك
يف الدعــم املــايل.
 املنــح اخلاصــة بالطــب والصيدلــة وخاصــة اجلــزء اإلكلينيكــي فــا يوجــد يف التخصصــات اإلكلينيكيــة (طــب  -متريــض -صيدلــةإكلينيكيــة) باخلــارج درجــة املاجســتري والدكتــوراه ،ولكــن يوجــد يف العلــوم األساســية الــي تتضمــن أحبــاث معمليــة مثــل الباثولوجــي أو
البيولوجيــا اجلزئيــة أو علــم األدويــة ،بينمــا درجــة املاجســتري والدكتــوراه غــر متاحــة مثـ ًـا يف اجلراحــة ،وعليــه ال يوجــد منــح يف هــذا اجملــال
ولكــن غالبًــا مــا يتوافــر تدريــب علــى اجلراحــات وأســاليبها.
 هنــاك الكثــر مــن املنــح اجلزئيــة يف املاجســتري أو الدكتــوراه لفــرة تـراوح مــن  6شــهور إىل ســنة وعــن طريقهــا تســافر إىل البلــد أو اجلامعــةصاحبــة املنحــة للدراســة لفــرة وجيــزة هبــا وإهنــاء جــزء مــن رســالة املاجســتري أو الدكتــوراه هبــا.
وحتمــا ســتجد العديــد مــن املواقــع الــي ميكنــك إجيــاد املنــح هبــا ،وال يشــرط
 اســتثمر الوقــت واجملهــود واســتمر يف البحــث دون يــأس ًفرصــا متعــددة
ـرا ،وهنــاك بعــض املواقــع الــي تقــدم ً
البحــث يف املواقــع املشــهورة فقــط ،فاحلصــول علــى منحــة والقبــول هبــا حيتــاج جهـ ًـدا وصـ ً
للمنــح الدراســية حيــث تقــوم معظــم هــذه املواقــع بتجميــع أكــر عــدد مــن املنــح يف التخصصــات املختلفــة ومنهــا علــى ســبيل املثــال ال
احلصــر:
www.facebook.com/ScholarshipsForEgyptians
www.facebook.com/groups/scholarships.programs
www.facebook.com/scholarships2you
min7a.com/ar
www.scholars4dev.com
www.mohe-casm.edu.eg/Main_menu/Grants/Grants_firset.jsp1
)www.jobs.ac.uk(UK
www.findaphd.com
www.nature.com/naturejob/science
) www.cairo.daad.de/en ( Germany
)www.britishcouncil.org.eg/en/study-uk/scholarships(UK
www.iie.org//programs/Chevron-international-REACH-Scholarshipprogram(UK ).
)www.cambridgetrust.org/scholarships/scholarship/?award=25(BP/Cambridge
)www.amideast.org(USA
فرصا للعديد من املنح والتي ال يشرتط بها أن تكون عض ًوا بهيئة التدريس يف الجامعات املرصية ،بل تستطيع
1
هذا الرابط خاص بوزارة التعليم العايل املرصية ويقدم ً
التقدم لها يف حالة انطباق الرشوط عليك ،وبإمكانك مراجعة موقع الهيئة املسئولة عن ذلك يف دولتك.
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)www.fulbright-egypt.org(USA
www.studyinholland.nl/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/
)netherlands-fellowship-programmes(NL
)www.studyinbelgium.be/en/financing-your-studies(BE
www.masdar.ac.ae/admissions/scholarships
www.pi.ac.ae/pl_ACA/pgp/index.php
www.kaust.edu.sa/study.html
www.hotcourses.ae

ماذا لو كنت تستطيع تغطية مصاريف الدراسة بالخارج؟

هنــاك بعــض الــدول الــي تطلــب مصروفــات دراســية قليلــة أو رمزيــة مثــل أملانيــا حيــث تصــل مصروفــات الدراســة يف أملانيــا إىل  300يــورو
يف الفصــل الدراســي ،بينمــا توجــد دول تطلــب مصروفــات دراســية عاليــة مثــل سويسـرا وإجنلـرا ،وهنــاك دول مصروفاهتــا الدراســية مرتفعــة
بينمــا تكاليــف املعيشــة هبــا رخيصــة مثــل أمريــكا وكنــدا وهولنــدا.
ـورا بعــد االنتهــاء مــن دراســة املاجســتري يف اخلــارج بتقديــر مرتفــع بســهولة ويســر ،سـواء يف
وغالبًــا ميكنــك احلصــول علــى منحــة دكتــوراه فـ ً
الدولــة األجنبيــة الــي حصلــت منهــا علــى درجــة املاجســتري أو أي دولــة أخــرى تناســبك ،وتكــون هنــاك العديــد مــن املنــح الكاملــة الــي
تغطــي تكاليــف الدراســة واملعيشــة.
منوذجــا جلــدول ميكنــك مــن خاللــه تنظيــم املعلومــات الــي ينبغــي عليــك جتميعهــا مــن خــال
وقبــل أن خنتتــم هــذا الفصــل فقــد جهزنــا لــك ً
البحــث عــن اجلامعــات كمــا يوضــح شــكل ( )9وميكنــك حتميــل نســخة منــه بالضغــط هنــا.

شكل ( )9جدول يساعدك على تنظيم مواعيد التقدمي للربامج اليت ترغب بااللتحاق هبا
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هكــذا نكــون قــد عرضنــا أهــم املهــارات الــي ينبغــي عليــك أن تكتســبها لكــي تصبــح متميـًـزا يف حياتــك بشــكل عــام ويف جمــال دراســتك
بشــكل خــاص ،وعرضنــا لــك أهــم املواقــع الــي تســتطيع متابعتهــا ملعرفــة املنــح الدراســية املتاحــة عليهــا واملناســبة لطموحــك وقدراتــك ،كمــا
أيضــا موجـ ًـزا ألهــم األوراق واملســتندات واالختبــارات الــي تطلــب مــن املتقدمــن الســتكمال دراســاهتم العليــا باخلــارج ،وســوف
ذكرنــا ً
نبــدأ خــال الفصــول القادمــة شــرح االختبــارات املطلوبــة وكيفيــة اجتيازهــا بدرجــات مرتفعــة مــع تفصيــل أهــم املســتندات املطلوبــة منــك
مــع عــرض أهــم النقــاط يف إعدادهــا لتوضيــح مــدى احرتافيتــك ومتيــزك.
................................................
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د/رنا حسين (أملانيا  -ميكروبيولوجي).

ن ــقطة مــضيئة

المؤهــل العلمــي قبــل الســفر للدراســة الخــارج خترجــت مــن كليــة العلــوم قســم الكيميــاء احليويــة عــام  ،2009وقــد وفقــت يف احلصــول
علــى منحــة لدراســة املاجســتري جبامعــة امللــك عبــد اهلل باململكــة العربيــة الســعودية ،وكانــت وقتهــا جامعــة حديثــة العهــد مرحبــة بالطــاب
الراغبــن يف العمــل بالبحــث العلمــي بعــد التخــرج مث حصلــت بعــد ذلــك علــى منحــة لدراســة الدكتــوراه جبامعــة برلــن.
أمــا عــن بدايــة الرحلــة بــدأت قصــي قبــل التخــرج أثنــاء البحــث عــن منحــة للدراســات العليــا ويف ذلــك الوقــت مل يكــن هنــاك الكثــر مــن
الدعــم واإلرشــاد للراغبــن يف اســتكمال الدراســات العليــا كمــا هــو حاليًــا عــن طريــق مؤسســة علمــاء مصــر أو غريهــا إال أســرة صغــرة يف
اجلامعــة كانــت مهتمــة باملنــح وكنــا نزورهــم علــى فـرات متقطعــة للسـؤال عــن املنــح املتوفــرة ،ويف إحــدى املـرات أخربتنــا أســرة اجلامعــة بــأن
هنــاك جامعــة حديثــة ســتفتح أبواهبــا خــال عامــن ملــن يرغــب يف اســتكمال الدراســات العليــا وقــد كنــت وقتهــا بالعــام الثالــث مــن دراســة
البكالوريــوس فأرســلت اجلامعــة وفـ ًـدا يف ختصصــات خمتلفــة لعمــل ورشــة عــن كيفيــة التقــدمي والتخصصــات املطلوبــة ،وقــد كانــت خطابــات
التوصيــة مــن األشــياء الغريبــة الــي مل نســمع هبــا مــن قبــل وعرفــت عنهــا عــن طريــق هــذه الورشــة.
بدأنــا التقــدمي وكنــا جمموعــة مــن ســتة طــاب ،وبدأنــا خطـوات التقــدمي ســويًا حيــث كان احلصــول علــى خطابــات توصيــة هــو أول حتـ ٍـد
نواجهــه الندهــاش املشــرفني واألســاتذة مــن طــاب مل تتخــرج بعــد تطالــب خبطابــات توصيــة!
بالتـوازي مــع خطابــات التوصيــة ســعينا يف احلصــول علــى كشــف درجــات وكان وقتهــا احلصــول علــى كشــف درجــات قبــل التخــرج مــن
األمــور املتعارضــة مــع قوانــن الكليــة واجلامعــة وبعــد حمــاوالت عديــدة تواصلنــا مــع وكيــل الكليــة آنــذاك وافــق علــى إعطائنــا درجــات املـواد
املختلفــة علــى أن تقــوم اجملموعــة بعمــل النمــوذج املالئــم وتعبئتــه مث يوقعهــا ،بعــد ذلــك بدأنــا يف كتابــة خطــاب احلافــز وســاعدنا يف ذلــك
أحــد املعيديــن بالكليــة واســتعنا باإلنرتنــت يف احلصــول علــى منــاذج خلطابــات احلافــز والقواعــد الواجــب مراعاهتــا يف كتابتــه .وفقــي اهلل
عامــا وليــس متعم ًقــا يف التفاصيــل يف أمــور التخصــص وقــد اجتزتــه بنجــاح وأرســلوا يل
وحظيــت بفرصــة مقابلــة شــخصية وكان النقــاش ً
خطــاب القبــول يف املنحــة بعدهــا بعــام.
خترجــت عــام  2009كمــا ذكــرت ســلفا وكانــت بدايــة دراســة املاجســتري بعدهــا بشــهور ،ويف تلــك األثنــاء وقبــل بــدء وظيفــي كمعيــدة
جبامعــة امللــك عبــد اهلل ونظـ ًـرا للوقــت املطلــوب إلهنــاء اإلج ـراءات الرمسيــة فكــرت بااللتحــاق بتدريــب عملــي ،وأول مــا جــاء بذهــي
اســتخدام اإلنرتنــت للبحــث عــن فرصــة للتدريــب وكتبــت ""International internship for biology students
ووجــدت أكثــر مــن فرصــة كان أوهلــا معهــد  1 National Institute for Basicباليابــان وكان موعــد انتهــاء التقــدمي قريبًــا،
فبــدأت يف التقــدمي وســاعدين يف ذلــك تشــابه األوراق املطلوبــة للتقــدمي مــن ســرة ذاتيــة وخالفــه ملــا قمــت بــه ســاب ًقا أثنــاء التقــدمي للمنحــة
فمــا كان علــي إال حتديــث األوراق وتعديلهــا مث التقــدمي.
جديــر بالذكــر أنــه أثنــاء التقــدمي للتدريــب حبثــت عــن االهتمامــات البحثيــة لــكل مشــرف مــن املســتعدين الســتقبال الطلبــات وتواصلــت
مــع أحدهــم بنــاءً علــى اهتمامــايت البحثيــة ووافــق علــى قبــويل خــال فــرة التدريــب املقــدرة بثالثــة شــهور حــى أنــه عــرض علـ ّـي تعديــل
1

موقع  National Institute for Basicيف اليابان:
www.nibb.ac.jp/en
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موعــد مقــرر دويل يشــرف عليــه حــى يتســى يل حضــوره واالســتفادة منــه.
ويف اليابــان وأثنــاء التدريــب بــدأت بالبحــث عــن فــرص أخــرى والتقــدمي ألكثــر مــن جهــة كمــا حبثــت عــن منــح أخــرى الســتكمال
الدراســات العليــا غــر جامعــة امللــك عبــد اهلل ،واكتشــفت وجــود العديــد مــن الفــرص منهــا مثـ ًـا الواليــات املتحــدة حيــث ميكنــك التقــدم
أول قبــل
لدراســة الدكتــوراه مباشــرة دون احلصــول علــى درجــة املاجســتري يف حــن تطلــب اجلامعــات األوربيــة احلصــول علــى املاجســتري ً
التقــدمي للدكتــوراه ،وتقدمــت حينهــا ملنــح عديــدة إال إنــي مل أوفــق يف احلصــول عليهــا.
ومــن املنــح الــي أود ســرد قصتهــا لكــي تســتفيد منهــا هــي منحــة بإســبانيا ،حيــث بــدأت هــذه التجربــة بعــد اســتالم دعــوة حلضــور مقابلــة
شــخصية ملــدة أســبوع بإســبانيا وذلــك بعــد عــوديت مــن اليابــان تتضمــن املقابلــة الشــخصية عــرض تقدميــي عــن اخلــرة البحثيــة للمتقدمــن
مث مقابلــة شــخصية مــع كل مــن املشــرفني الذيــن لديهــم أماكــن شــاغرة.
وبالطبــع واجهــت صعوبــة كطالبــة حديثــة التخــرج تعــرض خربهتــا البحثيــة إال أنــي قــررت عــرض عملــي خــال التدريــب باليابــان رغــم وجــود
بعــض االختالفــات ،وتقــدم للمنحــة عشــرون طالبًــا تقريبًــا يعــرض كل منهــم خربتــه البحثيــة يف حــدود مخــس دقائــق مث مقابلــة شــخصية
لــكل اثنــن مــن املتقدمــن مــع عشــرة مشــرفني كل منهــم علــى حــدة حيــث يناقــش األســتاذ االهتمامــات البحثيــة للطالــب.
و مــن األخطــاء الــي ارتكبتهــا خــال التقــدمي هلــذه املنحــة تركيــزي علــى أســتاذ واحــد حتديـ ًـدا حيــث ق ـرأت منشــوراته العلميــة وحتدثــت
معــه شــخصيًا وأعربــت عــن اهتمامــي بالعمــل معــه حــى احلصــول علــى الدكتــوراه ،لألســف مل أكــن أعلــم أن املقابلــة مــع مجيــع املشــرفني
وأن مجيعهــم سيســألون عــن اهتمــام املتقــدم بالعمــل معهــم وكان ذلــك خطــأ العديــد مــن املتقدمــن كذلــك ،كمــا طًلــب منــا كتابــة كشــف
نرتــب فيــه أمســاء املشــرفني الذيــن هنتــم بالعمــل معهــم.
بعــد االنتهــاء مــن املقابــات الشــخصية اجتمــع معنــا أحــد املشــرفني وأخربنــا عــن نقــاط الضعــف أثنــاء املقابلــة الشــخصية ومنهــا علــى
ســبيل املثــال اكتشــاف املشــرفني قيــام العديــد مــن املتقدمــن باالهتمــام بأســتاذ معــن .كانــت تلــك مــن التجــارب الــي مل أوفــق فيهــا إال
أنــي اســتفدت وتعلمــت منهــا الكثــر.
بــدأت الدراســة يف جامعــة امللــك عبــد اهلل حيــث تشــمل املنحــة مســارين لدراســة املاجســتري إمــا دراســة مـواد فقــط أو دراســة مـواد وتقــدمي
رســالة ماجســتري ،واخــرت املســار الثــاين وهــو تقــدمي رســالة ماجســتري بعــد عــام مــن دراســة املقــررات الدراســية وكان مــن التحديــات الــي
واجهتهــا اختيــار األســتاذ الــذي أود العمــل معــه وســاعدتين يف ذلــك أحــد املقــررات الدراســية الــي درســتها وكانــت تتحــدث عــن كيفيــة
اختيــار األســتاذ املشــرف علــى رســالة املاجســتري ،فمــن األمــور الــي جيــب أن يراعيهــا الطالــب عنــد اختيــار األســتاذ املشــرف علــى الرســالة
املنشــورات العلمية اخلاصة باألســتاذ واليت تعكس نشــاطه البحثي وأمهيته وتتمثل هذه النقاط يف الـ " " H Indexاخلاص باألســتاذ،
كذلــك نصيحتــى لــك أن تقــوم بالسـؤال عــن طريقــة تعامــل األســتاذ مــع طالبــه واهتمامــه ورعايتــه هلــم أثنــاء الدراســة أو البحــث حيــث
أنــه ولألســف ينشــغل بعــض املشــرفني بأعمــال إداريــة أو خارجيــة أخــرى ممــا يقلــل مــن فــرة تواجــده باجلامعــة وقــد يؤثــر بشــكل ســليب
علــى الطالــب الح ًقــا.
بنــاءً علــى ذلــك بــدأت أنــا وجمموعــة مــن الطــاب باختيــار األســتاذ املناســب الســتكمال رســالة املاجســتري ،ويف نفــس الوقــت بــدأت فكــرة
اســتكمال دراســة الدكتــوراه جتــذب اهتمامنــا ومــا إن كنــا ســنكملها باجلامعــة أو نقــدم علــى منــح للدراســة باخلــارج ،بدأنــا كمجموعــة
بالتحضــر الختبــارات  GREو TOEFLوســاعدنا يف ذلــك مــن هــم أقــدم منــا بعــام يف اجلامعــة ممــن مــروا بتلــك التجربــة وقبــل
العديــد منهــم بالفعــل.
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ـب عـ ٍ
ـال وأخــرى ذات ترتيـ ٍ
وبعــض زمالئنــا نصحونــا بعمــل قائمــة تضــم  20جامعــة تشــمل جامعــات ذات ترتيـ ٍ
ـب أقــل ممــا يزيــد مــن فرصــة
القبــول لدينا.
أيضا مدينة معينة وبدأت يف عمل حبث
نظرا لتواجد جزء من عائليت هناك ،كما استهدفت ً
وبدأت أركز يف حبثي عن جامعات أوروبا ً
عــن املنــح الــي تقدمهــا أوروبــا وفــرص التمويــل املتاحــة ولكــن وجدهتــا قليلــة وتشــمل املنــح الــي تقدمهــا اجلامعــات (International
 )programأو املنــح الــي يعرضهــا األســاتذة بتمويــل منهــم لشــغل الوظائــف الشــاغرة لديهــم يف مقابــل متويــل املنحــة ،وهــذا النــوع مــن
املنــح كنــت أعتــره أكثــر تنافســية مــن النــوع األول.
راســلت بعــض اجلامعــات ومل يتــم قبــويل ،كمــا قمــت بالتقــدمي علــى منــح ماجســتري حبيــث تــزداد فــرص قبــويل مبنــح الدكتــوراه بعــد ذلــك
وبالفعــل مت قبــويل يف منــح املاجســتري ولكــن كانــت هنــاك بعــض املشــاكل يف إعــادة احلصــول علــى درجــة املاجســتري مــن جديــد.
واصلــت البحــث عــن منــح دكتــوراه يف أملانيــا ،قمــت بالتقــدمي علــى بعــض املنــح مثــل منــح ماكــس بالنــك الــذي يشــمل الكثــر مــن الربامــج
باإلضافة إىل منحة  ،DAADكما قمت بالتقدمي على منح .1Erasmus Mundus
يتطلــب التقــدم ملنحــة Erasmus Mundusأن تقــوم بالتقــدمي للحصــول علــى التمويــل ،ويف نفــس الوقــت تبحــث للحصــول علــى
خطــاب قبــول مــن أحــد األســاتذة يف اجلامعــة الــي تريــد االلتحــاق هبــا يف حالــة حصولــك علــى التمويــل.
خــال حبثــي عــن املشــرف كنــت أهتــم مبعرفــة  " "H indexوالنشــر العلمــي اخلــاص باملشــرف كأحــد أهــم املعايــر الــي جيــب األخــذ
هبــا لتقييــم املشــرف اجليــد وهــل يقــوم بالنشــر بشــكل دوري يف جمــات جيــدة ،وبالفعــل راســلت أكثــر مــن دكتــور وحصلــت علــى خطــاب
قبــول مــن أحــد األســاتذة جبامعــة برلــن احلــرة 2وطلــب مــي تقــدمي خطــاب توصيــة مــن أحــد األســاتذة الذيــن عملــت معهــم خــال فــرة
املاجســتري وبالفعــل قدمــت خطــاب التوصيــة ،وبعــد ذلــك طلــب مــي إجـراء مقابلــة شــخصية عــر برنامــج االســكايب واتفقنــا علــى ميعــاد
إلجـراء املقابلــة الشــخصية ،قــام خالهلــا بسـؤايل عــن ختصصــي وعــن جمــال حبثــي يف املاجســتري كمــا قمــت بسـؤاله عــن األحبــاث الــي جيريهــا
حاليًــا وعــن طبيعــة عمــل فريقــه.
خــال املقابلــة الشــخصية كان هنــاك انطبــاع جيــد مــن الطرفــن وبعدهــا قــام بالــرد بالقبــول مث انتقلنــا إىل مرحلــة كتابــة املقــرح البحثــي،
وتناقشــنا يف أكثــر مــن نقطــة حبثيــة يف جمــال اهتمــام املشــرف ،وىف معظــم األحيــان املشــرف هــو الــذي يقــوم باختيــار النقطــة البحثيــة يف
جمــال اهتمامــه البحثــي وخــال هــذه الفــرة كان املشــرف بصــدد العمــل علــى مشــروع حبثــي وحباجــة إىل مــن ينضــم لفريــق هــذا املشــروع
فقمنــا باحلديــث ســويًا عــن الفكــرة والطــرق البحثيــة وانتهينــا مــن كتابــة املقــرح البحثــي ،وقمنــا بتقدميــه ومت قبــويل يف املنحــة ،وهبــذا أكــون
قــد انتهيــت مــن رحلــي.

ملزيد من املعلومات عن هذه املنحة يرجى زيارة قناة علامء مرص عىل اليوتيوب:
1
www.youtube.com/watch?v=OKi3eMNeOHE
2

موقع جامعة برلني الحرةwww.fu-berlin.de/en :
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األس ـئـ ـ ـ ـ ــلة:

س :قمــت بالتقديــم ســابقا فــي منحــة  Erasmus Mundusمنــذ عــام ونصــف تقريبًــا وقــد عــرض االتحــاد األوربــي التقديــم
فــي ثــاث جامعــات شــملت النمســا وألمانيــا وبلجيــكا ولكــن لــم يتــم قبولــي ..لمــاذا تــم رفضــي ومــا هــي االحتياطــات التــي يجــب
اتخاذهــا لتجنــب الرفــض مــرة أخــرى؟
مــن األمــور اهلامــة للقبــول يف منــح االحتــاد األوروىب احلصــول علــى خطــاب القبــول واحلصــول علــى الدرجــة املطلوبــة يف امتحــان اللغــة
( TOEFLأو ) IELTSوهنــاك أوراق إضافيــة يتــم طلبهــا حســب نــوع الربنامــج الــذي تتقــدم إليــه ،وقــد يشــرط أن تكــون قــد
متامــا مــن املاجســتري يف حالــة التقــدمي علــى منحــة
انتهيــت مــن مرحلــة البكالوريــوس يف حالــة التقــدمي علــى منحــة ماجســتري ،أو انتهيــت ً
دكتــوراه كمــا أن حصولــك علــى تقدي ـ ٍر عـ ٍ
ـال خــال مرحلــة البكالوريــوس يزيــد مــن فرصــة قبولــك.
س :بخصوص منح  DAADهل تشترط جامعات أو أساتذة بعينهم؟
كل جامعــات أملانيــا مفتوحــة فيمكنــك مراســلة أي أســتاذ تريــده ،ومبجــرد حصولــك علــى خطــاب موافقــة ميكنــك التقــدمي علــى املنحــة
للحصــول علــى التمويــل.
س :بخصوص Internshipكيف حصلت عليها؟
حبثــت عــن  Internshipيف البيولوجــى فكانــت NITTأكثــر مالئمــة ملؤهالتــس باإلضافــة إىل أهنــا ممولــة بالكامــل وتغطــي
مصروفــات التنقــات واملعيشــة والتأمــن ومصروفــات الدراســة.
س :ماذا عن H Index؟
ميكنــك معرفــة  H Indexلــكل األســاتذة عــن طريــق كتابــة اســم األســتاذ يف موقــع  Google Scholarأو عــن طريــق موقــع
 Scopusولكــن يشــرط أن يتــم البحــث مــن خــال خدمــة اإلنرتنــت اخلاصــة جبامعتــك.
www.scopus.com
scholar.google.com.eg
س :ماذاعن منح  Erasmus Mundus؟
يتــم تقليصهــا حاليًــا واالنتهــاء منهــا ،وســيحل حملهــا مشــروع جديــد حتــت اســم  ، Erasmus Plusولكــن شــروطها ســتماثل
ErasmusMundusمــع بعــض اإلضافــات الــي مل نعلمهــا بعــد.
س :من المسئول عن منح  Erasmus Mundusفي مصر؟
ال يوجــد أشــخاص أو هيئــات بعينهــا ،ولكــن يوجــد بعــض اجلامعــات املشــاركة يف املنــح وختصــص مكاتــب ويتــم اإلعــان عــن تلــك
اجلامعــات يف املنحــة كمــا ميكنــك س ـؤال املســئول عــن العالقــات اخلارجيــة واملنــح داخــل جامعتــك لريشــدك.
س:هل الجامعات في ألمانيا تشترط معرفة اللغة األلمانية أم أن اللغة اإلنجليزية تكفي؟
ال يشرتط تعلم اللغة األملانية للدراسة يف جامعات أملانيا يف العديد من برامج الدراسات العليا.
س :هل توجد مواد دراسية في برنامج دراسة الدكتوراه؟
ال يوجد مواد دراسية علمية ولكن قد توجد كورسات لتنمية مهاراتك العامة.
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س :هل توجد رسوم للتقديم على المنح في أوروبا؟
أثنــاء تقدميــي علــى منحــة الدكتــوراه مل يكــن هنــاك أي رســوم للتقــدمي ولكــن علمــت مــن بعــض أصدقائــي بعــد ذلــك عــن وجــود رســوم
للتقــدمي علــى منــح املاجســتري.
س :ما هي النقاط البحثية التي يمكن العمل بها في مجال الكيمياء الحيوية؟
جمــال الكيميــاء احليويــة جمــال مفتــوح ميكنــك دراســة نقــاط عديــدة مثــل الســرطان وبيولوجيــا جزيئيــة وهرمونــات النبــات وأشــياء أخــرى
عديــدة.
س :ما هي المؤسسات التي تقدم تمويل للمنح إلى ألمانيا غير DAAD؟
أيضــا منــح  Erasmus Plusباإلضافــة إىل وجــود مؤسســات تقــدم منــح ولكــن لتخصصــات معينــة مثــل ختصــص اهلندســة،
هنــاك ً
باإلضافــة إىل اجلامعــات الــي تعــرض  international programوهــذا األفضــل.
س :أريد أن أغير موضوع البحث فهل هناك مشاكل في ذلك؟
مــن الناحيــة األخالقيــة ال توجــد مشــكلة ولكــن ميكنــك احلديــث مــع املشــرف بــا حــرج ،ويف حالــة وجــود التـزام مــع املشــرف بشـ ٍ
ـيء معــن
منــذ البدايــة يرجــى االلتـزام هبــذا االتفــاق.
س :هل يوجد موقع أو مكان يمكنك التأكد منه أن الجامعة معترف بها؟
ينبغــي عليــك مراجعــة ترتيــب اجلامعــة قبــل التقــدمي ،ويســتحب التقــدمي ألكثــر مــن جامعــة علــى أن تكــون مــن بينهــم جامعــات مــن ضمــن
أحســن مائــة جامعــة ،وعليــك معرفــة شــروط التقــدمي اخلاصــة بــكل جامعــة عــن طريــق موقعهــا اإللكــروين والتواصــل معهــا يف حالــة وجــود
أي استفســار.
س :هل يمكن الحصول على منحة اصطحاب مرافق في ألمانيا حتى الحصول على رسالة الدكتوراه؟
ميكــن ذلــك يف معظــم األحـوال إال أنــه قــد يكــون صعبًــا أحيانـًـا ،حســب نــوع املنحــة والتمويــل املتوفــر ،وبعــض املنــح توفــر تأمينًــا صحيًــا
لألســرة بينمــا يغطــي بعضهــا الطالــب فقــط.
علما بأني مستعد لتحمل نفقات الدراسة؟
س :هل يجب الترتيب مع دكتور لدراسة الماجستير ً
بالطبع شروط التقدمي ومتطلبات القبول ثابتة سواء درست عن طريق منحة أم ال ،وحتمل نفقات الدراسة ال يغري متطلبات التقدمي.
................................................
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اختبارات ومستندات التقديم

املعرفــة ال تكفــي ,البــد مــن تطبيــق  ..اإلرادة ال تكفــي,
					
البد من فعل!
جوته
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يف هذا الفصل نشــرح لك أهم االختبارات املطلوب منك ختطيها لكي تتمكن من تقدمي أوراقك يف اجلامعة املنشــودة باخلارج ،وهناك
عــدد كبــر ومتنــوع مــن هــذه االختبــارات خيتلــف طب ًقــا لتخصصــك ،وهنــا ال بــد أن تضــع حبســبانك أن األمــر برمتــه مرهــون باالســتعداد
اجليــد وال حيتــاج أي ضــرب مــن ضــروب العبقريــة ،واالســتعداد اجليــد الــذي نقصــده يتلخــص معظمــه يف تعلــم املهــارات األساســية الــي
وتوضيحــا لألمــر
متكنــك مــن كســب أكــر قــدر ممكــن مــن النقــاط خــال االختبــار ،لكــي حتصــل بالنهايــة علــى املعــدل الــذي تســتهدفه،
ً
دعنــا نقــدم تلــك االمتحانــات واحـ ًـدا تلــو اآلخــر مصحوبـةً بطريقــة التقــدمي لدخــول االمتحــان ومهــارات التعامــل معــه.
تنقســم االختبــارات املطلوبــة إىل نوعــن :النــوع األول هــي اختبــارات قيــاس مســتوى اللغــة اإلجنليزيــة وأشــهرها مهــا TOEFLو
 ،IELTSوعــادة مــا تطلــب عنــد التقــدمي للجامعــات الــي يعتمــد نظــام دراســتها علــى اللغــة اإلجنليزيــة كلغــة أساســية وذلــك للتأكــد
مــن إتقانــك للغــة الــي ســتدرس هبــا ،ولكــن إذا كانــت الدراســة بلغــة أخــرى غــر اإلجنليزيــة ســيُطلب منــك اجتيــاز اختبــارات لتلــك اللغــة
عوضــا عــن اإلجنليزيــة ،أمــا النــوع الثــاين منهــا فهــو لتحديــد قــدرات التحليــل لــدى الطالــب وتضــم نوعــن مــن االختبــارات مهــا GRE
ً
و ،GMATوتُطلــب هــذه االختبــارات يف أغلــب اجلامعــات األمريكيــة.
فيجــب أن تقــرر خــوض تلــك االختبــارات بنــاءً علــى متطلبــات اجلامعــة الــي تنــوي التقــدم هلــا ،وعليــك كذلــك التأكــد مــن الدرجــات
املطلوبــة للقبــول باجلامعــة قبــل البــدء ،لتضعهــا هدفًــا نصــب عينيــك طيلــة فــرة التحضــر واالســتعداد.

اختبارات اللغة االنجليزية

وهــي عبــارة عــن اختبــارات اهلــدف منهــا حتديــد مســتوى اللغــة اإلجنليزيــة ،وخنــص اإلجنليزيــة ألهنــا اللغــة األكثــر اســتخداما يف اجلامعــات
حــى يف الــدول الــي ال تكــون اإلجنليزيــة هــي لغتهــا األوىل ،وتعتــر االختبــارات TOEFLو  IELTSاألكثــر طلبًــا علــى مســتوى
اجلامعــات حــول العــامل ولكــن يوجــد نــوع ثالــث قــد تقابلــه يف بعــض اجلامعــات وهــو  Pearson PTE Academicولكــن هــذا
األخــر ليــس مقبـ ًـول يف كل جامعــات العــامل وال تتوافــر لــه مراكــز معتمــدة كثــرة ،ولذلــك ســنُرّكز علــى النوعــن األكثــر شــهرًة وانتشـ ًـارا.

أول :التوفل :TOEFL
ً
التوفــل شــهادة دوليــة معــرف هبــا مــن كل اجلامعــات علــى مســتوى العــامل تقريبًــا ،ولكــن ينبغــي عليــك التأكــد مــن أن اجلامعــة الــي ترغــب
مقبول يف إجراءات احلصول على تأشــرة طالب الدراســة
فعل ،فعلى ســبيل املثال تقرر أن اختبار التوفل TOEFLمل يعد ً
هبا تطلبه ً
يف بريطانيــا ،حــى وإن كان مقبـ ًـول يف اجلامعــات الربيطانيــة ،ولذلــك إن كنــت ترغــب بااللتحــاق بإحــدى اجلامعــات هنــاك فلــم يعــد
التوفــل هــو اخليــار األنســب لــك وعليــك االجتــاه إىل األيلتــس ،IELTSوســوف نشــرحه تفصيـ ًـا خــال هــذا الفصــل.
وينقســم امتحــان TOEFLإىل نوعــن :األول هــو امتحــان يتــم علــى اإلنرتنــت ويســمىInternet Based Test IBTويعــرف
باســم االمتحــان الــدويل ،والنــوع الثــاين هــو امتحــان أصغــر ويتــم علــى الــورق ويســمى Institutional Testing Program
دائمــا يف التقــدمي لاللتحــاق باجلامعــات باخلــارج ،ولذلــك عليــك
 ITPوهــو جيــد للتدريــب لرخــص ســعره ،والنــوع األول هــو املطلــوب ً
أن تتــدرب وتســتعد لــه جيـ ًـدا.
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• التسجيل وحجز اختبار TOEFL
 الخطــوة األولــى :أول مــا ســينبغي عليــك فعلــه هــو التأكــد مــن وجــود مراكــز تقــدم هــذا االختبــار يف دولتــك ،وذلــك مــن خــال موقــع ،1 ETSوأما عن تكلفة االختبار فتقدر ب ــحوايل  165دوالر أمريكي .2
 الخطــوة الثانيــة :وبعــد التأكــد مــن وجــود مراكــز TOEFLيف دولتــك تكــون اخلطــوة التاليــة لــك هــي التســجيل لالختبــار ،وهــومــا يتــم مباشــرة عــن طريــق اإلنرتنــت حيــث يتطلــب منــك يف البدايــة إنشــاء حســاب خــاص علــى موقــع  ،ETSومــن مث حجــز ميعــاد
أيضــا ،وعنــد القيــام بالتســجيل علــى موقــع ETSمــن خــال رابــط.
االختبــار ودفــع الرســوم عــن طريــق اإلنرتنــت ً
toefl-registration.ets.org/TOEFLWeb/profile/createProfile.do?reset=Y
ال بــد أن تتأكــد مــن التســجيل بامســك كامـ ًـا كمــا يظهــر يف هويتــك الشــخصية ،ومراعــاة إدخــال امســك األول يف اخلانــة املخصصــة
لالســم األول ،واســم األب يف اخلانــة املخصصــة لالســم األوســط ،واســم العائلــة يف اخلانــة املخصصــة الســم العائلــة.
وبعــد االنتهــاء مــن التســجيل املبــدأي وهــي خطــوة ليســت عســرة ســيتم إنشــاء صفحتــك الشــخصية ،وعــن طريــق هــذه الصفحــة
الشــخصية ســيكون باســتطاعتك إدارة أي شــيء تريــده مثــل درجاتــك الســابقة – إذا كنــت قــد امتحنــت مســب ًقا -أو إذا اشـريت كتابـًـا
خاصــا بدرجاتــك وإرســاله جلامعتــك ،أمــا إذا أردت أن
عــن طريــق املوقــع ســتجد بياناتــه موضحــة ،كذلــك إذا أردت أن تطلــب تقريـ ًـرا ً
تســجل لالختبــار ســتجد أيقونــة التســجيل  Register for a testكمــا يظهــر يف شــكل رقــم (.)10

شكل  10الصفحة الشخصية بعد التسجيل على موقع ETS

يف حالــة التســجيل لالختبــار مبجــرد الدخــول علــى األيقونــة املخصصــة للتســجيل -كمــا أشـرنا ســاب ًقا -وســيظهر أمامــك بعدهــا قائمــة
املراكــز املتاحــة لــك يف دولتــك ومعهــا أقــرب املواعيــد املتاحــة لالختبــار ،وهنــا جيــب أن نؤكــد علــى ثــاث نقــاط هامــة:
 -1الوقــت عامــل مهــم جـ ًـدا يف التســجيل ،فعلــى ســبيل املثــال عندمــا حاولنــا التســجيل يــوم  4أغســطس فقــد وجدنــا أكثــر مــن مــكان
لالختبــار وكان أول موعــد متــاح هــو يــوم  22أغســطس يف مركــز واحــد فقــط ،واملوعــد املتــاح بعــد هــذا التاريــخ هــو يــوم  30أغســطس،
لــذا عليــك أن تأخــذ يف اعتبــارك أن التســجيل جيــب أن يتــم قبــل املوعــد الــذي تـراه مناســبًا لــك لالمتحــان بشــهر كامــل علــى األقــل.
ملعرفة أماكن توافر امتحان TOEFLيف دولتك يرجى الرجوع ملوقعهم الرسميwww.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test :
1
=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=Other&toeflType=&redirect=&t_country1
برجاء التأكد من تكلفة االختبار حال ًيا ،حيث تتغري تكلفته من ح ٍني آلخر.
2
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جمربًــا مــن قبــل شــخص تعرفــه قــام برتشــيحه
 -2مــن املهــم جـ ًـدا اختيــار املــكان أو املركــز الــذي ســتؤدى بــه االختبــار ،ويفضــل أن يكــون ّ
لــك ،فقــد يكــون املــكان مليئًــا بالضوضــاء ممــا يؤثــر علــى تركيــزك خــال االمتحــان وخاصــة أنــك حتتــاج كل حلظــة حينهــا ،فعلــى ســبيل
ـرا مــن املراكــز املعتمــدة يف أحنــاء خمتلفــة مــن اجلمهوريــة ،ولكننــا ننصــح بالنســبة ملصــر بــأداء االمتحــان يف
املثــال يف مصــر ســتجد عـ ً
ـددا كبـ ً
1
مراكــز األميديســت  Amideastأو اجلامعــة األمريكيــة بالقاهــرة  AUCملــا يوفرانــه مــن هــدوء خــال االمتحــان ،وهــو غــر متوفــر
يف باقــي املراكــز وف ًقــا آلراء العديــد مــن الطــاب الذيــن خاضـوا اختبــارات يف تلــك املراكــز.
أيضــا بأجهــزة ستســاعدك علــى أداء االختبــار بيســر ودون تعطيــل ،فامليكرفــون
 -3ال بــد أن تتأكــد مــن أن املركــز الــذي ســتختاره جمهــز ً
جيدا لوجود جزء يف االختبار خاص بالتحدث						 .
جدا وجيب التأكد من أنه يعمل ً
مهم ً
		
 الخطــوة الثالثــة :بعــد اختيــار املركــز املناســب يتبقــى اختيــار الطريقــة املناســبة لــك لدفــع التكلفــة املاديــة ،وقبــل أن نتنــاول طــرق الدفــعمتامــا احلقــوق واخلدمــات الــي تكفلهــا لــك شــركة  ETSجمانـًـا أو نظــر مقابــل مــادي معني..وهــي:
املمكنــة عليــك أن تعــي ً
 -1ال حيــق لــك إرســال التقاريــر بنفســك إىل اجلامعــات الــي تقــدم هلــا ،بــل تقــوم شــركة  ETSبإرســال تقاريــر جناحــك بالدرجــات
عوضــا عنــك ،ولذلــك تُقــدم لــك الشــركة فرصــة إرســال 4تقاريــر جمانًــا ألربــع جامعــات حتددهــا بنفســك أثنــاء التســجيل
إىل اجلامعــات ً
دوالرا أمريكيًــا
وحجــز االمتحــان ،ولكــن انتبــه ،ففــي حــال نســيانك حتديــد تلــك اجلامعــات خــال احلجــز فســيكون عليــك دفــع ً 20
عــن كل تقريــر ترســله بعــد ذلــك ،وكذلــك احلــال لــو أردت إرســال أكثــر مــن أربعــة تقاريــر فمــع كل تقريــر إضــايف ال بــد وأن تدفــع 20
دوالرا أمريكيًــا.
ً
 -2نتيجــة اختبــارك تكــون يف الغالــب متاحــة علــى املوقــع خــال عشــرة أيــام تقريبًــا مــن يــوم امتحانــك ،وقــد تصــادف أن تتأخــر النتيجــة
لدواعــي خاصــة باهليئــة املنظمــة لالختبــار  ،ETSولذلــك جيــب أن تراعــي ذلــك عنــد حتديــد موعــد االختبــار.
 -3تســتطيع طلــب تقريــر يُرســل إىل بريــدك اإللكــروين ،لكنــه تقريــر غــر رمســي ال تســتطيع إرســاله كمســتند رمســي للجامعــة الــي ترغــب
بااللتحــاق هبــا.
 -4يرجــى مالحظــة أنــه جيــب أن تســجل قبــل الوقــت الــذي تريــد االمتحــان بــه علــى األقــل ب ــفارق  10أيــام حــى يف حالــة توفــر أماكــن،
متاحــا يــوم 13أغســطس –فــارق
فعلــى ســبيل املثــال إذا أردت التســجيل لالمتحــان يــوم  5أغســطس وذهبــت للموقــع ووجــدت موعـ ًـدا ً
8أيــام فقــط -فلــن تســتطيع حجــز هــذا امليعــاد.
 -5ويوجــد اختيــار امســه الدفــع املتأخــر ،وهــذا يتيــح لــك التســجيل قبــل االمتحــان ب ـ  3أيــام فقــط كحــد أقصــى ،ولكــن مبصاريــف إضافيــة
األساسي165دوالرا أمريكيًا.
دوالرا أمريكيًا تضاف للمبلغ
ً
ً 35
أيضــا يســتلزم
 -6إذا أردت أن تغــر ميعــاد االمتحــان بعــد احلجــز ،فيجــب أن تفعــل هــذا قبــل امليعــاد بثالثــة أيــام علــى األقــل ،وهــذا ً
مصاريــف إضافيــة ،وإذا أردت أن تلغــي دخولــك االمتحــان فيمكنــك ذلــك علــى األقــل قبــل االمتحــان ب ـ  3أيــام ويف هــذه احلالــة ستســرد
نصف القيمة فقط.

1

موقع مركز اإلمدإيست .www.amideast.org
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• كيفية دفع تكاليف اختبار TOEFL
يتيح لك موقع  ETSطرقًا خمتلفة للدفع كما يظهر يف شكل ( )11تتمثل يف اآليت:

شكل  11يوضح الطرق اليت من خالهلا تستطيع دفع قيمة االختبارات على موقع ETS

 البطاقة االئتمانية:للدفــع عــن طريــق البطاقــات االئتمانيــة أو املاســر كارد أو أمريــكان إكسـريس أو ديســكفريي...إخل ،وإذا اخــرت هــذه الطريقــة ســوف
تدخــل بياناتــك مثــل رقــم بطاقــة االئتمــان وتاريــخ االنتهــاء واألرقــام املطبوعــة خلفهــا واالســم والعنـوان وتضغــط علــى خانــة الشـراء.
 بطاقة اإلنترنت مدفوعة األجر مسب ًقا:إذا مل تكــن متلــك بطاقــة ائتمانيــة فيمكنــك الدفــع عــن طريــق بطاقــة اإلنرتنــت مدفوعــة األجــر مســب ًقا Internet Pre-Paid
 ،Cardوهــي كارت تســتطيع اســتخراجه مــن البنــك حــى ولــو مل يكــن لديــك حســاب بــه ،ومــن خاللــه ميكنــك إيــداع املبالــغ الــي تريــد
نقلهــا عــر اإلنرتنــت ،ولكــن ال ميكنــك الســحب أو اســتقبال األمـوال منــه.
اجلديــر بالذكــر كذلــك أنــك لــن تســتطيع اســتخدامه يف ش ـراء أشــياء تكلفتهــا أعلــى مــن القيمــة املودعــة بــه مســب ًقا بعكــس بطاقــات
االئتمــان ،باإلضافــة إىل أنــك جيــب أن تأخــذ يف االعتبــار أي مصاريــف إضافيــة أو عمولــة قــد تتطلبهــا عمليــة التحويــل ،فعلــى ســبيل
جنيهــا مصريـًـا فعليــك إيــداع مــا يزيــد عــن 1400جنيهــا مصريًــا ،وذلــك لضمــان
املثــال إن كانــت تكلفــة االمتحــان مــا يعــادل ً 1300
اســتكمال عمليــة الدفــع بنجــاح ،وتتــاح خدمــة هــذه الكــروت يف العديــد مــن البنــوك.
 : PayPalـدل مــن اســتخدام أرقــام بطاقتــك االئتمانيــة ممــا قــد يعرضــك
وهــو بنــك إلكــروين يتيــح لــك عمليــة شـراء آمنــة وســهلة عــر اإلنرتنــت ،فبـ ً
للســرقة بشــكل أو بآخــر فــإن املوقــع حيجــب تلــك املعلومــات عــن البائــع الــذي تتعامــل معــه إلكرتونيًــا ويســتبدله حبســابك علــى املوقــع،
ولذلــك جيــب أن تفتــح حســابًا علــى املوقــع وهــو مــا يتــم بيس ـ ٍر وســهولة مث تضيــف بيانــات بطاقاتــك االئتمانيــة عليــه حيــث ســتُحفظ
عوضــا عنهــا.
بأمــان ،وتبــدأ يف التعامــل حبســاب ً PayPal
بعــد االنتهــاء مــن الدفــع بــأي طريقــة مناســبة لــك ،ســيصلك رســالة تأكيــد برقــم الطلــب واالســم وتاريــخ ومــكان االختبــار ،ومــن الضــروري
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جـ ًـدا طباعــة هــذه الرســالة أو إرســاهلا إىل بريــدك اإللكــروين لطباعتهــا واســتخدامها يــوم االختبــار ،وهــي تعتــر إيصـ ًـال رمسيًــا مببلــغ الدفــع
إذا رغبــت اجلامعــة أو جهــة املنحــة يف رد قيمــة االمتحــان إليــك ،وعليــه ال بــد مــن االحتفــاظ هبــذه الرســالة.
• كيفية التحضير الختبار:TOEFL
بدايـةً جيــب أن تبــدأ يف التحضــر لالختبــار قبلهــا بشــهر علــى األقــل ،حــى تســتعد االســتعداد املناســب لتحصيــل الدرجــات الــي تطمــح
هلــا ،ومــا نــود التأكيــد عليــه بــأن حتصيــل الدرجــات املطلوبــة ال يتوقــف علــى مهارتــك يف اللغــة اإلجنليزيــة وحدهــا بــل كذلــك علــى مهارتــك
يف التعامــل مــع االختبــار واســتغاللك لــكل دقيقــة فيــه بطريقــة ذكيــة ومثمــرة.
وحــى وإن كان مســتواك يف اللغــة اإلجنليزيــة أقــل ممــا هــو مطلــوب ،ميكنــك حتســينه والتغلــب علــى تلــك العقبــة بتعلــم تلــك املهــارات،
وأمــا عــن ماهيــة تلــك املهــارات فســيخربك الكثــرون أن عليــك التدريــب حبــل الكثــر مــن االختبــارات ،وهــي طريقــة جيــدة ولكنهــا ليســت
كافيــة ،فلــن يتطــور أســلوب تعاملــك مــع االختبــار ويصبــح أكثــر كفــاء ًة مبجــرد تكـرار الفعــل مـرات ومـرات ،ولذلــك ننصحــك بتعلّــم فــن
التعامــل مــع االختبــار والطــرق الفنيــة الــي مت ّكنــك مــن مجــع الكثــر مــن الدرجــات ،وهنــاك العديــد مــن الطــرق مشــروحة يف العديــد مــن
الكتــب واملراجــع ،نذكــر لــك منهــا مــا يلــي:
 -1القـراءة :فاملهــارة املطلوبــة هنــا أن تعتــاد عينــاك علــى املســح السـريع للقطعــة ،فليــس املطلــوب منــك قـراءة كل كلمــة وكل مجلــة وفهــم
التفاصيــل املختلفــة ،فهــذا ليــس اختبــارا لقيــاس درجــة فهمــك للقطعــة ،بــل هــو امتحــان يقيــس مقدرتــك علــى إجيــاد إجابـ ٍ
ـات لألســئلة
ً
بســرعة ومبجــرد املــرور السـريع علــى الفقـرات.
 -2االســتماع :مهــارة االســتماع تتلخــص يف قدرتــك علــى االســتماع للحديــث ،بينمــا أنــت تقـرأ االختيــارات يف نفــس اللحظــة وتبحــث
فيهــا عــن اإلجابــة الصحيحــة ،وهــي مهــارة لــن تتأتــى إال بالتدريــب املســتمر ،كذلــك جيــب أال تــرك سـ ًـؤل دون إجابــة فحــى لــو مل تعــرف
صحيحــا فقــد رحبــت وإن مل يكــن فلــم ختســر شــيئًا.
اإلجابــة الصحيحــة قــم بتخمــن اإلجابــة ،إن كان
ً
دائما صعوبة يف هذا اجلزء ،ولكن ميكنك التغلب على تلك املشــكلة
 -3التحدث :باعتبار أن لغتك األم ليســت اإلجنليزية فســتجد ً
بالتدريــب الدائــم واملســتمر ،وحــاول أن جتــد مــن حيدثــك باإلجنليزيــة خــال فــرة التدريــب ،فذلــك ســيقوي مــن مهاراتــك بشــكل كبــر،
واملهــارة حنــو إتقــان التحــدث باإلجنليزيــة بشــكل صحيــح هــو أن تبــدأ يف التفكــر باإلجنليزيــة مباشــرة ،فعــادة مــا نقــوم بصياغــة اجلملــة
بالعربيــة قبــل أن نتحــدث مث حنــاول ترمجتهــا إىل اإلجنليزيــة ،وهــو أســلوب غــر فعــال يف طريــق احـراف اللغــة ،فعليــك أن تبــدأ يف التفكــر
مــن البدايــة باللغــة اإلجنليزيــة واألمــر كمــا قلنــا حيتــاج إىل تدريــب مســتمر.
 -4الكتابــة :تــدرب مث تــدرب مث تــدرب ،للكتابــة طريقــة معينــة ويوجــد كتــب للتدريــب علــى هــذا اجلــزء حبيــث تراعــي كتابــة املوضــوع
علــى 3أجـزاء ،كمــا تراعــي اســتخدام كلمــات مثــل« :باإلضافــة هلــذا ،عــاوًة علــى ذلــك ،وهلــذا الســبب ،وهكــذا».
وســتجد تلــك املهــارات وأكثــر مشــروحة يف العديــد مــن الكتــب الــي تتيــح لــك أمثلــة متعــددة ومتاريــن ستســاعدك يف احـراف التعامــل مــع
 ،TOEFLولكــن راعــي عنــد اختيــارك للكتــاب الــذي ســتتدرب منــه أال ختتــار كتابًــا ســهلًل يشــعرك أن مســتواك مرتفــع مث تُفاجــأ يف
االختبــار بأنــه أكثــر تعقيـ ًـدا ممــا ختيلــت ،وهلــذا عليــك اختيــار كتبًــا تتعامــل مــع املســتوى احلقيقــي لالمتحــان ،وتوجــد عــدة كتــب وبرامــج
ميكنهــا أن تفيــدك بشــكل كبــر مثــل :كتــاب  Kaplanوأســطوانات الشــرح اخلاصــة بــه كذلــك ،أو كتــاب  ،Barronsأو كتــاب
وخصوصــا يف القـراءة.
 ،Cambridgeفهــذه الكتــب مــن الكتــب املميــزة وعلــى قــدر املســتوى احلقيقــي لالختبــار
ً
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• شكــل اختــبار TOEFL
أيضــا ،فيســتغرق االمتحــان مــدة تُقــدر بأربــع ســاعات ونصــف مقســمة علــى 4
متامــا ومــدة ثابتــة ً
المتحــان TOEFLشــكل ثابــت ً
أجـزاء:
 -1جزء القراءة :مدته  100 - 60دقيقة ،متضمنة  70-36سؤال اختياري من متعدد.
 -2جزء االستماع :مدته  100- 60دقيقة ،متضمنة  51 -34سؤال اختياري من متعدد.
راحة إجبارية ملدة  10دقائق
 -3جزء التحدث :مدته  20دقيقة ،متضمنة  6أجزاء ومقسمة بتوقيت يوضح يف حينها.
 -4جزء الكتابة :مدته  50دقيقة ،متضمنة سؤالني.
ويُقــدر هــذا االمتحــان ب ـ  120درجــة تُقســم بالتســاوي علــى األقســام األربعــة ،حيــث يُقيــم كل قســم مــن  30درجــة ،وتظهــر نتيجــة هــذه
األقســام املختلفــة تفصيليًــا مــع النتيجــة الكليــة وتُرســل إىل اجلامعــة.
وال بــد أن تنتبــه أن بعــض اجلامعــات تشــرط درجــات معينــة لقســم بعينــه كالكتابــة مثـ ًـا للقبــول هبــا ،وأنــك حــى لــو اســتوفيت النتيجــة
الكليــة املطلوبــة ومل تسـ ِ
ـتوف شــرط هــذا القســم فلــن تُقبــل هبــا ،ولذلــك نؤكــد عليــك بــأن تقـرأ جيـ ًـدا شــروط القبــول باجلامعــة الــي ترغــب
بااللتحــاق هبــا للتأكــد مــن علمــك بكافّــة الشــروط وال تُفاجــأ بالرفــض ألنــك مل تنتبــه جيـ ًـدا لشــروطهم ،ويف األغلــب ت ـراوح الدرجــة
املطلوبة يف أغلب جامعات العامل ما بني 100-90نقطة ،ولكن نكرر أن تتأكد بنفسك من شروط اجلامعة املتقدم هلا.

• تجهيز نفسك ليوم االختبار
جيــب أن تنــام جيـ ًـدا قبــل االختبــار وال تتوتــر ،وعليــك أن تصــل مبكـ ًـرا قبــل االمتحــان بنصــف ســاعة علــى األقــل للمحافظــة
علــى هــدوء أعصابــك ،وال تنــس أن حتضــر معــك الورقــة الــي طبعتهــا عنــد احلجــز والــي تتضمــن رقــم حجــز االمتحــان ،وكذلــك اإلثبــات
ـرا خــذ يف اعتبــارك أهنــم ســيقومون بتصويــرك قبــل االمتحــان مباشــرةً وهــذه
الشــخصي لــك سـواء كان الرقــم القومــي أو جـواز ســفرك ،وأخـ ً
الصــورة ســتطبع علــى الشــهادة النهائيــة الــي ســتحصل عليهــا.
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ثانيًا :األيلتس:1 IELTS

الكثــر مــن جامعــات العــامل تقبــل  IELTSس ـواء يف إجنل ـرا أو بعــض اجلامعــات يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وينقســم امتحــان
IELTSإىل نوعــن :األيلتــس العــام  General IELTSوهــذا النــوع عــادة مــا يطلــب للهجــرة علــى ســبيل املثــال اهلجــرة ألسـراليا،
والنــوع الثــاين األيلتــس الألكادميــي  IELTS Academicوهــذا النــوع هــو املســتخدم للتقــدمي يف اجلامعــات.
• التسجيل وحجز اختبار IELTS
وهــو متواجــد يف العديــد مــن املراكــز املعتمــدة ،فيوجــد يف مصــر علــى ســبيل املثــال يف القاهــرة واإلســكندرية وعــدد مــن احملافظــات األخــرى،
ويف أماكن مثل املعهد الثقايف الربيطاين  British Councilأو يف  ،2 IDP IELTS Centreوميكن التسجيل عن طريق
الدفــع الفــوري يف نفــس املــكان أو التســجيل عــن طريــق اإلنرتنــت علــى املوقــع الرمســى عــن طريــق فتــح حســاب لــك علــى املوقــع وبإمكانــك
أيضــا حجــز موعــد لالختبــار دون أن يكــون لــك حســاب علــى موقعهــم. 3
ً
• كيفية دفع تكاليف اختبار IELTS

قــد ختتلــف قيمــة الرســوم احملــددة المتحــان IELTSمــن مــكان آلخــر ،وإن كان الفــارق بســيطًا بــن املعهــد الثقــايف الربيطــاين وIDP
 ،IELTSوهنــاك فــرق آخــر أن ال ـ  IDPميكنــك مــن الدفــع عــن طريــق ال ـ  ،PayPalولكــن املعهــد الثقــايف الربيطــاين يقبــل الــكارت
االئتمــاين فقــط ،ويف احلالتــن جيــب حتميــل صــورة هويتــك الشــخصية.
وفيما يلي أبرز اخلدمات املقدمة لك من قبل الشركة املنظمة هلذا االختبار:
 -1مينحــك األيلتــس عــدد  5تقاريــر رمسيــة جمانيــة ترســل مباشــرة للجامعــة الــي ترغــب يف االلتحــاق هبــا ،وســيتم طلــب مبالــغ ماليــة أخــرى
مقابــل أي تقاريــر إضافيــة.
يومــا إذا مل تنشــئ حســابًا شــخصيًا علــى املوقــع
 -2درجــة اختبــارك ســتكون متاحــة بعــد  13يــوم مــن االمتحــان ،ومتاحــة ملــدة ً 28
بينمــا قمــت حبجــز االختبــار فقــط.
 -3من املمكن التسجيل يف خدمة الرسائل القصرية  SMSلتصلك رسالة على هاتفك احملمول بنتيجتك بعد ظهور النتيجة.
 -4تستطيع أن تطلب إرسال نسخة ورقية من درجاتك.
 -5االختبار صاحل ملدة عامني من تاريخ االمتحان.
• كيفية التحضير الختبارIELTS
جيدا للتدرب على االختبار ،وهناك العديد من الكتب قد تساعدك مثل:
يف البداية جيب أن ختتار كتابًا ً

 ( Action Plan for IELTS - Barron’s IELT - IELTS Express Upper IntermediateTips for IELTS by MACMILLAN- Cambridge, Practice tests for IELTS ,4 ,3 ,2 ,1
) -8&6,7 ,5 IELTS Strategies for Study - Ace the IELTS

1
2
3

املوقع الرسمي المتحان .IELTS: www.ielts.org
املوقع الرسمي ل IDP Center: www.ieltsidpindia.com
ميكنك تسجيل ألداء امتحان  IELTSعىل موقعهم الرسمي من خالل الرابط األيتwww.ielts.org/test_centre_search/search_results.aspx :
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وقد تكفيك مدة شــهر واحد لالســتعداد والتدريب ،ولكن هذا يعتمد باألســاس على مســتواك الشــخصي وخيتلف بالطبع من شــخص
آلخــر ،وجيــب يف هــذه املرحلــة أن تســتعد بالتدريــب علــى حــل اختبــارات ،وبعــض األحبــاث تشــر إىل أن نتائــج اختبــار ال ـ IELTS
ثابتــة وال تتحســن دون املزيــد مــن التدريــب ،وهــذا يعــي أنــك إذا حصلــت علــى نتيجــة معينــة يف االمتحــان ولتكــن  ،6وحجــزت لدخــول
االختبــار بعدهــا بشــهر فاالحتمــال األكــر أنــك ســتحصل علــى نفــس النتيجــة  6إال إذا تدربــت أكثــر ،وبالطبــع إذا مل تعــرف حــل أحــد
األســئلة يف االختبــار حــاول أن ختمــن اإلجابــة وال تــرك السـؤال فار ًغــا ،ومــن أبــرز املهــارات الــي حتتــاج إىل إتقاهنــا للحصــول علــى درجــة
مرتفعــة يف هــذا االختبــار:
 -1مهــارات القـراءة :جيــب أن يكــون عنــدك بعــض مهــارات القـراءة فأنــت ال حتتــاج أن تقـرأ كل كلمــة يف االمتحــان فهــو يقيــس قدرتــك
علــى إدارة مهاراتــك اللغويــة وليــس قدرتــك علــى املذاكــرة أو احلفــظ باألســاس ،وال ينبغــي أن تقـرأ كل كلمــة يف قطــع الفهــم ولكــن تعلــم
طريقــة القـراءة السـريعة حبيــث متســح بعينيــك بســرعة قطعــة الفهــم لتفهــم مضموهنــا.
 -2مهــارات االســتماع :جيــب أن تســتغل كل ثانيــة يف االمتحــان بــأن تق ـرأ اإلجابــات أثنــاء اســتماعك لألســئلة وحتــاول ختمــن
املعلومــات املطلوبــة.
انطباعــا إجيابيًــا ألنــك تتحــدث إىل شــخص
 -3مهــارات التحــدث :حــاول أن هتــدأ وتكــون واث ًقــا مــن نفســك أثنــاء التحــدث ،واتــرك
ً
وليــس إىل الكمبيوتــر.
ـرا ،وجيــب أن تراعــي أن أخطــاء الكتابــة اإلمالئيــة أو أخطــاء القواعــد ستحاســب عليهــا،
 -4مهــارات الكتابــة :تــدرب علــى الكتابــة كثـ ً
فحــاول أن يكــون لديــك عناصــر واضحــة للموضــوع قبــل بــدء الكتابــة وقســم موضوعــك إىل فقـرات شــبه متســاوية يف الكــم فــا يكــون
هنــاك فقــرة طويلــة جـ ًـدا وأخــرى قصــرة جـ ًـدا وجيــب أن يكــون ملوضوعــك فقــرة بدايــة وفيهــا متهيــد وتقــدمي ملوضوعــك ،وختتمهــا جبملــة
تفصــل حمتويــات الفقـرات التاليــة بإجيــا ٍز شــديد ،وال بــد ملوضوعــك مــن فقــرة هنايــة تلخــص فيهــا أهــم مــا مت ســرده يف املوضــوع. 1
• شكــل اختــبار IELTS
مدة االمتحان ساعتان و 45دقيقة تقريبًا ،واالمتحان ينقسم إىل أربعة أقسام هم:

 .1االســتماع :مدتــه ثالثــون دقيقــة ومكــون مــن أربعــة أج ـزاء ،ويوجــد مساعــات أذن أو مساعــات مكــرة للصــوت يف القاعــة ويكــون
اضحــا.
الصــوت و ً
 .2القـراءة :مدهتــا ســاعة ومكونــة مــن ثالثــة أجـزاء ،وكل جــزء حيتــوي علــى مقــال علــى هيئــة قطعــة وعليهــا جمموعــة مــن األســئلة ذات
االختيــار مــن متعــدد.
 .3الكتابــة :مدهتــا ســاعة ومكونــة مــن جزأيــن ،اجلــزء األول يتضمــن شــكل أو رســم بيــاين مــا أو جــداول حيــث يطلــب منــك وصــف أو
تلخيــص املعلومــات الـواردة بأســلوبك ،أمــا اجلــزء الثــاين يطلــب منــك كتابــة مقالــة رد علــى وجهــة نظــر أو مشــكلة معينــة.
 .4التحــدث :التحــدث مــن  11إىل  14دقيقــة ،ومكــون مــن ثالثــة أجـزاء تكــون مســجلة حيــث تتحــدث لشــخص آخــر مــدرب علــى
االســتماع وليــس مثــل امتحــان  TOEFLحيــث تتحــدث للكمبيوتــر ،وهــي مــن االختالفــات بــن  IELTSعــن .TOEFL

1

يقدم املعهد الربيطاين يف مرص ورشة عمل ذات رسوم منخفضة ،وتساعد عىل التدريب واإلعداد لالمتحان  IELTSبشكل جيد.
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•

تجهيز نفسك ليوم اختبارIELTS

 جيــب إحضــار البطاقــة الشــخصية أو جـواز الســفر واســتمارة التســجيل الذيــن مت اســتعماهلم يف مــلء اســتمارة التقــدمي لالختبــار وجيــبأن يكونـوا متطابقــن.
 حاول أن تصل قبل ميعاد االمتحان بساعة على األقل.مثل  6,5من .9
 -الدرجة يف هذا االختبار ترتاوح من  0إىل  9كما هو موضح يف شكل ( )12مع وجود أنصاف للدرجات ً

شكل  12يوضح ترتيب الدرجات يف اختبار IELTS

1

• المعدالت المطلوبة في اختبارات TOEFL iBTو:ILETS
و يف شكل ( )13من موقع جامعة Cambridgeيوضح املعدل املطلوب للقبول لدراسة الدكتوراه.

شكل  13املعدالت املطلوبة للقبول لدراسة الدكتوراه يف جامعة Cambridge
1

مصدر شكل /ielts-basics-for-the-newbie/11/04/2012/idpphilippines.wordpress.com :12
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ومن املالحظ أن املعدل املطلوب يف  IELTSيف كل جزء يكون  7حبيث يكون اجملموع األخري  ،7مع العلم أنه إذا كان جمموعك
األخري7ولكنك مل حتصل يف جزء االســتماع على  7فســيكون عليك إعادة االختبار ،مبعىن أن املعدل املطلوب يف كل جزء من أجزاء
االختبار مهم كما ذكرنا بالنسبة الختبار .TOEFL
مثال آخر :يف شكل ()14يوضح املعدل املطلوب لدراسة ماجستري إدارة األعمال.

شكل 14املعدالت املطلوبة للقبول لدراسة ماجستري إدارة األعمال يف جامعة Cambridge

مثــال آخــر :مــن جامعــة  Imperial College Londonومطلــوب معــدل كلــي  6.5ومعــدل  6يف الكتابــة والتحــدث كمــا
هــو موضــح يف شــكل(.)15

شكل  15املعدالت املطلوبة للقبول لدراسة الدكتوراه يف جامعة Imperial College London
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اختبارات القدرات

كمــا ذكرنــا ،هنــاك نــوع آخــر مــن االختبــارات لتحديــد قــدرات التحليــل لــدى الطالــب وتضــم نوعــن مــن االختبــارات مهــا  GREو
 ،GMATوتُطلــب هــذه االختبــارات يف أغلــب اجلامعــات األمريكيــة .وفيمــا يلــي تفصيــل لــكل منهمــا.

أول :اخـ ـتـ ـبــار:GRE
ً
الراغبــون يف الدراســة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة لديهــم امتحــان يشــبه بعــض امل ـواد الــي تــدرس بالثانويــة العامــة هــو امتحــانSAT
ليؤهلهــم لدرجــة البكالوريــوس للكليات،وهنــاك امتحــان Graduate Record Examinationواملعــروف إختصـ ًـارا بإســم
ـورا أو تعقيـ ًـدا مــن امتحــان ،SATوهــو موجــه أكثــر للدراســات العليــا املاجســتري والدكتــوراه
 ،GREوهــو النســخة األكثــر تطـ ً
والدرجــات العلميــة املتخصصــة للدراســة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ويف بعــض األحيــان كنــدا ،ولكــن بالنســبة ملعظــم الــدول األوروبيــة
واليابــان فهــو غــر مطلــوب ولكــن ينصــح بــه لتعزيــز أوراق التقــدمي.
وينقســم اختبــار GREإىل نوعــن ،ومهــا :األول General Testوهــو مطلــوب يف مجيــع التخصصــات تقريبًــا ،والنــوع الثــاين
 Subject Testوهــو مطلــوب يف بعــض التخصصــات مثــل الفيزيــاء أو علــوم الكمبيوتــر.
• التسجيل وحجز اختبار GRE
االختبــار لــه وســيلتان إمــا ورقيــة ( )Paper Based Testأو باســتخدام الكمبيوتــر(،) Computer Based Testو طريقــة
احلجــز مشــاهبة لطريقــة حجــز اختبــار TOEFLومــن نفــس املوقــع .www.ets.org
1
أيضــا
و تكلفــة االختبــار حـو
ايل195دوالرا أمريكيــا  ،وطــرق حجــز االختبــار متاثــل طــرق حجــز اختبــار  ،TOEFLويتــم التســجيل ً
ً
متامــا المســك يف البطاقــة الشــخصية أو جـواز الســفر،
عــن طريــق إنشــاء حســاب شــخصي علــى املوقــع وجيــب أن يكــون امســك مطاب ًقــا ً
وذلــك لتجنــب أي مشــاكل يف يــوم االختبــار وبإمكانــك اختيــار امليعــاد املناســب لــك سـواء ليــوم أو الســاعة.

ومن اخلدمات اليت تكفلها لك شركة  ETSيف امتحان  GREاآليت:
 -1ميكــن لــك احلصــول علــى عــدد  4تقاريــر رمسيــة بالنتيجــة وترســل مباشــرة للجامعــات املتقــدم هلــا ،وأي شــهادة إضافيــة أخــرى تكــون
برســوم مقدارهــا  27دوالر أمريكــي.
 -2ميكنك احلصول على تقرير ورقي بالنتيجة يُرسل لك عرب الربيد على عنوان منزلك.

 -3بعــد االنتهــاء مــن االختبــار ســوف تظهــر مباشــرة نتيجــة جــزء منــه وهــو (اجلــزء الكمــي واللفظــي ) واجلــزء اآلخــر حيتــاج لتصحيــح
(جــزء الكتابــة) وهــذا هــو الســبب يف تأخــر النتيجــة.
 -4باســتطاعتك إذا دخلــت االختبــار بالفعــل وشــعرت أن أداءك ليــس جيـ ًـدا ميكنــك إلغــاؤه قبــل انتهائــه ،ولــن ُيســب عليــك وُيكنــك
إعادتــه برســوم إضافيــة  50دوالر.
يومــا علــى األقــل
 -5يف حالــة عــدم رضائــك عــن نتيجــة االختبــار ُيكنــك إعادتــه حــى مخــس مـرات يف الســنة بفاصــل يصــل إىل ً 21
بــن كل اختبــار.
1

برجاء التأكد من تكلفة االختبار يف الوقت الحايل ،حيث أن تكلفته متغريه من وقت ألخر.
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 -6إذا قــررت أنــك غــر مســتعد لدخــول االختبــار ،ميكنــك إلغــاؤه يف مــده أقصاهــا قبــل موعــده ب ـ  4أيــام ،وســوف تســرد نصــف قيمــة
املبلــغ الــذي قمــت بدفعــه عنــد التســجيل.
 -7يوم االختبار جيب إحضار إثبات الشخصية والرسالة اليت توضح ميعاد احلجز والدفع.
 -8الحــظ أنــه إذا كان اختبــارك علــى الكمبيوتــر( )Computer Based Testوقمــت باإلجابــة علــى سـؤال بطريقــة صحيحــة
ويســتمر
السؤال الذي يليه ستجده أصعب ،وعليه إذا وجدت مستوى األسئلة يزداد صعوبة بالتدريج فهذا مؤشر جيد،
مســتوى األســئلة يف الزيــادة حــى تصــل ملســتوى ثابــت ،أمــا إن وجــدت األســئلة تصبــح أســهل فاعلــم أنــك أخطــأت يف حــل بعــض
األســئلة.
• كيفية التحضير الختبار GRE
جيــب أن تســتعد جيـ ًـدا قبــل دخــول هــذا االختبــار ،وفيمــا خيــص جــزء الكتابــة النقديــة يوجــد يف موقــع  ETSذاتــه حـوايل 200موضــوع
مــن املوضوعــات الــي ال ختــرج عنهــا أســئلة الكتابــة النقديــة ،وباإلطــاع عليهــا تســتطيع أن تتــدرب علــى املواضيــع الــي تــأيت يف هــذا اجلــزء
مــن االختبــار كمــا تســتطيع تدريــب نفســك علــى كيفيــة حــل هــذه األســئلة ،فهــذه املواضيــع رمسيــة ألن شــركة ( )ETSهــي مــن وضعتهــا
بنفســها فــإذا اطّلعــت علــى املواضيــع املوجــودة يف هــذا املوقــع عنــد دخولــك االختبــار ســتجد أن أســئلة الكتابــة التحليليــة املوجــودة يف
اختبــارك هــي نفــس األســئلة املوجــودة علــى املوقــع .1
وميكنك أن حتصل على بعض الكتب املفيدة للتدريب على مهارات االختبار ،مثل:
( Power Pre GRE Software From ETS - Barron›s GRE –Kaplan GRE – Kaplan
GRE Verbal - GRE Flashcards – Writing Skill For GRE andGMAT -GRE
CATAnswerstoReal EssayQuestions ).
• شكــل اختــبار GRE
مدة اختبار GREحوايل ثالث ساعات ومخسة وأربعني دقيقة ،وهو مقسم إىل ثالثة أجزاء:
 -1التفكري الكمي:
وهــو مــا يعــرف باســم Quantitative-Reasoningواهلــدف منــه اختبــار القــدرات الرياضيــة يف مســتوى طالــب الصــف العاشــر
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،فيقيــس بعــض املهــارات الرياضيــة األساســية الــي حتتــاج فيهــا لبعــض مــن اجلــر واإلحصــاء واهلندســة لكــن
ليســت املعــادالت تفاضليــة معقــدة ،ومــن املمكــن أن تكــون معادلــة تفاضليــة مــن الدرجــة األوىل أو منحــى أو حتليــل إحصائــي لبيانــات
معينــة وهــو أكثــر جــزء مهــم عنــد التقــدمي يف اجلامعــة خاصــة عنــد التقــدمي يف الكليــات اهلندســية أو العلميــة.

لإلطالع عىل موضوعات الكتابة النقدية املقدمة من  ETSيرجى زيارة الروابط األيت:
1
www.ets.org/gre/revised_general/prepare/analytical_writing/issue/pool
.www.ets.org/gre/revised_general/prepare/analytical_writing/argument/pool
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 -2الكتابة التحليلية:
وتعــرف باســم  Analytical Writingحيــث يطلــب منــك كتابــة موضــوع إنشــاء ليقيــس قدراتــك علــى عــرض أفــكارك وقدراتــك
التحليليــة يف تقــدمي قضيــة أو وجهــة نظــرك وكيــف تدافــع عنهــا وكيــف تربــط أفكارك،حيــث إنــه عنــد التحاقــك باجلامعــة عــادةً يطلــب منــك
كتابــة تقريــر أو ورقــة حبثيــة ولذلــك فهــم يتوقعــون منــك أن توضــح مــن خــال نتيجــة هــذا االختبــار قدرتــك علــى التحليــل وعــرض اآلراء.
-3

االستدالل اللفظي:

ويعــرف باســم  Verbal Reasoningحيــث خيتــر إملامــك مبفــردات اللغــة اإلجنليزيــة وقدرتــك علــى قـراءة قطعــة نصيــة وإجابــة أســئلة
ـرا ،فهنــاك بعــض الطــاب القادمــن مــن بــاد مثــل الصــن وكوريــا ال يتحدثــون
عليهــا ،وميكــن احلصــول علــى درجــة جيــدة بالتدريــب كثـ ً
ـرا لذلــك ال
اإلجنليزيــة بطالقــة وحيصلــون علــى درجــات يف بعــض األحيــان أعلــى مــن األمريكيــن أنفســهم وذلــك يرجــع إىل التدريــب كثـ ً
أيضــا مهــم عنــد اختيــار األفـراد املســتحقني للمنــح وغريهــا ،والشــكل
داعــي للقلــق ،وبالرغــم مــن أنــه أقــل أمهيــة مــن اجلزأيــن الســابقني فهــو ً
()16حيتــوي علــى تفاصيــل فيمــا خيــص االختبــار عــن طريــق الكمبيوتــر.

شكل  16أجزاء امتحان الـ  GREومدة كل جزء

متامــا للدراســة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وطريقــة احلســاب
هــذا االختبــار مييــز بــن األف ـراد القادمــن مــن بــاد وخلفيــات خمتلفــة ً
تكــون علــى ســبيل املثــال كالتــايل:
إذا حصلــت علــى ( )165/170يف جــزء التفكــر الكمــي فهــذا يعــي أنــك أفضــل مــن  %90مــن األفـراد الذيــن تقدمـوا لالختبــار خــال
الثــاث ســنوات األخــرة ،وعليــه الدرجــة املرتفعــة مهمــة فهــي تضعــك يف مقارنــة مــع كل املتقدمــن هلــذا االختبــار.
أمــا يف جــزء الكتابــة التحليليــة فيفضــل احلصــول علــى أعلــى مــن  ،4أمــا جــزء االســتدالل اللفظــي فهــو ميثــل حتديـًـا ألنــه حيتــاج لوقــت
طويــل لتكويــن حصيلــة لغويــة ومفــردات ،وعليــه أفضــل جــزء ميكنــك التحكــم فيــه هــو اجلــزء اخلــاص بالتفكــر الكمــي .ومبــا أنــك تــدرس
الرياضيــات بشــكل جيــد مــع التدريــب البســيط علــى كيفيــة وســرعة احلــل ،ميكنــك احلصــول علــى درجــة عاليــة ،فهــذا اجلــزء حيتــاج فقــط إىل
تدريــب علــى كيفيــة عــرض األفــكار والربــط بينهــا ،وهــذا يتطلــب قـراءة مقــاالت مكتوبــة يف كتــب التدريــب علــى االمتحــان وأن تكتــب
ـرا وتعرضــه علــى آخريــن أكثــر خــرة والشــكل( )17يوضــح صــورة لتقريــر الدرجــات اخلــاص هبــذا االختبــار.
كثـ ً
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الشكل 17صورة لتقرير الدرجاتGRE

ثانيًا :اختبار:GMAT

وهو اختصار  Test Graduate Management Admissionوهو عبارة عن اختبار موجه بشــكل أساســي ملن يســتعد
لتســجيل الدراســات العليا يف جمال إدارة األعمال.

• التسجيل وحجز اختبار :GMAT
تكلفة االختبار  250دوالر أمريكي ، 1ويتم حجز اختبار  GMATمن خالل اإلنرتنت عن طريق الرابط التايل:
 www.mba.comوفتــح حســاب لــك علــى املوقــع ،وال بــد أن تتأكــد مــن تســجيل امســك كامـ ًـا وبياناتــك صحيحــة ومطابقــة
هلويتــك الشــخصية ،وســتالحظ أنــه عنــد القيــام بتســجيل العضويــة علــى املوقــع وحتديــد مــكان إقامتــك ســيقرتح عليــك أقــرب األماكــن
الــي ميكنــك أداء االختبــار هبــا ،وهنــاك عــدد مــن املالحظــات اهلامــة الــي جيــب أن تنتبــه إليهــا ،وهــي:
 -1تظهــر نتيجــة جــزء االســتدالل اللفظــي والتفكــر الكمــي بعــد انتهــاء االختبــار مباشــرًة ولكــن اجلــزء اخلــاص بالكتابــة ومتكاملــة املنطــق
تظهــر بعــد  20يــوم ،وميكنــك حينهــا االطّــاع علــى نتيجتــك كاملــة مــن خــال حســابك علــى املوقــع.
 -2بإمكانك حتديد اجلامعات اليت ترغب أن تصل إليها نتيجة االختبار ،وتقوم الشركة بإرساهلا هلم مباشرةً.
 -3ميكنك طلب نسخة مطبوعة من النتيجة ترسل لك على عنوان منزلك.
 -4إذا شــعرت بأنــك مل تـ ِ
ـؤد جيـ ًـدا يف االختبــار فبإمكانــك إلغــاء االختبــار ،ولكــن إذا قمــت بتغــر رأيــك وأردت االحتفــاظ هبــذه النتيجــة
يومــا فقــط مــن تاريــخ االختبــار مقابــل دفــع  100دوالر أمريكــي إضافيــة.
فهــذا متــاح خــال مــدة ً 60
1

برجاء التأكد من تكلفه االختبار يف الوقت الحايل ،حيث أن تكلفته متغريه من وقت آلخر.
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• كيفية التحضير لالختبار:
يوجــد برنامــج  GMAT Software Programلتمرينــك علــى االختبــار وميكنــك حتميلــه مــن خــال املوقــع مقابــل دفــع مبلــغ
مــايل معــن ،كمــا يوجــد العديــد مــن املصــادر األخــرى علــى اإلنرتنــت ميكنــك االســتعانة هبــا لتحســن درجاتــك ،وجيــب أن تســتعد جيـ ًـدا
لالختبــار حيــث إنــك لــو حصلــت علــى درجــة مرتفعــة ورغبــت يف أن حتصــل علــى درجــة أعلــى فــا تتوقــع حــدوث ذلــك دون تدريــب
أيضــا مــن خــال التدريــب.
أيضــا لــو حصلــت علــى درجــة منخفضــة فبإمكانــك تعديلهــا ً
أكثــر ،و ً
• شكــل االختــبار:
يستغرق االختبار ثالث ساعات ونصف تقريبًا ،وينقسم إىل ثالثة أقسام وهي :كتابة حتليلية وحتليل كمي واستدالل لفظي.

وكمــا هــو احلــال يف كل االختبــارات الســابقة ســتحتاج إىل إثبــات شــخصيتك ونســخة مــن الرســالة الــي تؤكــد حجــزك عنــد توجهــك ألداء
االختبار.
• أوجه الشبه بين اختبار  GMATواختبار:GRE

يشــبه اختبــار  GMATإىل حــد كبــر اختبــار  ،GREفهــو حيتــوي علــى جــزء مــن التفكــر الكمــي وهــو خــاص حبــل املشــكالت،
كمــا يوجــد بــه جــزء مسعــي وهــو عبــارة عــن قـراءة قطعــة ،وجــزء آخــر خــاص بالكتابــة التحليليــة حيــث يعــرض عليــك فكــرة معينــة ويطلــب
منــك مناقشــتها ودحــض أو تأييــد هــذه الفكــرة مــع عــرض أســانيدك خــال  30دقيقــة عــن طريــق كتابــة عــدد مــن الفق ـرات يف إطــار
املوضــوع ،وخيتــر مــن خــال ذلــك ترابــط أفــكارك ومــدى قدرتــك علــى االنتقــال مــن فكــرة ألخــرى بســهولة ومــدى اهتمامــك بقواعــد
اللغــة وعالمــات الرتقيــم.
• أوجه االختالف بين  GMATواختبار :GRE
خيتلف اختبار  GMATعن اختبار  GREباحتوائه على جزء خاص يسمى متكاملة املنطق أو ما يعرف باسم Integrated
 ) ) reasoningوهــو حياكــي عملــك يف جمــال إدارة األعمــال حيــث يعــرض عليــك مشــكلة وهبــا الكثــر مــن املدخــات واملتغـرات
املختلفــة عــن طريــق الرســوم البيانيــة واجلــداول والبيانــات ،وتســتخدم هــذه املصــادر يف حتديــد املشــكلة س ـواء كانــت إجيابيــة أو ســلبية
معــا لتخــرج منهــا بقـرار أو حتليــل واســتنتاج معــن يقيــس مــن خــال هــذا اجلــزء قدرتــك علــى التحليــل والتفكــر النقــدي.
وتقــوم بتجميعهــا ً
عرضــا ألهــم وأشــهر االختبــارات الــي غالبًــا مــا ســتطلب منــك يف مرحلــة إعــداد أوراقــك للتقــدم هبــا إلحــدى اجلامعــات باخلــارج،
هــذا كان ً
ودائمــا ضــع
دائمــا مــن قـراءة متطلبــات كل جامعــة بدقــة شــديدة ،لكــي تضعهــا يف حســبانك عنــد أدائــك ملثــل هــذه االختبــاراتً ،
وتأكــد ً
نصــب عينيــك أن حتصــل علــى أعلــى الدرجــات املمكنــة يف كل اختبــار بــل وأعلــى ممــا تطلبــه اجلامعــة الــي ترغــب يف التقــدم إليهــا ،حيــث
يعــزز ذلــك أوراق تقدمــك بشــكل كبــر.
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د  /محمد مبروك (أسرتاليا  -رياضيات)

ن ــقطة مــضيئة

املؤهل العلمي قبل السفر للدراسة يف اخلارج وسنة التخرج:
خريج كلية العلوم جامعة قناة السويس عام .2003
بداية الرحلة:
تبــدأ قصــي عندمــا اســتلمت نتيجــة تنســيق الثانويــة العامــة بقبــويل يف كليــة العلــوم وكنــت وقتهــا ال أعــرف مــا هــي هــذه الكليــة وهــل توجــد
كليــة هبــذا االســم!
ونظـًـرا لولعــي الشــديد بالرياضيــات قــررت دخــول قســم الرياضيــات بالكليــة وكان اعتقــادي وقتهــا بــأن الرياضيــات تــدرس بعمــق فقــط يف
كليــة اهلندســة إال أنــي اكتشــف أن الرياضيــات تــدرس بعمــق يف كليــة العلــوم ال اهلندســة.
معيدا هبا ،وبعد ذلك أديت اخلدمة العسكرية يف عام واحد حيث انتهيت منها عام .2005
خترجت من اجلامعة مث عُيّنت ً

مث بدأت املرحلة التمهيدية لرســالة املاجســتري ،يف تلك املرحلة مل أكن أملك خطة واضحة للمســتقبل بعد وما هو الطريق الذي ينبغي
علــي أن أســلكه ،أهنيــت دراســة املاجســتري يف مصــر وســجلت مــع أهــم املشــرفني مثــل الدكتــور فيصــل العريــي -رمحــه اهلل -والدكتــور عبــد
الشــايف فهمــي عبــادة.
عملت مع هؤالء املشرفني يف الفيزياء الكمية وانتظمت يف العمل حىت الحت يف األفق فرصة منحة للمعيدين تابعة لوزارة التعليم.
تتلخــص فكــرة الربنامــج يف الســفر ملــدة تـراوح بــن ثالثــة وحــى ســتة أشــهر عنــد كتابــة عــرض حبثــي واحلصــول علــى موافقــة أحــد املشــرفني
باخلارج.
توفــرت املنحــة حل ـوايل مائــة معيــد تقريبًــا يف ظــل املنافســة الشــديدة بــن املعيديــن يف مجيــع جامعــات مصــر ،كتبــت العــرض البحثــي يف
حــدود إمكانيــايت ،مثّ وهلل احلمــد تواصــل معــي أحــد املشــرفني وكنــت ضمــن املئــة معيــد املختاريــن.
ســافرت إىل جامعــة يف أسـراليا وهــي ضمــن أفضــل مخســن جامعــة بالعــامل لتحــري املوضــوع البحثــي فقــط ،مــن حســن حظــي أن املشــرف
مل يكــن قــد قـرأ ســريت الذاتيــة بعــد حيــث كان اهتمامــه هبــا هامشــيًا نظـًـرا لقدومــي مبنحــة مــن جانــب آخــر!
بــدأت التحــري عــن فــرص املنــح واســتكمال دراســة الدكتــوراه وعندمــا طلــب املشــرف رؤيــة ســريت الذاتيــة فوجــئ هبــا وأخــرين أنــه مل يكــن
ليوافــق علــى حصــويل علــى املنحــة لــو اطلــع عليهــا مــن قبــل وذلــك ليــس ألين طالــب ســيء ولكــن لعــدم وجــود ســرة ذاتيــة توضــح قــدرايت
أو مبعــى أصــح مل تكــن جاهــزة بعــد.
وهنا أنصحك وأذ ّكرك بأمهية السرية الذاتية املكتوبة بطريقة احرتافية حيث ال غىن عنها يف سبيل استكمال دراستك باخلارج.
خطة الـ :30*30
اســتكماال لقصــي نصحــي املشــرف بعــدة نقــاط لتطويــر ســريت الذاتيــة وكنــت وقتهــا يف هنايــة فــرة املنحــة والتحضــر للعــودة ملصــر
الســتكمال رســالة املاجســتري.
عدت إىل مصر ويف ذهين قناعة تامة بأن احلصول على تعليم جيد ال ســبيل له إال الدراســة باخلارج خاصة مرحلة الدكتوراه ،فبالنســبة
يل كانت اخليارات أوسع وأعم لدراسيت البكالوريوس يف ختصص الرياضيات مث املاجستري يف الفيزياء.
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وضعــت لنفســي خطــة وأمسيتهــا  30*30حيــث كنــت أرســل يوميًــا حـوايل ثالثــن بريـ ًـدا إلكرتونيًــا ألســاتذة مــن شــى جامعــات ودول
العــامل وذلــك ملــدة شــهر متواصــل.
منوذجــا ثابتًــا يف مراســلة اجلميــع،
مــن األخطــاء الــي ارتكبتهــا يف تلــك املرحلــة عــدم التحــري عــن الدكاتــرة قبــل مراســلتهم حيــث اتبعــت ً
ردودا مــن حـوايل عشــرة باملائــة فقــط ممــن قمــت مبراســلتهم وهــو شــيء متوقــع سـواء كان الــرد ســلبيًا أو إجيابيًــا
ويف تلــك املرحلــة اســتقبلت ً
بطلــب مقابلــة أو مقــرح حبثــي.
الحصول على منحة:
بتوفيــق مــن اهلل أهنيــت هــذه املرحلــة حبصــويل علــى  6منــح مــن دول وجامعــات خمتلفــة منهــا ثــاث بأسـراليا وواحــدة يف كل مــن أملانيــا
وإجنلـرا وإيطاليــا.
وهنــا أنتهــز الفرصــة ألذكــرك -عزيــزي الباحــث -بــأن منــح الدراســة باخلــارج تنقســم إىل قســمني ،منحــة لتغطيــة رســوم الدراســة باجلامعــة
وأخــرى لتغطيــة نفقاتــك الشــخصية وكالمهــا خمتلفــان ،فبعــد الكثــر مــن األســئلة واالستشــارة واملقارنــات بــن املنــح الســتة اســتقر يب احلــال
علــى قبــول منحــة إيطاليــا ،وشــرعت يف احلصــول علــى تأشــرة الســفر وحجــز تذاكــر الســفر يف حــن عمــل املشــرف علــى حجــز الســكن
اخلــاص يب.
وهنا أتذكر أحد املواقف الطريفة أثناء حديثي مع املشــرف ووقتها كنت ال أزال يف مصر وكنا نتناقش يف أمور البحث والســفر وســألين
سـؤ ًال غريبًــا ،مــا هــي هوايتــك؟! يف احلقيقــة اســتغربت السـؤال بشــدة ومل تكــن لــدي إجابــة واضحــة إال أنــي ذكــرت لــه أن هوايــي املفضلــة
هــي صيــد الســمك خاصــة أنــي اســتطيع صيــده يف املــاء بيــدي دون صنــارة وهــي بالفعــل مــن األمــور احملببــة لــدي ،ورغــم نــدرة املوقــف إال
أن األكثــر نــدرة هــو إصـرار املشــرف الشــديد وقتهــا أن أشــرح لــه األســلوب املتبــع يف صيــد الســمك بتلــك الطريقــة حــى أنــه أراد أن يثبــت
يل أن الســمك يف إيطاليــا صعــب املنــال وال يتــم صيــده بتلــك الطريقــة كمــا هــو احلــال يف مصــر ،املـراد مــن هــذا املوقــف أخــي القــارئ أن
أوضــح لــك أن النــاس باخلــارج يتمتعــون حبــس املــرح والدعابــة وهــذا مــا أدركتــه يف ســفري ألسـراليا ســاب ًقا.
يف ذلــك الوقــت مل يكــن بيــي وبــن الســفر إليطاليــا إال أســبوع واحــد ،ويف حديــث بيــي وبــن أحــد املشــرفني أثــى علــى اجلامعــة وعلــى
التخصــص إال أنــه نصحــي بــأن تعلــم اللغــة أمــر هــام ولغــة البحــث العلمــي يف عصرنــا هــي اإلجنليزيــة وينبغــي علــى أن أذهــب لبلــد تتحــدث
اإلجنليزيــة حــى أطــور مــن لغــي.
رغم بساطة هذه النصيحة إال أهنا أقنعتين بإدارة دفة السفينة وتغيري الوجهة إىل أسرتاليا حيث يتحدثون اإلجنليزية خاصة وأن أسرتاليا
كان هلا مكانة يف قليب منذ زياريت األوىل وهبا عدد من اجلامعات املميزة مثل جامعة Australian National University
متقدمــا ضمــن أفضــل مخســن جامعــة علــى مســتوى العــامل .كان هلــذا القـرار أثــر بالــغ يف شــعور األســتاذ اإليطــايل باألســى
الــي حتتــل ترتيبًــا ً
رغــم اختالقــي لكثــر مــن األعــذار لكنــه تفهــم الوضــع فيمــا بعــد.
كانــت املنحــة يف أس ـراليا مقدمــة مــن جامعــة  New South Walesوهــي جامعــة مشــهود هلــا جبــودة التعليــم خاصــة يف جمــال
اهلندســة أمــا الدكتــوراه فكانــت يف .Australian Defense Force Academy
عنــد وصــويل للعاصمــة كانـرا بــدأت أتكيّــف مــع التغيــر وأســلوب احليــاة اجلديــد وبصراحــة شــديدة رغــم أن كانـرا مدينــة متطــورة ومجيلــة
إال أهنــا مل تنــل مــا رمستــه هلــا يف خيــايل ومل تكــن جبمــال املدينــة الــي زرهتــا يف أسـراليا ألول مــرة ،وهنــاك استكشــفت احملــات الــي يديرهــا
العــرب ونظــام املــدارس واللغــة واحليــاة األسـرية عندهــم وهــي مــن العوامــل اهلامــة الــي جيــب أن يضعهــا الطالــب يف احلســبان ملــا هلــا مــن
تأثــر علــى مســتقبله الشــخصي واملهــي.
أهنيت رسالة الدكتوراه يف التحكم يف ثالثة أعوام أو أقل ونشرت خالهلا ستة عشر حبثًا يف جمالت ومؤمترات عاملية.
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وقــد تســألين -عزيــزي القــارئ  -مــا العامــل املشــرك بــن الفيزيــاء واهلندســة والتحكــم وأجيبــك بــكل بســاطة ،إهنــا الرياضيــات! وللعلــم
نوعــا مــا عــن كل مــا ســبق.
فأنــا أعمــل حاليًــا يف هندســة النظــم وهــي خمتلفــة ً
ختصصــا أو
يف احلقيقــة أرى أن تغيــر التخصــص أمــر صحــي يف بعــض األحيــان وبنــاءً علــى ذلــك أنصــح الباحثــن عــن املنــح أال يضعـوا
ً
توجهــا معينًــا كهــدف ال بديــل لــه وأن ينظــروا لألمــور بنظــرة أوســع وأكثــر مشوليــة ،كذلــك أود التذكــر بأنــك ســتقابل بعــض املشــاكل أثنــاء
ً
دراســتك يف اخلــارج وهــذا منطقــي وال يدعــو للقلــق.
مــن المشــاكل التــي واجهتنــي قبــل الســفر عــدم علمــي بوجــوب احلصــول علــى إذن ســفر ملــن أدى اخلدمــة العســكرية اإللزاميــة وهــذا
مــا أضــاع علــي موعــد الطائــرة!.
................................................
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األس ـئـ ـ ـ ـ ــلة:

س :هل تكفي المنحة لتغطية تكاليف طالب متزوج؟

االدخار.
يف أسرتاليا بشكل عام تكفي املنحة لتغطية مصاريف أسرة مكون من زوج وزوجة وطفل أو طفلني لكنها ال تضمن لك ّ
س :هل اجتزت امتحان  TOEFLأو GRE؟
ال ،وامنــا أديــت اختبــار ال ـ  IELTSومل أكــن حباجــة لــه فقــد قبلــت يف اجلامعــة بنــاء علــى املقابلــة الشــخصية مــع األســتاذ املشــرف إال
أنــه طلــب إثباتًــا بــأين درســت باإلجنليزيــة خــال مرحلــي البكالوريــوس واملاجســتري.
س :هل معدل  6باختبار الـ  IELTSمعدل جيد؟
معدل قدره .6.5
نعم جيد لكن معظم اجلامعات بأسرتاليا تطلب ً
س :ما أسباب اختيارك لتلك الجامعة؟
اخرتهتــا بنــاءً علــى التخصــص الــذي رغبــت بدراســته ،وإمكانيــة الســفر لبلــد كأسـراليا ،ومــدى مالئمــة البلــد للحيــاة األسـرية باإلضافــة
إىل عامــل اللغــة االجنليزيــة.
س :ما هو عملك الحالي؟
أعمــل حاليًــا ك ــباحث مــا بعــد الدكتــوراه يف هندســة النظــم ،جديــر بالذكــر أين أهنيــت الدكتــوراه يف التحكــم ،إال أن تغيــر التخصــص أمــر
ممكــن وبســهولة.
س :هل قمت بعمل أي مقابالت شخصية أثناء التقديم للمنح؟
نعــم ،فجميــع املنــح الــي حصلــت عليهــا كانــت بعــد إج ـراء مقابلــة شــخصية بينمــا كانــت املنحــة اخلاصــة بإجنل ـرا بعــد اجتيــاز ثــاث
مقابــات شــخصية.
س :باعتقادك لماذا قبلت في منحة أستراليا؟
كان فريــق البحــث بصــدد تطويــر منتــج معــن يتطلــب العمــل عليــه اإلملــام خبلفيــة جيــدة يف الرياضيــات والفيزيــاء وكالمهــا مــن األمــور الــي
عملــت علــى إتقاهنــا واإلملــام هبــا أثنــاء دراســة البكالوريــوس واملاجســتري ،أضــف إىل ذلــك خــريت األوىل يف الســفر إىل أسـراليا ملــدة ثالثــة
شــهور وحصــويل علــى خطــاب توصيــة جيّــد مــن املشــرف الــذي عملــت معــه.
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س :هل واجهت مشاكل أو عقبات أثناء عملية المراسلة؟
نعــم ،فقــد واجهــت صعوبــة يف صياغــة الربيــد اإللكــروين باللغــة اإلجنليزيــة عنــد مراســلة املشــرفني باخلــارج ،لكنــي اســتعنت بأحــد املشــرفني
مبصــر ليكتــب يل صيغــة جيــدة أســتطيع تعديلهــا واســتخدامها أثنــاء املراســلة الح ًقــا وهــذا ليــس عيبًــا .ميكنــك مراجعــة موســوعة خطـوات
التابعــة ملؤسســة علمــاء مصــر حيــث جتــد جمموعــة مــن النمــاذج اجلاهــزة للمراســلة يف طلــب املنــح وتســتطيع تعديلهــا.
س :درست في كلية التربية قسم الرياضيات ،هل يمكنني التقديم لدراسة البيانات وتحليلها؟
موضــوع تغيــر التخصصــات منتشــر جـ ًـدا باخلــارج وهــو مــن األمــور املتقبلــة ،كذلــك قــد تكــون الدراســة بنفــس التخصــص ولكــن قــد
ختتلــف املســميات.
س :أليــس مــن الغريــب حصولــك علــى منحــة دكتــوراه فــي تخصــص غيــر تخصصــك دون امتــاك خبــرة مشــابهة لــه فــي مرحلــة
الماجســتير؟
يف احلقيقــة ليــس هــذا بالضبــط مــا حــدث يف حالــي ،فاملنحــة الــي حصلــت عليهــا جتمــع بــن كل مــن جمــال الكــم والتحكــم ،إال أن العمــل
فيمــا بعــد كان يف جمــال التحكــم واســتطعت اخلــروج بنتائــج جيــدة خــال أول ثالثــة شــهور وأنبــه ثانيـةً أن موضــوع تغيــر التخصــص أمــر
وارد.
س :هل تزيد قيمة المنحة في حالة وجود األسرة؟
ليــس للمنحــة عالقــة باألســرة ،إال إذا كنــت تــدرس حســب نظــام البعثــات علــى حســاب احلكومــة املصريــة مثـ ًـا ،بشــكل عــام ميكنــك
احلصــول علــى منــح إضافيــة أخــرى عــن طريــق املشــرف لكنهــا تعتمــد علــى عــدة عوامــل منهــا األداء وتوفــر الدعــم املــايل الــكايف ،وقــد
حصلــت وهلل احلمــد علــى منحــة إضافيــة أثنــاء دراســي.
س :هل اختيار المشرف من األمور الهامة؟
نعــم ،اختيــار املشــرف مــن األمــور اهلامــة جـ ًـدا جـ ًـدا ،ففــي حالــي كان املشــرف مــن املتميزيــن يف جماهلــم دوليًــا ممــا ســاعدين يف كثــر مــن
عمومــا
األحيــان ،وأقصــد باملســاعدة هنــا االســتفادة مــن خربتــه وتوجيهاتــه يف جمــال التخصــص والبحــث وإســداء النصــح عنــد احلاجــةً ،
ضــع يف اعتبــارك أن الواجــب علــى املشــرف هــو التوجيــه والنصــح واإلرشــاد أمــا أن يقــوم املشــرف بــكل األمــور أو يــركك بــا توجيــه
فكالمهــا أم ـران ســلبيان.
س :ما طبيعة األسئلة التي تضمنتها المقابالت الشخصية؟
يف الغالــب أســئلة عامــة وميكــن تصنيــف املقابلــة إىل نوعــن ،النــوع األول مــع املشــرف حيــث يهتــم فيهــا بقدراتــك التقنيــة ومــا إن كنــت
مناســبًا لطبيعــة البحــث أم ال .النــوع الثــاين مــع أحــد املشــرفني يف اجلامعــة وغالبًــا مــا تكــون أســئلته عامــة عــن أســباب اختيــار اجلامعــة
واســتكمال الدراســات العليــا وكل مــا ســبق يعتمــد علــى املشــرف الــذي جيــري املقابلــة.
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س :ما هو وضع الطالب المسلم بالخارج؟
ـررا ،يف أكادمييــة الدفــاع األسـرالية معظــم
يف احلقيقــة يف اخلــارج ال يهتــم أحدهــم هبويتــك الدينيــة وال تســأل عنهــا وأرجــو أال جتعــل منهــا مـ ً
الطالب اخلرجيني من املســلمني رغم أهنا مؤسســة عســكرية ،أما بالنســبة للصالة يوجد جبامعيت مصلى للمســلمني من الرجال والنســاء.
س :هل التقدير مهم في السيرة الذاتية؟
نعــم ،أعتقــد أنــه مهــم ويصنــع فارقًــا ويعتــر مــن العوامــل الــي يســتخدمها املشــرفون يف تصنيــف وترشــيح الطــاب أثنــاء التقــدمي للمنــح
حــال تقــدم العديــد منهــم حيــث تعطــى األولويــة لألعلــى تقديـ ًـرا.
س :هل واجهت أي مضايقات في أستراليا؟
عشــت بأسـراليا ألربعــة أعـوام ويف احلقيقــة مل أتعــرض أبـ ًـدا ألي مضايقــة خاصــة بكــوين مســلم ونســبة املســلمني هنــا حـوايل اثنــان باملائــة
أو أقــل.
س :هل اختيار المشرف أهم من اختيار الجامعة؟
نعم ،أظن ذلك يف رأيي.
س :هل ي ُقبل الطالب خريجي الجامعات خاصة؟
يف اخلــارج ال فــرق بــن خريــج جامعــة خاصــة أو حكوميــة فــا علــم هلــم هبــذا التنظيــم إال أن خترجــك مــن جامعــة كاجلامعــة األمريكيــة
مبصــر يزيــد مــن فرصــك بالقبــول .وقــد ســألت مشــريف ســابقا يف هــذا األمــر وكيــف يقــرر قبــول الطالــب مــن عدمــه فأجــاب بأنــه ينظــر يف
بلــد الطالــب ويبحــث عــن أفضــل عشــر جامعــات مثـ ًـا يف هــذا البلــد فــإن كان الطالــب خريــج إحــدى هــذه اجلامعــات يســتكمل النظــر
يف باقــي أوراقــه ،أعتقــد أن ذلــك يرجــع للمشــرف وال يعتــر العامــل الوحيــد الــذي يعتمــد عليــه فأنــا خترجــت مــن جامعــة مل تكــن ضمــن
أفضــل عشــر جامعــات وكان ترتيبهــا الثامــن عشــر.
س :هل واجهتك صعوبات بخصوص االنتقال إلى بلد ذات ثقافة مختلفة؟
م تواجهين تلك الصعوبات فالبلد هادئة للغاية.
س :ماذا عن انطباعك عن األسئلة التي طرحت عليك خالل المقابالت الشخصية التي أجريتها؟
عرضــا تقدمييًــا
معظمهــا أســئلة عامــة باســتثناء املقابلــة الشــخصية الــي أجريتهــا مــع واحــدة مــن األســاتذة يف اجنل ـرا ،والــي طلبــت مــي ً
لرســالة املاجســتري اخلاصــة يب ،وهنــاك بعــض األســاتذة يطرحــون أســئلة للتأكــد مــن وضــوح رؤيتــك جتــاه هدفــك مثــل :ملــاذا تريــد أن تقــدم
علــى دراســة الدكتــوراه؟
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س :خالل المقابلة الشخصية هل طرح عليك سؤال بشأن سبب انضمامك إلى الجامعة ولماذا تستحق المنحة؟
ال مل يتــم طــرح هــذا السـؤال أثنــاء التقــدم ملنحــة الدكتــوراه ،ولكــن مت طرحــه بعــد االنتهــاء مــن الدكتــوراه أثنــاء تقدميــي علــى مشــروع معــن
جبامعــة أكســفورد فاشــتملت إجابــة هــذا السـؤال علــى الثنــاء علــى اجلامعــة ومميزاهتــا وعــرض مؤهــايت الدراســية مــن بكالوريــوس وماجســتري
ودكتــوراه باإلضافــة إىل األحبــاث الــي قمــت هبــا.
س :ما هو األهم عند التقديم لمنحة هل هو تقدير البكالوريوس أم تقدير آخر درجة أكاديمية حصلت عليها؟
كالمها هام ويتم تقييمه (تقدير البكالوريوس وتقدير املاجستري).
س :هل عدم عملي كمعيد في الجامعة عائق في طريق حصولي على المنحة ويؤثر سلبيًا؟
معيدا أو ال.
ليس له أي تأثري إطالقًا ،فاملفاهيم باخلارج ختتلف عن مصر هبذا الصدد وال توجد أي مميزات إضافية لكونك تعمل ً
س :هل تعتقد أن معدل جيد ج ًدا في الرياضيات ٍ
كاف للحصول على المنحة؟
نعم ٍ
جيدا.
جدا ويعترب شيئًا ً
كاف ً
س :هل يُشترط سن معين للتقديم على منحة الدكتوراه؟

ميكنك التقدمي عند أي سن ،فالسن أو اجلنس أو الديانة من عناصر التمييز اليت ال يتم التطرق إليها كمعايري للتقييم.

س :هل أقوم بإرسال السيرة الذاتية للمشرف والمؤهالت؟
نعــم قــم بإرســاهلا وتأكــد مــن كتابــة الســرة الذاتيــة بشــكل جيــد وعرضهــا علــى أحــد اخلـراء أو األســاتذة ليُبــدي رأيــه فيهــا ،وتقــدم علمــاء
مصــر خدمــة مراجعــة الســرة الذاتيــة حيــث ميكنكــم إرســاهلا لنــا وســنقوم مبراجعتهــا والــرد عليكــم.
س :ماذا عن التخصصات الهندسية في أستراليا؟
اجملــاالت اهلندســية متقدمــة جـ ًـدا يف أس ـراليا وجامعــة  New South Walesمــن أفضــل  15جامعــة علــى مســتوى العــامل يف
اجملــاالت اهلندســية.
س :ما اسم المنحة التي حصلت عليها لدراسة الدكتوراه في أستراليا؟
International Postgraduate Research Scholarships IPRS
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س:ما هي خطتك بعد الدكتوراه؟
أمتــى أن أعــود ملصــر وأنقــل التجربــة التدريســية إىل جامعــي يف قســم الرياضيــات يف اجلامعــة مبصــر ،كمــا أصبــو إىل اســتمرار العمــل يف
اجملــال األكادميــي نظـ ًـرا الكتســايب العديــد مــن املهــارات يف هــذا اجملــال وأمتــى أن أزور شــركة آبــل يف أمريــكا.
س :هل أنت من مشجعي تغيير التخصص في حالة الرغبة في دراسة تخصص آخر؟
ادرس التخصــص الــذي حتبــه وجتيــده علــى أن يكــون اختيــارك موضوعيًــا وواقعيًــا وليــس جمــرد رغبــة يف اهلــروب مــن التخصــص الــذي تنتمــي
إليه.
س :ما النصائح التي توصي بها بشأن اإلعداد الجيد للمقابلة الشخصية؟
معظــم املنــح حاليًــا تتطلــب عمــل مقابلــة شــخصية ممــا يســتوجب اإلعــداد هلــا بشــكل جيــد ،وتشــتمل األســئلة الــي يتــم طرحهــا علـ ّـي:
أســئلة خاصــة بالتخصــص الــذي تدرســه ،وبعــض األســئلة الــي يطرحهــا األســتاذ للتأكــد مــن املعلومــات املذكــورة بالســرة الذاتيــة اخلاصــة
بــك ،وقــد يتطلــب ذلــك إرســال شــهادات تؤكــد علــى املهــارات املذكــورة بالســرة الذاتيــة كمــا يتــم طــرح بعــض األســئلة للتأكــد مــن جديــة
الطالــب يف الدراســة باخلــارج.
س :هل يتطلب التقديم على منح في أستراليا شهادةGRE؟
التقدمي على املنح يف أسرتاليا ال يتطلب .GRE
س :لماذا قمت بدارسة التحكم رغم عدم معرفتك به؟
م أكــن أعلــم أنــي ســأدرس «التحكــم» ،ولكــن بعــد ســفري انقســم فريــق العمــل يف املشــروع البحثــي إىل فريقــن أحدهــم ســيغطي جــزء
« »Spectroscopyواآلخــر ســيغطى جــزء «التحكــم» لتكــون احملصلــة هــي عمــل حتكــم للجهــاز ،حينهــا فضلــت أن يكــون عملــي
كحلقــة وصــل بــن الفريقــن ممــا يتطلــب دراســة للتحكــم ومــن مث أقــوم بتطبيــق مــا تعلمتــه علــى  ،Spectroscopyوبعــد دراســة
التحكــم وجــدت نقطــة حبثيــة جيــدة يف هــذا اجملــال ،كمــا أن مشــريف أقنعــي أنــي ســأتفوق يف هــذه النقطــة وأنتــج فيهــا بشــكل كبــر واحلمــد
هلل تفوقــت فيهــا علــى مــدار دراســي بالدكتــوراه.
س :ما أهم النقاط التي يجب التركيز عليها حين التقدم لمنحة ماجستير إلى أستراليا؟
غالبًــا مــا تكــون فــرص منــح املاجســتري أقــل مــن نظريهتــا يف الدكتــوراه ولكنهــا موجــودة وعليــك الرتكيــز علــى بعــض النقــاط اهلامــة :كتابــة
الســرة الذاتيــة بشــكل جيــد ،وتعتــر مراســلة األســاتذة هــي اخلطــوة األهــم يف طريــق احلصــول علــى املنحــة حيــث يتعــن عليــك التواصــل
مــع األســاتذة وإقناعهــم أنــك شــخص مؤهــل للدراســة باخلــارج.
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س :ماذا عن التداخل بين التخصصات وهل يمكن التغلب على القصور في بعض التخصصات عند السفر؟
بالطبــع ميكنــك التغلــب علــى ذلــك ،فكمــا ذكــرت لكــم أنــي مل يكــن لــدي أي خلفيــة علميــة عــن التخصصــات اهلندســية قبــل ســفري،
متامــا ،وهــا أنــا اآلن أقــوم بتدريــس العديــد مــن املـواد اهلندســية ،طاملــا توافــرت لديــك الرغبــة يف التعلــم
ولكــن بعــد الســفر اختلــف األمــر ً
حينهــا ميكنــك تعلــم أي شــيء تريــده بــل وتتفــوق فيــه ( إمنــا العلــم بالتعلــم ).
بالنســبة للتداخــل بــن التخصصــات فهــذا أمــر طبيعــي جـ ًـدا يف مرحلــة الدراســات العليــا ،فالفريــق الــذي كنــت أعمــل معــه خــال فــرة
معــا.
الدكتــوراه كان يضــم ختصصــات خمتلفــة مــن فيزيــاء وكيميــاء ورياضيــات وهندســة وكنــا نعمــل ً
س :متى يبدأ التقديم على المنح في أستراليا؟
خيتلــف التقــدمي مــن جامعــة ألخــرى ولكــن معظــم اجلامعــات يتــم التقــدمي فيهــا خــال شــهري أغســطس وأكتوبــر وميكنــك تصفــح مواقــع
اجلامعــات ملعرفــة مواعيــد التقــدمي.
س :أنا اآلن في السنة األولى في الجامعة هل يمكنني الحصول على منحة للبكالوريوس؟
ليــس مــن الســهل احلصــول علــى منــح البكالوريــوس ،فاألمــر يعتمــد بشــكل كبــر علــى عالقــات التبــادل الثقــايف بــن الــدول وهــذا غــر
متواجــد بالشــكل الــكايف حاليــا يف مصــر ،ولكــن ميكنــك اســتكمال مرحلــة البكالوريــوس يف مصــر واحلصــول علــى تقديــر عـ ٍ
ـال ُيكنــك
ً
بعــد ذلــك مــن احلصــول علــى منحــة لدراســة املاجســتري يف اخلــارج.
س:هل الحصول على تأشيرة سفر دراسية ألستراليا يتطلب اجتياز امتحان اللغة؟
ال يشــرط ذلــك .حيــث تقــوم أس ـراليا بــإدراج مصــر ضمــن الــدول الــي ال تســتلزم احلصــول علــى شــهادة لغــة للدراســة هبــا وهــذه مــن
املمي ـزات الــي توفرهــا أس ـراليا.
................................................
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الفصل الرابع

التقديم يف الجامعات  :1تجهيز وإرسال املستندات
(التقدير العام الرتاكمى – بيان الغرض من الدراسة  -خطابات التوصية-السرية الذاتية )

يحلــم البعــض بإنجــازات عظيمــة  ..بينــا يســتيقظ آخــرون
						
لتحقيقها
مجهول
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ســنتناول يف هــذا الفصــل العديــد مــن النقــاط املتعلقــة بالطلبــات واألوراق الواجــب توفرهــا عــادةً يف مرحلــة التقــدمي للجامعــات باخلــارج
مثــل التقديــر الرتاكمــي والشــهادات األكادمييــة التفصيليــة وخطابــات التوصيــة أو الرتشــيح مــن أســاتذتك وطريقــة كتابــة سـرتك الذاتيــة
وغريهــا مــن األوراق واملســتندات الضروريــة الــي جيــب أن تكــون جاهــزة مســب ًقا عنــد بدايــة التقــدمي ،فهــذه األوراق والشــهادات ضروريــة
عنــد اهليئــة األكادمييــة الــي ســتتوىل عمليــة اختيــار املرشــح األمثــل واألجــدر للدراســة يف جامعتهــم ،وســنعمل علــى حصــر وتعريــف أغلــب
األوراق املطلــوب منــك حتضريهــا.
جممل فيما يلي:
وتتمثل ً
 )1شهادات التخرج والتقدير الرتاكمي
 )2بيان الغرض من الدراسة
 )3خطابات التوصية
 )4السرية الذاتية
وفيما يأيت تفاصيل ومناذج خاصة لبيان الغرض والسرية الذاتية

أوال :شهادات التخرج والتقدير العام التراكمي:

أيضــا تقديــرك العــام الرتاكمــي ،وعنــد البــدء بعمليــة التقــدمي
ضمــن األوراق املطلــوب منــك إعدادهــا شــهادة التخــرج وبيــان الدرجــات و ً
تقــوم اللجنــة املعنيــة بالفــرز بــن املرشــحني علــى أســاس اجملمــوع الرتاكمــي والتقديـرات الدراســية يف املـواد املختلفــة فــإذا كانــت الدرجــات
أقــل مــن احلــد املطلــوب فغالبًــا يتــم اســتبعادها مــن البدايــة.
و الفــرق بــن شــهادة التخــرج  Certificateوبيــان الدرجــات  Transcriptهــو أن شــهادة التخــرج تثبــت أنــك درســت يف كليــة
وجامعــة معينــة وحصلــت علــى نســبة مئويــة معينــة وتوضــح تقديــرك العــام فقــط ،أمــا بيــان الدرجــات فهــو تفصيلــي حيــث يوضــح مجيــع
امل ـواد الــي درســتها وكذلــك درجاتــك أو تقديراتــك يف كل مــادة بشــكل منفصــل ،وعليــه ميكــن االســتعانة هبــا حلســاب التقديــر العــام
الرتاكمــي  Grade Point Averageواملعــروف اختصـ ًـارا باســم .GPA
و  GPAهــي طريقــة حلســاب التقديــر العــام ويفضــل أن يكــون أعلــى مــن  ،3.5ولكــن انتبــه فالتقديــر املرتفــع ال يضمــن القبــول حــى
يف حالــة االمتيــاز ،مبعــى أنــه إذا كان تقديــرك أقــل مــن االمتيــاز ولكنــك تتمتــع خبــرة حبثيــة فقــد يتــم قبولــك لكــن عنــد التقــدمي لدرجــة
الدكتــوراه وتقديــرك العــام أقــل مــن املطلــوب مــع عــدم وجــود خــرة حبثيــة فعليــك أن حتصــل علــى املاجســتري بتقديــر متميــز مــع نشــر أحبــاث
أول مث الســعي لطلــب الدكتــوراه مــن اخلــارج.
لــك يف جمــات ودوريــات علميــة عامليــة ً
• طريقة حساب :GPA
موضحــا بــه GPAوهــذا هــو
إذا كنــت قــد درســت بنظــام الســاعات املعتمــدة فســتحصل علــى جــدول بــه الدرجــات املكافئــة للم ـواد
ً
املطلــوب حتديـ ًـدا ،أمــا يف حالــة إذا كانــت جامعتــك تتبــع نظــام النســبة املئويــة فيجــب حتويلهــا لنظــام GPAإذا مت طلــب ذلــك يف
اجلامعــة الــي تنــوي التقــدم هلا،وذلــك حيــث إن معظــم اجلامعــات تقــوم بعمليــة التحويــل بنفســهاوال حتتــاج لتحويــل درجاتــك للحصــول
علــى GPAيف هــذه احلالــة.
وكل تقديــر لــه درجــة مكافئــة كمــا هــو موضــح باجلــدول يف الشــكل رقــم ( )18الــذي يوضــح حســاب GPAطب ًقــا للنظــام األمريكــي،
فعلى ســبيل املثال :االمتياز يف مصر من  %100-85وهذا يكافئ  Aيف نظام الســاعات املعتمدة أو الـ  ،GPAوال خيتلف الوضع
نظامــا حلســاب  GPAبنــاءً علــى التقدي ـرات
إذا كان احلســاب مــادة مبــادة أو تقديــر تراكمــي ،فبعــض اجلامعــات املصريــة وضعــت ً
والنســب املئويــة ولكــن ال بــد أن يتــم توضيــح كيفيــة حســاب التقديــر مرف ًقــا بالشــهادة اخلاصــة بــك مــن اجلامعــة.
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شكل  18يوضح طريقة حساب GPAيف النظام األمريكي

أما يف النظام الربيطاين فله طريقة أخرى وهي :متميز ،% 100-70ذو جدارة  ،% 69-60ناجح  ،% 59-50راسب ،%49 -0
كما هو موضح باجلدول يف شــكل رقم (.)19

شكل  19جدول توضيحي ملستويات  GPAيف اململكة املتحدة.

وحلساب الـ  GPAيف حالة شهادة الدرجات بالنسبة املئوية يتم استخدام اجلدول يف شكل رقم ( )18وهذه هي طريقة احلساب:
اخلطوة األوىل :حساب النقاط:
بفــرض أننــا سنحســب لثالثــة م ـواد س ،ص ،ع بدرجــات  %87 ،%60 ،%70علــى الت ـوايل كمــا هــو موضــح بالشــكل رقــم ( ) 20
وبالعودة للشكل ( )18سنجد أن  %70تكافئ  3,00نقطة ،وأما %60تكافئ  2,3نقطة ،و %87تكافئ ما يعادل  4,00نقطة.
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شكل  20جدول توضيحي يوضح طريقة حساب  GPAلثالثة مواد يف املثال املذكور.

اخلطوة الثانية :عدد الساعات الدراسية لكل مادة:
غالبًــا مــا يكــون عــدد ســاعات الدراســية لــكل مــادة أســبوعيًا ،وتســتطيع احلصــول علــى هــذه املعلومــة مــن دليــل الطالــب املوضــح بــه عــدد
ســاعات كل مــادة يف الســنة الدراســية ،ويف األغلــب امل ـواد التخصصيــة مثــل الكيميــاء أو الفيزيــاء تســاوي  3ســاعات أمــا امل ـواد الغــر
ختصصيــة تســاوي ســاعتني ،لكــن األفضــل التأكــد مــن املعلومــة.
اخلطوة الثالثة :حساب النقاط الكلية لكل مادة:
نســتخدم النقــاط احملســوبة باخلطــوة األوىل ونضرهبــا حســابيًا يف عــدد الســاعات للمــادة ،فعلــى ســبيل املثــال املــادة األوىل  3,00نقــاط
وتســاوي  3ســاعات فيصبــح الناتــج  9,00وتصبــح هــذه النقــاط الكليــة لــكل مــادة.
اخلطوة الرابعة :حساب النقاط لكل املواد:
نقوم جبمع النقاط الكلية لكل املواد يف الفصل الدراسي أو السنة الدراسية ،ففي املثال املعروض يصبح 12,00 + 4,60 + 9,00
=  25,60نقطة كلية للثالث املواد املراد حساب  GPAهلم.
اخلطوة اخلامسة :حساب :GPA
نقــوم جبمــع عــدد الســاعات الكليــة للمـواد كلهــا وليكــن  8ســاعات ،مث نقســم الناتــج مــن اخلطــوة  4علــى عــدد الســاعات الكليــة ،أي
 3,20 = 8 / 25,60وهــذا هــو ال ـ  GPAالرتاكمــي اخلــاص هبــذا املثــال.
كما أن هناك العديد من املواقع اإللكرتونية اليت تقوم هبذه احلسابات. 1

ثانيًا :بيان الغرض من الدراسة:

كنا قد عرضنا ســاب ًقا بشــكل موجز تعري ًفا لبيان الغرض من الدراســة أو ما يعرف باســم  ،Statement Of Purposeواهلدف
منــه أن اللجنــة املختصــة عندمــا تقــوم بفحــص طلبــات املتقدمــن تريــد مــن خــال بيــان الغــرض اخلــاص بــك معرفــة ملــاذا تريــد عمــل أحبــاث
ـتقبل؟ ،ولذلــك ال بــد وأن
يف هــذا التخصــص حتديـ ًـدا؟ ومــا هــي األحبــاث الــي قمــت هبــا؟ ومــا هــي األحبــاث الــي تريــد القيــام هبــا مسـ ً
تعتــي بكتابــة تلــك الورقــة جيـ ًـدا؟
فبينمــا تراجــع اللجنــة املختصــة آالفًــا مــن بيانــات الغــرض فــكل الوقــت املتــاح ملراجعــة بيانــك قــد ال يتجــاوز اخلمــس دقائــق ،فعليــك أن
توجــز يف حديثــك فتصيــب هدفــك بأســرع وقــت ممكــن وبكلمــات منتقــاة بعنايــة.
ولكــن انتبــه ألن بيــان الغــرض مــن الدراســة خيتلــف بنــاءً علــى الربنامــج الدراســي الــذي تتقــدم لاللتحــاق بــه ،وعلــى اجلامعــة الــي تــود
أيضــا ،وعليــه ال ميكــن اعتبــاره قالــب موحــد يصلــح للتقــدم ألي برنامــج ،فــكل برنامــج أو جامعــة يطلــب وبشــكل صريــح
االلتحــاق هبــا ً
1

من املواقع التي تساعدك يف حساب درجة املعدل الرتاكمي www.foreigncredits.com/Resources/GPA-Calculator
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مــا تريــد معرفتــه عنــك مــن خــال بيــان الغــرض ،ولــذا عليــك ق ـراءة املطلــوب بعنايــة وااللت ـزام بــه ،وذلــك كــي ال تعطــي امل ِّ
حكــم فرصــة
الســتبعادك حيــث يعتــر إغفالــك ألم ـ ٍر طُلِــب منــك دليـ ًـا علــى عــدم كفاءتــك ،بينمــا تضــم املنافســة مئــات الطــاب ممـ ُـن يســتحقون
الفــوز مبقاعــد تلــك اجلامعــة ،أمــا يف حالــة عــدم وجــود إرشــادات علــى موقــع اجلامعــة خاصــة ببيــان الغــرض ،ســتقوم بكتابتــه بنــاءً علــى
طبيعــة الربنامــج الــذي تتقــدم لــه ،فالتقــدمي ملرحلــة البكالوريــوس ال بــد وأن يتطلــب بيــان غــرض خمتلــف عــن ذاك اخلــاص بدرجــة املاجســتري،
والتقــدمي للماجســتري القائــم علــى دراســة م ـواد دراســية  Taught Mastersخيتلــف عــن التقــدمي للماجســتري القائــم علــى البحــث
 ،Research Masterومجيعهــا ختتلــف بالطبــع عــن بيــان الغــرض اخلــاص للتقــدمي ملرحلــة الدكتــوراه ومــا بعدهــا.
وخاصــة يف حالــة عــدم وجــود أي إرشــادات علــى موقــع اجلامعــة للمطلــوب منــك يف
وقــد حيــدث أن تكــون األمــور غــر واضحــة لــك
ّ
بيــان الغــرض ،فيجــب أن تأخــذ باعتبــارك أن ذلــك ال يعتــر امتحانـًـا لــك خــاص مبــدى معرفتــك ببيــان الغــرض وعليــه ميكــن أن تســأل
املوظــف املختــص عــن متطلباهتــم.
أول أن تقــوم بالبحــث جيـ ًـدا يف املوقــع ،فــإذا ذكــرت النقــاط حمــل التســاؤل ،بينمــا هــي موجــودة علــى املوقــع ومل
ولكــن جيــب عليــك ً
انطباعــا غــر جيــد عنــك ،ولكــن يف كل األحـوال –حــى ولــو وجــدت البيانــات الــي تبحــث عنهــا ومل تنتبــه
تنتبــه لذلــك ،قــد يــرك ذلــك
ً
هلــا– فاملوظــف املســئول سريســلها لــك بــكل بســاطة ،وذلــك ألن ذلــك جــزء مــن عملــه.
• نصائح عامة لكتابة بيان الغرض:
يصــا جـ ًـدا علــى كتابــة كافــة املعلومــات الــي يهتــم هبــا الطــرف اآلخــر والــي ستســلط الضــوء عليهــا
 فلتكــن ًبارعــا يف إصابــة هدفــك ،حر ً
دون إســهاب أو إطالــة.
ـددا كلمــا كان ذلــك أفضــل،
 البســاطة يف حــد ذاهتــا خدعــة ،لــذا ال يشــرط أن تكتــب شــيئًا خارقًــا فكلمــا كان األســلوب بســيطًا وحمـ ًفقــد قــام أحــد الطــاب بكتابــة بيــان الغــرض لتقدميــه لربنامــج مــا مكــون مــن ثــاث صفحــات ولكــن مت رفضــه ،وعنــد اإلعــان مــرة أخــرى
بعدهــا بشــهور معــدودة ويف نفــس املــكان قــدم بيــان غــرض مــن صفحــة واحــدة كتبــت علــى عجــل وتوقــع رفضــه مــرة أخــرى إال أنــه فوجــئ
بدعوتــه ملقابلــة شــخصية وكان مــن املختاريــن فيمــا بعــد! وقــد علــق الح ًقــا بأنــه بــذل الكثــر مــن اجلهــد يف املــرة األوىل إال أنــه أدرك فيمــا
بعــد أن البســاطة مــن األمــور اهلامــة ،لذلــك ال تتوقــع نتائــج خمتلفــة لنفــس الفعــل! لذلــك فكــر مبــا يريــد أن ي ـراه الطــرف القــارئ لبيــان
الغــرض ال فيمــا تـراه أنــت.
 االهتمــام هبيــكل البنــاء أو الرتكيــب ،فيجــب أن تراعــي الرتتيــب املنطقــي للفق ـرات أثنــاء الكتابــة ،حبيــث تتماشــى اجلمــل الــي بــدأتهبــا مــع الفقـرات يف املنتصــف ،انتهــاءً بآخــر مجلــة يف املقــال بأســلوب متناســق ،وميكنــك قيــاس جــودة البنــاء بتلخيــص كل فقــرة كتبتهــا
يف مجلــة واحــدة تعــر عــن مضمــون الفقــرة ،حبيــث تنتهــي إىل عــدة مجــل مرتبــة بشــكل منطقــي مفهــوم فتعكــس قــوة ومتاســك مقالــك.
 استخدام اللغة األكادميية اخلاصة باجلامعات عند الكتابة ،فعلى سبيل املثال ال تكتب  Don›tبصورهتا املختصرةولكن اكتبها . Do not
متامــا النســخ مباشــرة مــن اإلنرتنــت ،حيــث ميكنــك فقــط االطّــاع علــى منــاذج لبيــان الغــرض ملعرفــة أســلوب الكتابــة ،ولكــن ال
 جتنــب ًتنســخ منهــا أبـ ًـدا ذلــك ألن أغلــب اجلامعــات لديهــا برامــج لكشــف االقتبــاس ترشــدهم للصفحــات الــي مت االقتبــاس منهــا علــى اإلنرتنــت،
لذلــك مــن الســهل عليهــم اكتشــاف اقتباســك ويف هــذه احلالــة تصبــح عمليــة قبولــك غايــة يف الصعوبــة.
انطباعا سيئا بعدم االحرتافية.
 تأكد من خلو الفقرات من األخطاء اإلمالئية واللغوية ،فوجود مثل تلك األخطاء يعطيً
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 كن ذكيًا يف التسويق لنفسك وذلك باتّباع اآليت:أول:اســتخدم لغتهــم :فيفضــل اســتخدام بعــض اجلمــل املتوفــرة علــى موقــع اجلامعــة كقالــب تبــي عليــه املســتندات املطلوبــة منــك ،اكتبهــا مث
ً
أعقبهــا بالفقـرات الــي توضــح مــدى فهمــك للربنامــج الــذي ســتتقدم لاللتحــاق بــه ،وإثباتــك بالدليــل مــا تتمتــع بــه مــن مهــارات وخـرات،
لتكــون احملصلــة أقــرب إىل إجابــة األســئلة املطلوبــة منــك.
ثانيًــا :اإلثبــات :فــإذا ذكــرت أنــك متفــوق يف الرياضيــات وكان الربنامــج يتطلــب مســتوى فائ َقــا هبــا فعليــك أن تثبــت تفوقــك ،بــأن تذكــر
مثـ ًـا أنــه مت اختبــارك فيهــا وحصلــت علــى تقديــر امتيــاز.
ثالثًــا :اإلجيابيــة :اجعــل خطابــك إجيابيًــا وحتــدث بإجيابيــة ،وال تتطــرق إىل األمــور الســلبية إال لتوضيــح اجلانــب اإلجيــايب فيهــا وكيــف
اســتطعت أن تتغلــب علــى هــذه املعوقــات ،والــدروس الــي اســتفدت منهــا بعــد حتقيــق النجــاح.
ابعــا :دع إجنــازك ومهاراتــك تتحــدث عنــك :فــا تقــم بذكــر مهاراتــك بشــكل مباشــر ،إمنــا أثبــت ذلــك باألدلــة ،فــا تكتــب أنــا أجيــد
رً
اســتخدام احلاســوب ولكــن أذكــر أمثلــة تــدل علــى مهارتــك يف تنفيــذ برامــج متقدمــة باســتخدامه ،وإن تقدمــت لربنامــج يتطلــب إجادتــك
لإلحصــاء علــى ســبيل املثــال فاذكــر أنــه مت اختبــارك يف املــادة يف اجلامعــة وحصلــت علــى تقديــر امتيــاز وهــذا هــو دليلــك علــى تفوقــك
هبــا ،وبالطبــع فــإن كشــف الدرجــات يوضــح تلــك األمــور بدقــة.
دائما أن توضح معرفتك باجلامعة املتقدم هلا.
 حاول ً أذكر إىل أي مدى تتفق مهاراتك وقدراتك مع توقعاهتم. أذكر خطتك املستقبلية بعد االنتهاء من الدراسة وكيفية االستفادة منها. ال تقــم بنســخ بيــان الغــرض الــذي كتبتــه ســاب ًقا وقدمتــه إلحــدى اجلامعــات لتقدمــه جلامعــة أخــرى ،فقــد حيــوي بيانــات خاطئــة ال ختــصاجلامعــة األخرى.
 ال تقــم بإرســال منــوذج التقــدمي مبجــرد االنتهــاء مــن كتابتــه ،بــل عليــك مراجعتــه وتنقيحــه أكثــر مــن مــرة لكــي يكــون جاهـ ًـزا ،فيجــبأن تقــوم عليــه:
أول :قم بطباعة بيان الغرض مث اقرأه لتكتسب نفس انطباع من سيقوم باملراجعة ،مث قم بإجراء التعديالت الالزمة وأعد الطباعة.
ً
ٍ
ثانيًا :امنح نفسك وقتًا كافيًا إلمتام تلك العمليات بإتقان قبل تقدمي بيان الغرض وال تتعجل.
ثالثًا :اعرض البيان على أحد أساتذتك أو زمالئك لقراءته جبدية وإبداء الرأي فيه.
• ما ال يجب فعله عند كتابة بيان الغرض
 جتنب احلديث عن حياتك الشخصية وما حدث فيها:مهندســا أو أن تتحــدث عــن نفســك يف مرحلــة
وعليــه ،جتنــب ِذكــر تطلعاتــك وأحالمــك القدميــة ،فــا تقــل كنــت أريــد أن أصبــح طبيبًــا أو
ً
التعليــم االبتدائــي مثـ ًـا ومــدح احمليطــن بــك ألنــك ذكــي ومتميــز وهلــذا فأنــت ترغــب يف عمــل املاجســتري والدكتــوراه ،أو أن تكتــب أنــك
مهندســا ،هــذه األمــور لــن يتــم النظــر
كنــت حتــب تفكيــك األجهــزة واأللعــاب وتعيــد تركيبهــا مــرة أخــرى وتوصلــت لفكــرة أنــك ســتصبح
ً
إليهــا فــا تكتــب غــر مــا تعلمتــه وقمــت بــه يف فــرة دراســتك اجلامعيــة ومــا بعــد ذلــك وال تكتــب عــن أي شــيء قبــل اجلامعــة.
 جتنب اإلسهاب يف احلديث عن قائمة إجنازاتك اليت حققتها:ركــز فقــط علــى تلــك اإلجنــازات املتعلقــة بالربنامــج الــذي ســتتقدم لاللتحــاق بــه ،وإن كنــت جتيــد أكثــر مــن برنامــج إحصــاء علــى ســبيل
املثــال ،فــا تتحــدث عــن إمكانياتــك يف التعامــل مــع كل تلــك الربامــج ،ولكــن اكتـ ِ
ـف فقــط باحلديــث عــن قدرتــك يف التعامــل مــع برنامــج
اإلحصــاء املطلوبــة يف الربنامــج ،وذلــك ألن اإلجنــازات مكاهنــا الســرة الذاتيــة وليــس بيــان الغــرض.
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 اعلم أن القائم على مراجعة استمارات التقدمي هو أستاذ يف اجملال ،لذا جتنب إرشاده إىل معلومات هو يعلمها. جتنــب الــكالم بصفــة عامــة ،فهــذا الــكالم ســهل اكتشــافه وأنــه يصلــح لعــده جامعــات ولكــن جيــب أن حيتــوي علــى تفاصيــل دقيقــةبعيـ ًـدا عــن املبالغــة أو اهلالميــة يف احلديــث.
مميزا؟
• ما الذي يجعل بيان الغرض الخاص بك ً
فيما يلي أهم النقاط اليت متيز بيان الغرض:
حافزا قويًا.
 جيب أن توضح أن لديك ً أن توضح ملاذا تريد االلتحاق هبذا الربنامج أو هذه اجلامعة على وجه اخلصوص.مناسب هلذا الربنامج.
 برهن أنكٌ
ـدرك لطبيعــة الربنامــج ،وأنــه بإمكانــك أن تعــرض حملــة عــن طبيعتــه والــدور الــذي ســتقدمه خــال العمــل بــه ،فكلمــا بذلــت
 برهــن أنــك مـ ٌجهـ ًـدا أكــر للحصــول علــى معلومــات خاصــة بالدرجــة العلميــة الــي تريــد احلصــول عليهــا واجلامعــة والقســم الــذي تــود االلتحــاق بــه كلمــا
زادت فرصتــك يف القبــول.
• ما الذي تريده منك لجنة القبول بالجامعة في بيان الغرض:
وهنا نقتبس كلمات من املسئولني يف مكاتب التقدمي:
غين باألفكار ،دعين أمسع صوتك املكتوب ».باولتيلون  -جامعة كينجز لندن.
 «أخربين بتفاصيل وأدلة تظهر أنك ٌجدا أن يذكر املتقدم الدليل على إجنازاته ،ويدعم ما ذكره سل ًفا عن قدراته».اجنلينا ميلني  -جامعة بريستول.
 «من املهم ً «ال ختجل من أن تكون إجيابيًا خبصوص نفسك وخبصوص إجيابياتك ».باول هاجز -جامعة بورتومسوث.• ما الذي ال تريده منك لجنة القبول بالجامعة في بيان الغرض؟
عند سؤال املسئولني ما الذي ال تريدون مشاهدته وأنتم تقرءون بيان الغرض كانت إجاباهتم كالتايل:
 «ال نريد أن نرى أي مظهر سليب يف كالمك ،إال إذا كنت قد استطعت حتويله ملظهر إجيايب».باول هاجز  -جامعة بورتومسوث. «ذكــر أحــد املتقدمــن لربنامــج علــوم احلاســب أنــه امتلــك أول جهــاز حاســوب وهــو يف عمــر كــذا ،فتعجبــت لذلــك ،فلــم أكــن واث ًقــامهمــا ».ماثيــو ليــك  -جامعــة وارويــك.
ممــا يريــد قولــه ألهنــا معلومــة ال تضيــف شــيئًا ً
• بعض األمثلة السيئة لبيان الغرض:
وملزيــد مــن التوضيــح نعــرض عليــك مثالــن حقيقيــن يوضحــان األخطــاء الشــائعة الــي يقــع هبــا الطــاب ،ورأي احملكمــن يف هذيــن
املثالني.
المثال األول :بيان غرض مقدم لبرنامج ماجستير يعتمد على المواد الدراسية :Taught Master
تقــدم أحــد الشــبان العــرب إىل برنامــج لدراســة املاجســتري مــن النــوع الــذي يعتمــد علــى دراســة املـواد الدراســية ال البحــث ،وقــد ُرفــض بيــان
الغــرض اخلــاص بــه يف املــرة األوىل ،وذلــك نظـًـرا ألنــه وقــع يف الكثــر مــن األخطــاء الشــائعة.
فيمــا يلــي ســنعرض عليــك بيــان الغــرض اخلــاص بــه ،وســنوضح بعدهــا رد احملكمــن مصحوبًــا بتحليــل كامــل لــكل األخطــاء الــي وقــع
هبــا ،وميكنــك بعــد قـراءة بيانــه أن تتوقــع األخطــاء الــي وقــع هبــا قبــل اســتكمال القـراءة لتتأكــد مــن فهمــك الدقيــق ملــا ســبق ذكــره يف هــذا
الفصــل.
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I am applying for a place on the Business and Management Msc course at the University of
‹University Name›* university because I am very interested in the topics covered particularly
the Business and Management My interest in these areas was first aroused during my
Undergraduate studies at the University of ‹University Name› where I studied and me
Chose to do a final year research topic on the Business and Management in Saudi Arabic.
When reading your course not only covers the above topics but will also introduce me
to the new areas of the Business and Management which will broaden my knowledge and
understanding of the topic as a whole. I achieved a very high grade for my dissertation and
I am keen to build on my interest in research during the dissertation element of the course.
I am particularly keen to study at the department of at ‹University Name›1 university
Business School because of your research interests in Business and Management and your
reputation of excellence in these fields. The international reputation of the department
attracts such a variety of students and I believe it will be a simulating environment in which
to study at master level. Your university also provides Excellent working and recreation
facilities for graduate students which Demonstrate your commitment to the graduate
student body.
Following the Msccourse I would like to pursue my interest in research in the Area of
Business and Management in Saudi Arabia.
 وســنحلل كل فقــرة، بالفعــل- أنــت- والــي قــد تكــون اســتنتجتها،ـنفصل يف الســطور التاليــة األخطــاء الــي وقــع فيهــا هــذا الشــاب
ّ سـ
:علــى حــدة
: الفقرة األوىل من اخلطابI am applying for a place on the Business and Management Msc course at the University of
‹University Name›* university because I am very interested in the topics covered particularly
the Business and Management My interest in these areas was first aroused during my
Undergraduate studies at the University of ‹University Name› where I studied and me
Chose to do a final year research topic on the Business and Management in Saudi Arabic.
:وهنا نالحظ يف هذه الصورة بعض األخطاء الكتابية مثل
. مما يوحي بعدم وجود معرفة جيدة بطريقة كتابة الكلمات،• استخدام احلروف الكبرية يف غري موضعها
ٍ • عدم استخدام النقاط والفواصل وعالمات الرتقيم بشكل صحيح و
.مهما يف دقة الرسالة املكتوبة
ً  وهي تعترب،كاف
ً عامل
 فمثـ ًـا اســم اجلامعــة، ممــا يعــي أنــه مل يفتــح موقــع اجلامعــة علــى اإلنرتنــت ليعلــم كيــف تُكتــب،• كتابــة اســم اجلامعــة بأســلوبني خمتلفــن
) Cambridge university or university of Cambridge( يكتــب بطريقـ ٍـة معينــة جتدهــا علــى املوقــع اخلــاص هبــا
ٍ جدا وال يدل على
.اضح أو حمدد
ٍ هدف و
ً عاما
ً  فقد كان كالمه،• مل يتحدث عن مهاراته اخلاصة بالربنامج
تم اخفاء اسم الجامعة
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 الفقرة الثانية من اخلطاب:When reading your course not only covers the above topics but will also introduce me to
the new areas of the Business and Management which will broaden my knowledge and
understanding of the topic as a whole. I achieved a very high grade for my dissertation and
I am keen to build on my interest in research during the dissertation element of the course.
يالحــظ أن كالمــه مــا زال عامــا غــر حمــدد ،وال ٍ
كاف إلقنــاع اللجنــة باألدلــة أنــه يســتحق االلتحــاق باجلامعــة ،فهــو يف هــذا الفقــرة أخطــأ
ً
ُ
يف األيت:
• مل يذكــر التقديـرات الــي حصــل عليهــا يف التحكــم وإدارة األعمــال ،واملطلــوب أن نعــرف الدرجــة الــي مت احلصــول عليهــا بالتحديــد
انطباعــا بعــدم الدقــة.
واجلامعــة ســوف حتــدد إذا مــا كانــت مرتفعــة أم ال،وذلــك يعطــي
ً
• كتــب أنــه قـرأ حمتويــات الربنامــج وأنــه يغطــي جمــال اهتمامــه ودراســته يف دراســة األعمــال ،فــكان مــن املفــرض أن يقــول أن الربنامــج
ـددا يف طرحــه.
أفــادين يف البنــود كــذا وكــذا ،وســوف يفيــد يف الدراســة ألســباب كــذا وكــذا ،وعليــه مل يكــن حمـ ً
 الفقرة الثالثة من اخلطاب:I am particularly keen to study at the department of at ‹University Name› university Business
School because of your research interests in Business and Management and your reputation
of excellence in these fields. The international reputation of the department attracts such
a variety of students and I believe it will be a simulating environment in which to study at
masters level. Your university also provides Excellent working and recreation facilities for
graduate students which Demonstrate your commitment to the graduate student body.
Following the Msccourse I would like to pursue my interest in research in the Area of
Business and Management in Saudi Arabia
مــا زال اخلطــاب ال يقــدم أي أدلــة علــى أحقيــة الطالــب باملقعــد الدراســي ،أو علــى مــدى رغبتــه فيــه ومــا قــد ُيثلــه لــه االلتحــاق هبــذا
فعوضــا عــن ذلــك بــدأ الطالــب يف احلديــث عــن الســمعة احلســنة للجامعــة كســبب اللتحاقــه بالربنامــج ،وهــو ليــس بسـ ٍ
ـبب
الربنامــجً ،
ٍ
كاف إطالقًــا.
أمــا علــى صعيــد البنــاء العــام للخطــاب ،فجــاء ضعي ًفــا غــر متماســك علــى اإلطــاق ،فلــو مل خنــرك بــأن تلــك الفقـرات قــد ُكتبــت متتابعــة
فمــا كنــت لتعــرف أهنــا ُكتبــت يف خطــاب واحــد ،وهــذا األمــر قــد يعتــر مؤشـ ًـرا قويًــا علــى ضعــف مســتوى الكتابــة عنــد املتقــدم ،وهــو
األمــر الــذي ســيؤثر بالطبــع ســلبًا علــى قبــول أوراقــه ،وعليــه فــإن رفــض هــذا اخلطــاب كان أمـًـرا حتميًــا ،ولكــن اجلامعــة خاطبتــه معطيــة لــه
فرصــة لتقــدمي بيــان غــرض آخــر ،وجيــب التنويــه هنــا بــأن هــذه حالــة اســتثنائية فهــذا الطالــب كان يرغــب بالدراســة علــى نفقتــه اخلاصــة يف
إحــدى اجلامعــات ذات الرتتيــب املنخفــض ،وهــو مــا لــن حيــدث يف حــاالت أخــرى.
 رد الجامعة:ردا ،ومنحتــه فرصــة لتعديــل األخطــاء يف البيــان ،والســبب أنــه متقــدم للدراســة
مــن حســن حــظ هــذا الطالــب أن اجلامعــة أرســلت لــه ً
ـال كمــا ذكرنــا ،فلــو كان ترتيــب اجلامعــة متوسـ ًط أو عـ ٍ
علــى حســابه وهــذه اجلامعــة مل تكــن ذات ترتيــب عـ ٍ
ـال فســوف يُرفــض بنــاءً علــى
أيضــا يف رد
هــذه الرســالة ،ولــن يعطــوه فرصــة لتعديــل البيــان ومــن املمكــن أال يتــم الــرد مــن األســاس ،ومــن األمــور الــي فاجــأت الطالــب ً
اجلامعــة أهنــم أشــاروا أنــه مت اقتبــاس هــذا البيــان مــن موقــع جامعــة .Exeter
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 بيان الغرض بعد التعديل:قــام الطالــب يف املــرة الثانيــة بإجـراء التعديــات الالزمــة والــي َّأهلتــه للقبــول بالفعــل هبــذه اجلامعــة ،وفيمــا يلــي ســنعرض تلــك التعديــات
مــع شــرح توضيحــي ألمهيتهــا.
 الفقرة األوىل بعد التعديل:Throughout this statement, I will try to highlight the reasons for which I am interested in
applying for a M.Sc. degree in Business and Management at ‹University Name› University.
I come from a Saudi family that has been in business for decades. Perhaps, this explains
my interest in business. In addition to my interest in business, I have been fascinated by
languages and cultural differences. I believe business and culture are very much interrelated.
As a result of this passion in learning about how business operates, and how culture could
affect business, I have applied to study a Bachelor degree in Management and Leadership at
the University of ‹University Name›. In 2014, I have graduated with Second Class Honours.
أيضــا احلــروف الكبــرة والصغــرة مت تصحيحهــا ،ووضــع
• وهنــا جنــد أنــه قــام بإعــادة الرتتيــب وإضافــة عالمــات الرتقيــم بشــكل صحيــح ،و ً
ـرا عــن اهلــدف «ســوف أقــوم بتوضيــح األســباب الدافعــة لدراســة
اســم اجلامعــة الصحيــح ومت توضيــح املقدمــة وجعهــا أكثــر دق ـةً وتعبـ ً
املاجســتري يف األعمــال يف اجلامعــة مــن خــال هــذا البيــان »...وحبديثــه عــن الدافــع أنــه مــن عائلــة ســعودية يف جمــال األعمــال منــذ زمــن
بعيــد وهــذا ســبب اهتمامــه هبــذه الدراســة» وهــي عبــارات منطقيــة ومدعومــة بالدليــل علــى رغبتــه احلقيقيــة يف الدراســة.
«أيضــا أنــا مهتــم باللغــات واختــاف احلضــارات ،وأنــا أؤمــن أن جمــال األعمــال
أيضــا زيــادة الرتابــط بــن أج ـزاء الرســالة ً
• نالحــظ ً
والثقافــات هلمــا عالقــة وثيقــة ببعضهــا البعــض »...وهنــا بــدأ يف الربــط بــن اهتماماتــه ودراســته معطيًــا ســببًا منطقيًــا لقبولــه ممــا مينــح عباراتــه
اضحــا ومرتابطًــا.
معــى و ً
• ركــز علــى توضيــح ســبب اهتمامــه بالربنامــج وإعطــاء أدلــة واضحــة «نتيجــة هلــذا ،فــإن األعمــال تتأثــر باحلضــارات واهتمامــي مبجــال
األعمــال لــذا قمــت بالتقــدمي لشــهادة البكالوريــوس يف اجلامعــة »...وهــذا دليــل ملمــوس وهــام جـ ًـدا علــى مــا قلتــه ســاب ًقا ألنــه قــام بالفعــل
دائمــا أن تعطــي أدلــة وال تتحــدث بــكالم دون توثيــق ولــو لفظــي،
بالتقــدمي علــى الدراســة يف اجلامعــة لشــهادة البكالوريــوس ومــن األفضــل ً
أيضــا قــام بتحديــد التاريــخ والتقديــر.
ففــي هــذه املــرة ً
 الفقرة الثانية بعد التعديل:During my undergraduate study, I have selected many modules related to Business and
Management such as Business Environment and Management & Organizational Behavior.
I still remember how much I enjoyed reading on these topics. Therefore, I have chosen to do
my final-year research project on business environment and management in Saudi Arabia.
This was very exciting experience, from which I have learned a lot. Then, I have decided
to pursue a postgraduate degree in Business and Management in order to deepen my
understanding of the basics of Business and Management as well as to gain more skills.
This might help me to not only join my family business when I finish my study, but also
will provide me with new insights to develop this business.
• وهنــا جنــد أنــه أوضــح ســبب اهتمامــه الفعلــي بالربنامــج ،ومــن املفيــد أن تــرز املـواد الــي هلــا عالقــة بالدرجــة العلميــة املقــدم عليــه وخاصــة
إن كانــت عالماهتــا عاليــة.
أيضا أنه اختار هذه املواد ألهنا مل تكن إجبارية ومدى استمتاعه بقراءهتا.
• أوضح ً
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• أظهــر هدفــه مــن الدراســة وهــو أنــه يريــد اســتكمال الدراســات العليــا لاللتحــاق بأعمــال عائلتــه ،ممــا يعطــي القــارئ حج ـةً مقنعــة
ٍ
ٍ
أيضــا علــى أنــه
لتصديقــه ففــي دراســته للماجســتري مــن املؤكــد أنــه سيكتســب مهــارات وخ ـرات وأســاليب تســاعده يف العمــل ،ويــدل ً
شــخص طمــوح ولديــه خطــط مســتقبلية.
• ونالحــظ أن هنــاك ترابطًــا بــن املقاطــع ،فهــذه ثــاث مقاطــع فقــط وكلهــم يف صفحــة واحــدة ،مبعــى أن املقطــع األول عــن احلافــز والثــاين
عــن املهــارات واخلـرات اخلاصــة بــه والثالــث عــن اجلامعــة وأســباب التقــدمي هبــا.
 الفقرة الثالثة بعد التعديل:I surfed the internet for days and nights searching for a program that covers the current
advancement in Business and Management.
I have come across a very interesting course to study a Master degree in Business and
Management at your respectful institution.
After reading the course contents and comparing it with other institutions, I have realized
that this course does not only cover interesting topics but also will introduce me to the new
areas of Business and Management.
By joining this course, I expect to broaden my knowledge and understanding of the topic
as a whole. In fact, this course may help me to get qualified to do a PhD degree afterwards.
• من املؤسف أنه أخطأ هنا يف قوله:
« لقــد حبثــت يف اإلنرتنــت ليـ ًـا وهنـ ًـارا حــى أجــد برناجمًــا بــه أحــدث التطــورات يف جمــال األعمــال واإلدارة ،ووجــدت برناجمًــا مميـًـزا لدراســة
املاجســتري يف معهدكــم املرمــوق وبعــد قـراءة حمتــوى الربنامــج ومقارنتــه بربامــج أخــرى وجــدت أنــه ليــس فقــط يغطــي مواضيــع هامــة لكنــه
أيضــا ســيقدم يل جمــاالت جديــدة يف اإلدارة واألعمــال»
ً
فقد أخطأ بعدم إعطاء أدلة عن إطالعه على الربنامج وأنه مل يربز ما مييزه عن الربامج األخرى.
 الفقرة الرابعة بعد التعديل:›Besides offering a distinctive course in Business and Management, ‹University Name
University offers me a unique opportunity to interact with students from different parts in
the world.
All in all, I am very much excited about starting the course in September 2014. Should you
have any inquiry about my application, please do not hesitate to contact me.
Thank you for your time in considering my application.
• وهنــا جنــد أنــه كتــب عــن اجلامعــة وربــط اخلامتــة بالفقــرة األوىل ،حيــث ذكــر أنــه مهتــم بالثقافــات املختلفــة ومــن احملتمــل أنــه اقتبــس ذلــك
مــن موقــع اجلامعــة علــى اإلنرتنــت ،كمــا أنــه حتــدث بأســلوب مشــابه ألســلوب اجلامعــة يف تعريفهــا عــن هدفهــا ورســالتها.
• شكر عضو جلنة القبول على قراءة طلبه ،وهذا هام فعليك أن تشكر القارئ على ذلك.
• طول الرسالة ممتاز وكايف ودقيق وخمتصر فال أحد يريد قراءة الكثري.
هــذا هــو املســتوى املطلــوب عنــد التقــدمي وجيــب أن تكــون علــى مســتوى منافســة املتقدمــن لتنــال فرصــة ،فعــادةً تقــوم اجلامعــات الكــرى
بالرفــض نظـًـرا لألعــداد الكبــرة مــن املتقدمــن وعليــه إذا كنــت تبحــث عــن منحــة فيجــب حتســن البيــان عــن هــذا املســتوى وأن خيلــو مــن
أخطــاء كهــذه فهــذا ليــس أفضــل بيــان ميكــن كتابتــه ،وميكــن تعديــل نســخة ثانيــة أو ثالثــة ومــن املمكــن أن يتحســن وأن تأخــذ الفــرق بــن
البيــان قبــل التعديــل وبعــده وتســتفيد منــه.

82

83

َدليلُك لِل ّد َر َاساتْ ال ُعلْيَا بِال ْخاَر ِْج
مؤسسة علامء مرص

: بيان الغرض للدراسات العليا المتعلقة باألبحاث:الم ــثال الثاني
 وعــادة يطلــب مــن املتقــدم لدرجــة الدكتــوراه أن يذكــر يف رســالته،متامــا عــن نظــره يف درجــة الدكتــوراه
ً التقــدمي لربنامــج ماجســتري خيتلــف
.مــا هدفــه واألحبــاث الــي قــام هبــا واألحبــاث الــي ينــوي القيــام هبــا ومــدى أمهيتهــا
 وســنعرض رأي، 1وســنذكر يف الســطور التاليــة مثـ ًـال خلطــاب طالبــة متقدمــة لدراســة الدكتــوراه يف الكيميــاء وقــد رفضــت مــن جلنــة القبــول
.َجلنــة القبــول تفصيـا
The solutions all are simple – after you have arrived at them. But they›re simple only when
you know already what they are.
Robert M. Pirsig
Statement of purpose
K. Hess (5462-55-457)
Growing up, I always loved math and sciences. I was that weird kid that liked calculus and
algebra, and I thought that chemistry was fun.
And because I excelled in those things, my Aunt Gin always told me: “Kinsey, the best way
to use those interests and apply them to a career, is to pursue a profession in the healthcare
field.
” So by the end of high school and throughout my college education at University of
California Santa Theresa I took coursework intended to prepare myself for paramedical
profession. After working for several years for California Fidelity, an insurance company,
where I was a medical claims investigator, I realized that Aunt Gin was wrong assuming that
calculus and algebra was my calling. Suddenly one day after seeing blue cabbage turning red
in lemon sauce, I realized that it was the chemistry rather than then actuarial tables that was
my calling and life-long desire.
Thirty years old, I moved from California to the Midwest to finish my undergraduate
degree as a bachelor of science in Professional Chemistry and I enrolled in University of
North Indiana (UNI).
I am currently second semester Chemistry Graduate Assistant at UNI. I have helped with
chemical safety, inventory of chemicals, drying Sodium Chloride, gathering MSDS, preparing
solutions, assisting teachers and storeroom assistant. I have assisted with organic chemistry,
analytical chemistry, physical chemistry, chromatography, and mass spectrometry. I work
:مصدر هذا البيان
1
www.niu.edu/engagedlearning/grad_school_prep/pdfs/PREP_Statement_of_Purpose_Bad_Example.pdf
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with the following instruments on a regular basis: Varian 5890 GF/FID, Varian 3800/
Saturn 2000 GC/MS with ion trap detector, Varian 666/Hades, Agilent 1100 Series LC/
DAD/MS with an ion trap detector, … etc.
I love being in a laboratory and I will put forth my best effort to succeed in your program.
I enjoy working with instrumentation and I love learning and figuring out new things. I have
the desire and the will power to complete the program. I am self-motivated and I will keep
up on my research without being reminded. I truly enjoy working in the lab and I want to
make a difference in chemistry by continuing to do research. When I am in the lab and I
figure out something new is what I thrive for.
We do live in a changing world, when the old certainties are changing, and we see the
emergence of new forces, new influences, and we enter into a time of tremendous uncertainty,
but also of great opportunity. Aunt Gin, if she were still alive and did not die of Cancer,
would be happy of my choices. I appreciate your consideration for your chemistry program.
. ولكن دعنا نفصلها فيما يلي كما رأهتا اللجنة،رمبا تكون قد انتبهت إىل األخطاء اليت قد وقعت فيها هذه الطالبة
: الفقرة األويل من اخلطابThe solutions all are simple – after you have arrived at them. But they›re simple only when
you know already what they are.
Robert M. Pirsig
:متاما عن فعل ذلك كما يلي
ً  فجاء تعليق اللجنة ناهيًا،افتتحت الطالبة خطاهبا بقول مأثور
 فكــن بســيطًا ومباشـ ًـرا فقــد أثبتــت التجــارب أن مــن بــن األســاليب،• ال تبــدأ مبقولــة مأثــورة مهمــا كانــت رائعــة أو مطابقــة حلالتــك
.البســيطة واملباشــرة واملعقــدة والبليغــة كان أجنحهــا علــى الــدوام األســلوب البســيط واملباشــر
. خاصة إذا مل يطلب منك،• ال تضع أي معلومات شخصية يف الرسالة مثل رقم التأمني االجتماعي أو تاريخ امليالد أو العنوان
 وال داعــي، وإذا كان هنــاك أكثــر مــن صفحــة فعليــك أن تكتــب امســك يف كل صفحــة،دائمــا
ً • اكتــب امســك يف أول أو هنايــة الصفحــة
.) لكــن ميكنــك أن تكتبهــا كعنـوان للملــف نفســهStatement of Purpose( لكتابــة اســم الرســالة
: الفقرة الثانية من اخلطابGrowing up, I always loved math and sciences. I was that weird kid that liked calculus and
algebra, and I thought that chemistry was fun.
And because I excelled in those things, my Aunt Gin always told me: “Kinsey, the best way
to use those interests and apply them to a career, is to pursue a profession in the healthcare
field.” So by the end of high school and throughout my college education at University of
California Santa Theresa I took coursework intended to prepare myself for paramedical
profession.
After working for several years for California Fidelity, an insurance company, where I was a
medical claims investigator, I realized that Aunt Gin was wrong assuming that calculus and
algebra was my calling.
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Suddenly one day after seeing blue cabbage turning red in lemon sauce, I realized that it was
the chemistry rather than then actuarial tables that was my calling and life-long desire.
يف الوقــت الــذي تتوقــع فيــه اللجنــة ق ـراءة ســبب تقــدم الطالبــة إىل الربنامــج فوجئــت بقصــة ال عالقــة هلــا باملوضــوع ،فجــاء رد اللجنــة
كالتــايل:
• ال تبــدأ بســرد قصــة حياتــك :املهــم هــو معرفــة ســبب وجــودك وطلبــك للربنامــج فقــط ،وقــد أخطــأت الطالبــة لكوهنــا حتدثــت عــن
حبهــا هلــذا الفــرع منــذ أن كانــت طفلــة وســردت قصــة حياهتــا فهــذا أســلوب خاطــئ وقــدمي ،لــذا ركــز علــى إعطائــه فكــرة عــن رغبتــك يف
اإلكمــال وأســباهبا.
• ال تطــل الرســالة :هــذا جيعــل قارئهــا يشــعر بامللــل ،وهــذا مــا فعلتــه الطالبــة حيــث كتبــت صفحتــن ونصــف وقــارئ الرســالة إن مل جيــد
مــا ميتعــه أو حيمســه أو يقنعــه ســيصاب بامللــل وقــد يرفــض صاحــب الرســالة منــذ البدايــة مهمــا كان جيـ ًـدا.
• أول جــزء يف الرســالة يعتــر مــن أهــم األجـزاء ألن مــن خاللــه قــد ينجــذب القــارئ للرســالة ويهتــم هبــا أو يرتكهــا ،لذلــك عليــك أن هتتــم
ممتعــا ومحاســيًا ويدفــع القــارئ ملعرفــة املزيــد عنــك وقـراءة باقــي الرســالة.
بــه ليكــون ً
 الفقرة الثالثة من اخلطاب:Thirty years old, I moved from California to the Midwest to finish my undergraduate
degree as a bachelor of science in Professional Chemistry and I enrolled in University of
North Indiana (UNI).
I am currently second semester Chemistry Graduate Assistant at UNI. I have helped
with chemical safety, inventory of chemicals, drying Sodium Chloride, gathering MSDS,
preparing solutions, assisting teachers and storeroom assistant.
I have assisted with organic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry,
chromatography, and mass spectrometry.
I work with the following instruments on a regular basis: Varian 5890 GF/FID, Varian
3800/Saturn 2000 GC/MS with ion trap detector, Varian 666/Hades, Agilent 1100
Series LC/DAD/MS with an ion trap detector, … etc.
بالكاد بدأت الطالبة الدخول إىل صلب املوضوع يف هذه الفقرة ،ولكنها مل تسلم من األخطاء اليت خلصتها اللجنة فيما يلي:
• أضاعــت الطالبــة صفحــة كاملــة يف ســرد األدوات والتجهيـزات الــي عملــت عليهــا ،وهــذه إطالــة تصيــب القــارئ بامللــل فــكل مــا يعنيــه
أن يتأكــد مــن مهــارة الطالــب يف العمــل علــى الربامــج واألدوات الــي حيتاجهــا يف دراســته هنــا.
• رســالة الدوافــع رســالة رمسيــة فــا ميكنــك اســتخدام االختصــارات حــى وإن كانــت معروفــة يف جماهلــا ،فقــارئ الرســالة قــد يكــون أســتا ًذا
مــن قســم خمتلــف.
 الفقرة األخرية من اخلطاب:I love being in a laboratory and I will put forth my best effort to succeed in your program.
I enjoy working with instrumentation and I love learning and figuring out new things.
I have the desire and the will power to complete the program. I am self-motivated and I will
keep up on my research without being reminded.
I truly enjoy working in the lab and I want to make a difference in chemistry by continuing
to do research. When I am in the lab and I figure out something new is what I thrive for.
We do live in a changing world, when the old certainties are changing, and we see the
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emergence of new forces, new influences, and we enter into a time of tremendous uncertainty,
but also of great opportunity.
Aunt Gin, if she were still alive and did not die of Cancer, would be happy of my choices.
I appreciate your consideration for your chemistry program.
• جنــد هنــا أنــه بعــد أكثــر مــن صفحتــن عــادت الطالبــة لتتحــدث عــن عائلتهــا وأمهيتهــا هلــا ،رغــم أن هــذه األمــور مــن وجهــة نظــر اللجنــة
صحيحــا إال إذا كان
ليســت ذات أمهيــة ،وقــد يتبــادر إىل ذهنــك أن وفــاة عمتهــا بالســرطان يعتــر حافـًـزا هلــا ،لكــن يف احلقيقــة هــذا ليــس
ً
الربنامــج نفســه يتعلــق بأحبــاث عــن الســرطان ،فيجــب أن تكــون اخلامتــة داعمــة خلطابــك ومؤكــدة علــى أمهيــة اختيــارك.
						
هناك عدة مالحظات عند كتابة البيانات السابق ذكرها وهي:
 -1يفضــل عــدم كتابــة بيــان الغــرض علــى شــكل نقــاط ،حيــث تعطــي صــورة عــن عــدم قدرتــك علــى كتابــة فقــرة كاملــة مرتابطــة باللغــة
اإلجنليزيــة وذلــك ألن مــن ضمــن أهــداف بيــان الغــرض هــو قيــاس مهارتــك يف اســتخدام اللغــة ،وهــل مســتواها مناســب لباحــث يف
دراســات عليــا أم ال.
 -2تعتمــد كتابــة األعمــال التطوعيــة يف بيــان الغــرض علــى كيفيــة توظيــف هــذه األعمــال يف كتابتــه ،فاهلــدف الرئيســي مــن بيــان الغــرض
هــو توضيــح وحتديــد غرضــك مــن التقــدمي وذلــك يف إطــار عــرض االسـراتيجيات والتكتيــكات الــي ســتتبعها للوصــول إىل هــذا اهلــدف،
كذلــك علــى بيــان الغــرض أن يظهــر عنصريــن رئيســن ال غــى عنهمــا أوهلمــا رغبتــك يف حتقيــق اهلــدف املنشــود وثانيهمــا رؤيتــك الواضحــة
يف ســبيل حتقيــق هــذا اهلــدف ،فعلــى ســبيل املثــال إذا كنــت تنــوي التقــدمي ل ــماجستري إدارة اإلعمــال وهدفــك أن تصبــح رائــد أعمــال
صاعــد ،ميكنــك االسرتشــاد بــاآليت :كيــف أصبــح رائــد أعمــال ناجــح؟ هــل االبتــكار والتنــوع والتميــز وتكويــن العالقــات مــن ضمــن
صفــات النجــاح؟ هــل أنــا جمتهــد ومتقــن للعمــل؟ هــل أتعلــم بســرعة أو أملــك قــدرات قياديــة؟ هــل أســتطيع تقــدمي حلــول ونتائــج؟ هــل أنــا
شــخص اجتماعــي؟ هــل التحقــت بتدريبــات عمليــة ســاعدت يف نضوجــي فكريًــا؟و إجابتــك علــى هــذه األســئلة باألمثلــة واألدلــة علــى
اكتســابك هلــذه الصفــات يوضــح إدراكك هلدفــك.
 -3ال يفــرض التحــدث عمــا خيــص طفولتــك يف بيــان الغــرض بــل حتــدث عمــا خيــص الربنامــج الــذي تقــدم لــه ،وعلــى صعيــد آخــر يفضــل
اســتغالل املســاحة املســموح هبــا يف كتابــة أمــور مرتبطــة ببيــان الغــرض فهــي يف حــدود الصفحــة ونصــف أو صفحتــن أو كمــا حتددهــا
جيدا ،مع األخذ يف االعتبار
بعض اجلامعات يف حدود مخســمائة أو ســبعمائة ومخســون كلمة ومن هنا ال بد لك اســتغالهلا اسـ ً
ـتغالل ً
مراعــاة مــا ذكرنــاه ســاب ًقا وعلــى رأســها البســاطة.
 -4هنــاك الكثــر مــن املراجــع لبيــان الغــرض ،ويف الوقــت احلــايل تقــدم جمموعــة علمــاء مصــر خدمــة ملراجعــة الســرة الذاتيــة وبيــان الغــرض
ملــن هــو يف طــور االســتعداد ،تقــوم علمــاء مصــر باســتالم املســتند ومراجعتــه مث التعليــق عليــه مــع تضمــن عــدد مــن املراجــع املســاعدة مث
مراجعتــه مــرة أخــرى وهكــذا حــى خيــرج بشــكل جيــد. 1
 -5إذا كان بيــان الغــرض مقــدم للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه فهنــاك عــدد مــن املهــارات العمليــة والــي يتــم اكتســاهبا يف دراســة
املاجســتري والــي جيــب أن تذكرهــا يف خطــاب الدافــع مثــل:
• مهــارة العمــل ضمــن فريــق :تعتمــد برامــج الدراســات العليــا علــى فــرق البحــث وهتتــم بالتعــاون فيمــا بــن أعضــاء كل فريــق ،وعليــه مــن
املهــم ذكــر اكتســابك هلــذه املهــارة.
• مهــارة املبــادرة :إذا كنــت قــد اقرتحــت فكــرة جديــدة أثنــاء عملــك باملاجســتري ،فهــذا يــدل علــى امتــاكك روح املبــادرة وهــي مــن األمــور
اهلامــة عنــد دراســة الدكتــوراه.
• مهــارة حــل املشــكالت :إذا اقرتحــت علــى مشــرفك حـ ًـل ملشــكلة مــا فهــذا يــدل علــى امتــاكك حــس اإلبــداع وقــد تكــون املشــكلة
مرتبطــة إىل حــد مــا بالدكتــوراه.
1

ملزيد من التفاصيل عن هذه الخدمة يرجى الرجوع ملوقع مؤسسه علامء مرصwww.egyptscholars.org/ar :
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فتالحظ هنا أن الفكرة بشكل عام هي ربط املهارات واخلربات السابقة مبا خيدم الربنامج الذي تود االلتحاق به.

الفارق بين بيان الغرض وبيان البحث:

يركــز بيــان البحــث Research Statementعلــى خربتــك البحثيــة وذلــك علــى خــاف بيــان الغــرض الــذي يركــز علــى املهــارات
الــي متتلكهــا بشــكل عــام.
ميكن أن يتضمن بيان البحث ثالثة حماور رئيسية وهي:
احملور األول :ما أجنزته ساب ًقا من أحباث بربامج الدراسات العليا.
احملور الثاين :ما أجنزته من مشاريع أخرى غري الدراسات العليا.
احملــور الثالــث :خطتــك البحثيــة للخمــس ســنوات القادمــة ،وال يقصــد هبــا أحبــاث معينــة إمنــا وجــود مســارات حبثيــة واضحــة للتطويــر وهــذه
الرؤيــة هامــة ملــن تريــد أن تعمــل معــه يف البحــث العلمــي.
فتخيل أنك تكتب بيان البحث لاللتحاق بعمل حبثي بعد انتهائك من املاجستري والدكتوراه ،وحاول أن تكمل اآليت:
يف رســالة املاجســتري قمــت بعمــل حبــث عــن ......حتــت إشـراف ،......واســتخدمت فيهــا ......وتوصلــت لــ ،......وكانــت النتائــج
مفيــدة ألهنــا.......
أو
يف الدكتــوراه عملــت علــى ثالثــة أوراق حبثيــة ،يتحــدث البحــث األول عــن ......حتــت إشـراف ......ونشــرت يف .......وهكــذا مــع
البحــث الثــاين والثالــث.
وجبانب هذه الرسالة فقد عملت يف أربعة مشروعات أخرى مع ......و........
وهنــا جيــب أن ننبــه علــى أمهيــة ق ـراءة األوراق الطلبــات بدقــة ،فقــد تطلــب اجلامعــة خطــاب آخــر غــر املذكوريــن وهنــا جيــب مراجعــة
اجلامعــات الــي تنــوي االلتحــاق هبــا ،حيــث أهنــا تقــوم بتوضيــح ماهيــة املســتندات املطلوبــة وميكنــك مراســلتهم طلبًــا لالســتيضاح أو طلــب
مثــال للمســتند املطلــوب.

ثالثًا :خطابات التوصية:

وهــو عبــارة عــن خطــاب توصيــة أو تزكيــة مــن أحــد أســاتذتك الســابقني ،يتــوىل إرســاله ألحــد األســاتذة يف اجلامعــة الــي تتقــدم هلــا
ـاول إقنــاع اجلهــة الــي ســتتقدم هلــا علــى املوافقــة علــى قبولــك للدراســة هنــاك والعمــل معهــا لــذا جيــب عليــك
بأوراقــك ،متحدثـًـا عنــك وحمـ ً
أن حتســن اختيــار األســاتذة ممــن لــك عالقــة جيــدة هبــم ويعرفونــك جيـ ًـدا ويعرفــون قدراتــك ،فكلمــا كنــت علــى معرفــة جيــدة بــه كلمــا
كتــب وحتــدث عنــك بطريقــة جيــدة.
ومــن املفــرض أن يقــوم الدكتــور بنفســه بكتابــة هــذا اخلطــاب ،ولكــن نظـ ًـرا النشــغاله قــد يطلــب منــك أن ترســل لــه منــوذج تكتــب أنــت
ـرا أو طويـ ًـا ،وأن يكــون يف حــدود صفحــة واحــدة مكونــة
بدايتــه وبعــد ذلــك يكمــل الدكتــور ،هــذا اخلطــاب يشــرط بــه أال يكــون قصـ ً
مــن ثــاث أو أربــع فقـرات ،ويفــرض بــه أن يوضــح أنــك كنــت طالبًــا جمتهـ ًـدا ومتميـًـزا وأنــه اســتمتع بالعمــل معــك ،وأنــه كان ِمــن ضمــن
أيضــا أنــك كنــت مــن األوائــل ومــن املشــاركني يف النقاشــات ممــا يبــن أنــك كنــت طالبًــا نشــيطًا
الذيــن أشــرفوا علــى أحباثــك وأن يذكــر ً
أيضــا يوضــح قدرتــك علــى حتمــل املســئولية أثنــاء فــرة املشــروع ومــدى قدرتــك علــى العمــل
ـادا يف عملــك وشــغوفًا بــه ،و ً
ومهتمــا بالعلــم وجـ ً
ً
أيضــا أن يعــروا عــن مــدى إبداعــك وإضافتــك للمشــروع وقدرتــك علــى العمــل اجلماعــي داخــل الفريــق بشــكل
ـل
ـ
ض
ويف
ـتقاللية،
باسـ
ً
فعــال ،ويف هنايــة اخلطــاب ينصحــون فيهــا بقبولــك يف الربنامــج أو املنحــة املتقــدم هلــا.
وبعض اجلامعات تطلب بيانات االتصال اخلاصة باملوصي وتقوم بإرســال بعض األوراق على بريده اإللكرتوين وتطلب إرســاهلا مباشــرةً
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للجامعــة مــرة أخــرى ،لــذا ال بــد مــن التأكــد مــن وســيلة إرســال هــذه اخلطابــات أو التحــدث مــع مــن يقــوم بكتابــة اخلطــاب ليكــون علــى
علــم بــأن هــذه اجلامعــة ســتتواصل معــه.
وعــاد ًة حتتــاج أغلــب اجلامعــات إىل اثنــن أو ثالثــة خطابــات توصيــة ،فحــاول التواصــل مــع أكثــر مــن ثالثــة واطلــب منهــم كتابــة خطــاب
أيضــا مشــرف عملــك التطوعــي فــإذا حدثــت معوقــات ألحدهــم ال يتــم رفــض طلــب التقــدم
توصيــة عنــك ،ومــن املمكــن أن تضيــف ً
اخلــاص بــك لعــدم اكتمــال عــدد اخلطابــات املطلوبــة.

ابعا :السيرة الذاتية :C.V
رً

الســرة الذاتيــة هــي عبــارة عــن توثيــق وإظهــار وتوضيــح ملــا مضــى مــن حياتــك مــن الناحيــة التعليميــة والعلميــة والعمليــة واخلـرات واملؤهــات
الــي هلــا عالقــة بالبحــث أو الربنامــج الــذي ترغــب يف التقــدم لــه ،وعنــد كتابــة الســرة الذاتيــة جيــب أن تركــز علــى كتابــة خرباتــك ذات
العالقــة مبوضــوع البحــث.
فصلــة توضــح مســارك املهــي منــذ خترجــك مــن املرحلــة الثانويــة إىل وقــت كتابتهــا متضمنــة املراجــع وتطلــب
وال ــسرية الذاتيــة تكتــب بطريقــة ُم ّ
عنــد التقــدمي للوظائــف األكادمييــة ،ومــن األخطــاء الشــائعة عــدم ذكــر البعــض للجــدول الزمــي للمســار املهــي تــارًكا فرا ًغــا مبنتصفــه.
وهنــاك أربــع نصائــح جيــب أن تُأخــذ يف االعتبــار عنــد الشــروع يف كتابــة الســرة الذاتيــة وأي مســتند بشــكل عــام ،ميكــن تلخيصهــا يف
كلمــة  CORPوهــي اختصارل ـ
()Consistent, Organized , Readable, and Powerful
• التناســق  :Consistentال بــد أن تكــون فقـرات املســتند متناســقة مــن حيــث الشــكل واملضمــون ،فمثـ ًـا جيــب مراعــاة احملــاذاة فــا
يصــح أن تبــدأ فقــرة مــن موضــع مــا وىف الفقــرة التاليــة تبــدأ مــن موضــع آخــر.
وكذلك احلال عند ترقيم اجلمل ،وجيب أن يراعى وضع نقطة يف هناية اجلملة ،فجميع ما سبق يدلل على متتعك مبالحظة جيدة.
• التنظيمOrganized :ألن ذلك يدل على تفكريك املرتب ومعرفتك مبا تكتبه وانتباهك لألمور غري الواضحة.
• سهولة القراءة :Readableفهذا يعكس اهتمامك مبا تكتبه أثناء التقدمي.
			
• القوة أو البالغة :Powerfulوذلك يدلل على قوة إرادتك وسعيك حنو حتقيق طموحك الشخصي.
المعلومات الواجب توافرها عند كتابة السيرة الذاتية والنصائح المتعلقة بها:
 -1معلومــات االتصــال اخلاصــة بــك :مثــل االســم ،رقــم التليفــون ،الربيــد اإللكــروين ،العنـوان ،وإذا كان لديــك صفحــة شــخصية علــى
اإلنرتنــت ،وإذا كان هنــاك صفحــة تابعــة للجامعــة موضــح فيهــا الكورســات واملـواد الــي درســتها واألحبــاث الــي قمــت هبــا أو حســابك
علــى  ، LinkedInوال ننصــح بكتابــة املعلومــات الشــخصية اخلاصــة كاحلالــة االجتماعيــة وعــدد األوالد عنــد تقــدمي الســرة الذاتيــة
للجامعــات.
 -2الدراسات األكادميية:
 اذكرها من األحدث لألقدم ،وأذكر الكليات مث التخصصات.حاصل على ترتيب بني زمالئك.
تفعا ،وكذلك إذا كنت
ً
 اذكر التقدير الرتاكمي إذا كان مر ً -3اخلربة العملية:
 -جيب أن تنتبه إىل كتابة عملك احلايل بصيغة املضارع ،أما األعمال السابقة فتكتب بصيغة املاضي.
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 يف قســم اخلــرة العمليــة ميكنــك ذكــر العديــد مــن املهــام ومنهــا علــى ســبيل مــا تعلمتــه خــال األعمــال الســابقة وإجنازاتــك ،واملشــروعاتالــي شــاركت هبــا ،والنتائــج الــي توصلــت هلــا.
 مــن األخطــاء الشــائعة عــرض املهــام خــال منصــب معــن يف صــورة مجلــة خربيــة ولذلــك اســرد املهــام بصــورة نقــاط حمــددة توضــح دوركخــال شــغل املنصــب.
 -4خربة مشاريع ما قبل التخرج:
ينبغــي عليــك اتّبــاع نفــس األســلوب الســابق يف عــرض اخلــرة العمليــة اخلاصــة مبشــاريع قبــل التخــرج عــن طريــق ســرد مهــام حمــددة واضحــة
تشــرح طبيعــة املشــروع ودورك أثنــاء العمــل ،والحــظ أن املســاحة املخصصــة لعــرض اخلــرة العمليــة ملشــاريع قبــل التخصــص تنحصــر مبــرور
الوقــت وزيــادة اخلــرة وذلــك إلفســاح اجملــال لذكــر اخلـرات العمليــة للمناصــب الــي شــغلتها فيمــا بعــد.
 -5اخلربة يف جمال التدريس:
ـرا ،ألنــه رمبــا يُطلــب منــك أن
إذا كان لديــك أي خــرة تدريســية يف أي جامعــة جيــب أن تذكــر ذلــك فهــذا مفيــد جـ ًـدا وحيــدث فرقًــا كبـ ً
تقــوم بالتدريــس أثنــاء فــرة الدكتــوراه ألن لديــك خــرة يف كيفيــة التعامــل مــع الطــاب ،وإذا كان لديــك أي جوائــز أو شــهادات تقديريــة
أيضــا.
مثـ ًـا ألنــك كنــت أفضــل معيــد أو مــدرس مســاعد فيجــب أن تذكــر ذلــك ً
 -6خربة األحباث:
إذا كان لديــك أي خــرة حبثيــة ســابقة أو قمــت بعمــل أي حبــث قبــل ذلــك حــى لــو مل تصــل فيــه لنتائــج أو مل تقــم بنشــر أوراق حبثيــة
أيضــا ،فالفكــرة تكمــن يف أن لديــك مهــارة القيــام باألحبــاث فذلــك خيتلــف عــن جمــرد حضــورك جملموعــة حماضـرات ودراســة
عنــه قــم بذكــره ً
منهــج معــن واالختبــار فيــه وينتهــي األمــر عنــد ذلــك احلــد ،ألن البحــث عبــارة عــن حماولــة الوصــول حلــل ملشــكلة معينــة ال يكــون هلــا حــل
ظاهــر ممــا يعــى معرفتــك مبعــى كلمــة حبــث ،ويف هــذه احلالــة قــم بكتابــة اســم املشــروع ومــع مــن قمــت بــه وبعــض التفاصيــل عنــه ودورك
فيــه والنتائــج الــي توصلــت إليهــا يف البحــث وتاريــخ البــدء واالنتهــاء.
 -7العروض التقدميية يف املؤمترات:
أيضــا ،حيــث أهنــا تزيــد مــن قــوة منــوذج التقــدمي اخلــاص
إذا حضــرت مؤمتـرات علميــة ونشــرت هبــا بعــض األوراق البحثيــة جيــب أن تذكرهــا ً
بــك وترفــع مــن درجــة تقييمــه.
 -8معلومات إضافية:
 ميكنــك إضافــة قســم يعــرض األنشــطة التطوعيــة واخلدمــات االجتماعيــة الــي شــاركت هبــا ،وينبغــي عليــك ســرد نقــاط حمــددة توضــحدورك خــال كل نشــاط كمــا ذكرنــا ســاب ًقا.
 مــن اإلضافــات املفيــدة واملطــورة للســرة الذاتيــة قســم التطويــر املهــي ( ،) Professional Developmentحبيــث تعــرضالــدورات وورش العمــل الــي حضرهتــا ولــو عــن طريــق اإلنرتنــت.
 كتابة املنح واجلوائز اليت حصلت عليها. -9مهارات احلاسب اآليل:
عند عرض مهاراتك يف احلاسب اآليل نوصي بتقسيمها إيل:
 أنظمة التشغيل اليت تعاملت معها. -التطبيقات اليت تتقنها.
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 -10لغات الربجمة:
 كـلغة  ...،C ، Mat Labإخل. لغة  CADيف حال استخدامك للـ .CAD Tools -11املهارات اللغوية:
 اعــرض درجــة إجادتــك للغــات املختلفــة وال مانــع مــن ذكــر التقدي ـرات الــي حصلــت عليهــا يف االمتحانــات اخلاصــة بــكل لغــة ك ـ IELTSأو.TOEFL
مالحظات استرشادية هامة عند كتابة الـسيرة الذاتية:
 -1جيب أن تكون األقسام الرئيسية واضحة ومجيعها تبدأ حبروف إجنليزية كبرية .Capital
 -2جيــب أن تكــون رؤوس العناويــن منســقة ،حبيــث تُكتــب مجيعهــا خبــط بــارز علــى نفــس احملــاذاة بينمــا تكتــب التفاصيــل بداخلهــا علــى
هيئــة نقــاط.
 -3مراعاة وجود عالمات الرتقيم ،وأن تكون مكتوبة ومتناسقة ويف حملها.
 -4مراعاة التناسق بني اخلطوط املستخدمة وحماذاة وتناسق الفقرات الرئيسية.
 -5ترتيب أقسام السرية الذاتية ترتيبًا منطقيًا حبيث يسهل الوصول لقسم معني.
 -6مراعاة ترتيب النقاط املذكورة يف قسم التعليم واخلربة العملية ترتيبًا زمنيًا من األحدث لألقدم.
 -7مراعاة القواعد النحوية أثناء الكتابة واستخدام صيغة رمسية احرتافية.
 -8جتنــب التكرار،فمــن األخطــاء الشــائعة تكـرار املهــام يف اخلــرة اخلاصــة مبشــاريع مــا قبــل التخــرج وكذلــك يف اخلــرة العمليــة حــى ولــو
ُكــررت بأســلوب آخــر.
 -9كمــا ننصحــك بتوزيــع مســاحة الكتابــة بــن الصفحــات بالتســاوي ،فعلــى ســبيل املثــال ال ينبغــي عــرض الكثــر مــن النقــاط يف
الصفحــة األوىل بينمــا تــرك فراغــات كبــرة بالصفحــة أو الصفحــات التاليــة .ويف حالــة وجــود فراغــات كبــرة ننصــح مبحاولــة اختصــار اجلــزء
املكتــوب بالصفحــة أو الصفحــات الســابقة.
 -10جيــب ســرد إجنازاتــك عنــد كتابــة اخلــرة العمليــة فهــي مــن األمــور اهلامــة يف تطويــر س ـرتك الذاتيــة ،ويف ذلــك ميكنــك االســتعانة
ببعــض األفعــال البليغــة  Powerful Verbsيف وصــف هــذه اإلجنــازات ،ومثــال علــى ذلــك :الحــظ الفــرق بــن األســلوبني التاليــن
يف ســرد اخلــرة العمليــة ملوظــف يعمــل يف قطــاع املواصــات.
( قطاع املواصالت يتحدث عن ،......وكنت أقوم بفرز األوراق).......أم (حققت حتسنًا يف املبيعات بنسبة )%٥٠
فأيهمــا أفضــل؟! الحــظ أن املوظــف بــدأ اجلملــة بكتابــة فعــل بليــغ يف األســلوب الثــاين ،ويفهــم مــن كالمــه أنــه حقــق نســبة مبيعــات
للقطــاع العامــل بــه وذلــك إجنــاز واضــح وملمــوس ،وهنــاك قائمــة باألفعــال  1املســتخدمة عنــد كتابــة الســرة الذاتيــة.
 -11يفضــل عنــد كتابــة الســرة الذاتيــة اتّبــاع األســلوب الشــائع يف بلــد العمــل ،حيــث أن هنــاك العديــد مــن املواقــع اإللكرتونيــة األوروبيــة
متامــا عــن األســلوب األمريكــي ويف الغالــب قــد ال تفهــم سـرتك إذا كتبــت طب ًقــا لألســلوب األورويب
تقــدم منــاذج للســرة الذاتيــة خمتلفــة ً
وذلك لوجود مجل اعرتاضية مشــتتة غري معتادة يف النظام األمريكي ،وعليه ال ينصح بتقدمي ســرة ذاتية مكتوبة على الطريقة األمريكية
لــرب عمــل أملــاين.
 -12جيب أن تفرق بني الـسرية الذاتية و ،Resumeحيث أن الـ  Resumeتكون قصرية وخمتصرة حبيث ال تتعدى الصفحتني
وال حتتــوي علــى مراجــع وتوجــه بشــكل أكــر للجهــات الصناعيــة وقــد تطلــب مــن بعــض اجلامعــات أحيانًــا.
ميكنك االستعانة بهذا املصدر حيث يضع قامئة باألفعال التي يجب استخدامها عند كتابة السرية الذاتية:
1
www.uni.edu/careerservices/students/rcl/docs/actionverbs.pdf
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األمور التي يجب تجنبها أثناء كتابة السيرة الذاتية:
 -1بعض املعلومات الشخصية ال جيب ذكرها يف السرية الذاتية مثل السن والديانة واحلالة االجتماعية أو الصورة الشخصية.
أيضا أن تتجنب ألفاظًا مثل (  )I, we and meإذا أردت أن تذكر قيامك بعمل حبث ما فيجب أن تســتخدم أفعال
 -2جيب ً
مثل لقد فعلت وليس أنا فعلت «  »worked onوليس «.»I worked on
احلركة فتقول ً
 -3جيــب عــدم ذكــر مــا خيــص مراحــل التعليــم مــا قبــل اجلامعــي إال إذا كنــت يف مرحلــة التعليــم الثانــوي قمــت بعمــل مشــاريع أو أمــور
مفيــدة ،وكذلــك جتنــب عبــارة املراجــع متاحــة عنــد الطلــب ( )Resources Available upon Requestوجتنــب اهلوامــش
الصغــرة واخلــط الصغــر. 1
وكمــا ســقنا إليــك أمثلــة غــر جيــدة لبيــان الغــرض وقمنــا بتصحيحــه وتوضيحــه ،ســنعيد الكــرة هــذه املــرة لنوضــح الفــرق بــن الســر الذاتيــة
بعضــا مــن األخطــاء الــي نوهنــا عنهــا ســاب ًقا ،ميكنــك اإلطــاع عليهــا وحماولــة
اجليــدة وغــر اجليــدة ،فنقــدم مثـ ًـال لســرة ذاتيــة حتــوي ً
تصحيحــا لــذات الســرة الذاتيــة بعدمــا أصبحــت أكثــر احرتافيــة .وننــوه عــن الفــارق والنقــاط الــي جيــب
اســتنتاج هــذه األخطــاء ،مث نعــرض
ً
أخذهــا يف االعتبــار.

1

أول من هذه النقطة قبل أن تقوم بإرسال السرية الذاتية لهم.
بعض املنح مثل  DAADأو Erasmusتطلب شكل معني للسرية الذاتية التي ت ُرسل لها ،لذا يجب عليك أن تتأكد ً
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السيرة الذاتية قبل التعديل:
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السيرة الذاتية بعد التعديل:
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كمــا هــو موضــح باملثــال هنــاك فــارق واضــح مثــل تقليــل املســاحات الفارغــة وتصغــر اخلــط مــع االحتفــاظ بقابليتهــا للق ـراءة ،وكذلــك
طريقــة عــرض اخلــرة العمليــة بالســرة الذاتيــة األوىل عــن الثانيــة ،وبالنســبة لطريقــة العــرض يف األوىل فهــي خمتصــرة جـ ًـدا حبيــث ال توضــح
مــا اكتســبه الشــخص مــن خــرة عمليــة ،لكــن يف الثانيــة وبعــد اســتخدام النمــوذج املذكــور ســاب ًقا فقــد اختلــف األمــر.
وعليه ننصحك أن تتذكر مراجعة النقاط اآلتية بعد االنتهاء من كتابة سريتك الذاتية وهي:
 هل هناك تناسق بني الفقرات الرئيسية والفرعية؟ هل عالمات الرتقيم مكتوبة ومتناسقة ويف حملها؟ هل هناك تناسق بني اخلطوط املستخدمة سواءً كانت  Boldأو مائلة؟ هل حماذاة الفقرات الرئيسية متناسقة ومعروضة بشكل صحيح؟ هل راعيت قواعد الكتابة اخلاصة باحلروف الكبرية والصغرية يف اللغة االجنليزية؟ هل قمت برتتيب أقسام السرية الذاتية ترتيبًا منطقيًا حبيث يسهل الوصول لقسم معني؟ هل قمت برتتيب النقاط املذكورة يف قسم التعليم واخلربة العملية ترتيبًا زمنيًا من األحدث لألقدم؟ هل راعيت توزيع املساحات والفراغات بني صفحات السرية الذاتية عند كتاباهتا؟ هل خلصت السرية الذاتية؟ هل استخدمت لغة واضحة يسهل فهمها؟ هل راعيت القواعد النحوية أثناء الكتابة؟ هل املعلومات الشخصية واضحة؟ هل راعيت الصيغة الرمسية واالحرتافية يف الكتابة؟ ككتابة عنوان إلكرتوين رمسيومعرب كما ذكر ساب ًقا.
 هل جتنبت ذكر املعلومات الشخصية اخلاصة؟قليل ،ما الداعي لكتابته
 هل نوع وحجم اخلط مناسبان؟ وإذا كان احملتوى املكتوب ًيف أكثر من صفحة؟
 هل التعبريات كلها واضحة ومفهومة وغري مبهمة؟ هل جتنبت التكرار؟ فمن األخطاء الشائعة تكرار املهام يف اخلربة اخلاصة مبشاريعما قبل التخرج وكذلك يف اخلربة العملية حىت ولو كررت بأسلوب آخر.
عرضنــا لــك يف هــذا الفصــل كيفيــة حتضــر أوراقــك مــن الشــهادات اجلامعيــة وحســاب تقديــرك الرتاكمــي وإعــداد خطابــات التوصيــة وبيــان
أيضــا أســباب اختيــارك هلــذه
الغــرض الــذي توضــح فيــه هدفــك مــن التقــدم هلــذه الدرجــة العلميــة يف اجلامعــة املتقــدم هلــا وتوضــح فيــه ً
ُ
دائمــا أن إعــدادك هلــذه األوراق بشــكل
اجلامعــة ،كمــا عرضنــا لــك كيفيــة كتابــة ســرة ذاتيــة بشــكل حمــرف ومتميــز ،وجيــب أن تتذكــر ً
انطباعــا جيـ ًـدا عــن شــخصيتك ويســاعد يف قبولــك لــذا جيــب أن هتتــم
احـرايف وذكــر كل املعلومــات املطلوبــة بطريقــة ســهلة ومرتبــة يعطــي
ً
بإعــداد كل ورقــة جيـ ًـدا.
................................................
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د .رحاب المغربى ( هندسة برتول  -إجنلرتا )

ن ــقطة مــضيئة

يف البدايــة حصلــت علــى البكالوريــوس يف اهلندســة الكيميائيــة عــام  2003بدرجــة جيــد جـ ًـدا مث املاجســتري يف عــام  ،2008مث بــدأت
رحلــة التقــدمي للدراســة خــارج مصــر.
تخصصــي فــي الدراســات العليــا هــو هندســة كيميائيــة لتكريــر البــرول ويف املاجســتري كنــت أعمــل يف بدايــة البحــث يف موضــوع معاجلــة
الكربيــت بالكرياتــن لكــي ينتــج طفيليــات ولكــي فشــلت ،مث بــدأت العمــل يف موضــوع حقــن ثــاين أكســيد الكربــون يف باطــن األرض،
وهــذا املوضــوع خمتلــف بشــكل كبــر عــن موضــوع معاجلــة الكربيــت.
أما عن الدرجة الحالية فحصلت على الدكتوراه يف هندسة البرتول وأعمل حاليًا كدكتورة يف كلية اهلندسة جبامعة السويس.
بــدأت يف التفكيــر فــي الدراســة بالخــارج بعــد التخــرج يف عــام  2003واحلصــول علــى املاجســتري عــام  ،2008فمــن بــن  5ســنوات
كان هنــاك عــام كامــل ضائــع يف إجـراءات التســجيل ،لــذا أهنيــت دراســي الفعليــة للماجســتري يف حـوايل  4ســنوات ،وبالطبــع كان هنــاك
العديــد مــن العقبــات اإلداريــة والبحثيــة الــي ال تنتهــي ،فقــررت أن هــذا ليــس هــو البحــث العلمــي .ليــس ذلــك مــا أرغــب فيــه ،فكنــت فعليًــا
ال أعــرف مــا الفــارق بــن أن تظــل تــدرس  4ســنوات يف املاجســتري ومثلهــم يف الدكتــوراه .فمــا الفــارق؟ مــا الــذي ســأحققه يف املاجســتري
خمتل ًفــا عــن الدكتــوراه؟ .كنــت أرى فعليًــا أنــه ال فــارق.
لــذا قــررت الســفر ،لكــي مل أركــز كل جهــودي يف البحــث عــن فرصــه للدراســة باخلــارج ،بعبــارة أخــرى مل يكــن ذلــك هــو الشــاغل الوحيــد
يل بــل اســتمررت يف التحضــر للدكتــوراه بالتـوازي مــع حبثــي عــن فرصــة فلــم تقــف حيــايت هنــا يف مصــر.
قضيــت مــدة عــام يف دراســة الدكتــوراه هنــا يف مصــر مــع البحــث عــن فرصــة للدراســة يف اخلــارج يف نفــس الوقــت ،وحــددت لنفســي فــرة
معينــة للحصــول علــى هــذه الفرصــة حبـوايل عــام ونصــف ،وعملــت علــى البحــث عــن أكــر قــدر ممكــن مــن املنــح أســتطيع أن أصــل إليهــا
وأقــدم فيهــا ،حــى أنــي اعتقــدت أنــي لــو ذهبــت إىل أي جامعــة أو مؤمتــر يف أي دولــة ســيعرفونين بســبب كثــرة إرســايل لســريت الذاتيــة
وشــهادات خترجــي!.
أمــا عــن كيفيــة بدايــة المشــوار الــذي بدأتــه بعــد االنتهــاء مــن املاجســتري فاســتغرق عــام بالضبــط مــن البحــث ،يف البدايــة قدمــت يف أملانيــا
أول قبــل تقــدمي األوراق للكليــة وذلــك
فقــد كان معروفًــا أن القبــول يف املنــح هبــا أســهل ولكــن مشــكليت هنــا كانــت يف رغبــي يف القبــول ً
ألن هــذا يكلــف الكثــر مــن األمـوال ،هــذا باإلضافــة إىل وجــوب اجتيــاز امتحــان اللغــة األملانيــة ،ولكــي قــررت عــدم دخــول االمتحــان
وتراجعــت عــن فكــرة التقــدمي يف أملانيــا بســبب مراســليت لعــدد مــن املشــرفني األملــان دون أن يصلــي رد ،وعليــه تراجعــت عــن التقــدمي يف
أملانيــا.
مث تقدمــت للدراســة يف أمريــكا ولكنهــم يطلبــون دفــع مبلــغ مــايل عنــد التقــدمي للجامعــة هــذا باإلضافــة إىل درجــة  TOEFLودرجــة
.GRE
حــى أنــي وصلــت إىل مرحلــة البحــث يف الــدول العربيــة ،وفكــرت يف البــدء مــن جديــد واحلصــول علــى درجــة ماجســتري أخــرى ولكــن يف
نظــام تعليمــي أكثــر انضباطًــا واحرت ًامــا لقواعــد البحــث العلمــي.
دخلــت امتحــان TOEFLولكــي مل أســتعد لــه جيـ ًـدا واعتمــدت علــى كتــاب مل يكــن مكافئًــا ملســتوى االمتحــان ،وعندمــا دخلــت
االمتحــان فوجئــت أن مســتواه أعلــى بكثــر مــن الكتــاب الــذي كنــت أتــدرب منــه ،وعليــه حصلــت علــى درجــة ســيئة جـ ًـدا حـوايل .79
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أيضــا دخلــت امتحــان GREوحصلــت يف جــزء الرياضيــات علــى درجــة مرتفعــه ح ـوايل  740واجلــزء اإلجنليــزي مل أمت  ،400مث
و ً
أرســلتهم إلحدى اجلامعات يف أمريكا ومؤسســة مصدر بدولة اإلمارات العربية فرفضت األوىل ولكن مؤسســة مصدر وافقت مبدئيًا،
وذلــك علــى الرغــم مــن أنــي مل أحقــق الدرجــة املطلوبــة يف  TOEFLلكنــي حققــت الدرجــة املطلوبــة يف  ،GREوقبــويل يف مصــدر
كان ملنحــة ملــدة عامــن لدراســة املاجســتري ،وكنــت معجبــة بالدراســة ولكــن املرتــب كان قليـ ًـا جـ ًـدا وىف اإلمــارات غــر مســموح للمـرأة
بــأن تصطحــب أس ـرهتا معهــا إال يف حالــة حصوهلــا علــى مرتــب معــن ،وعليــه رفضــت فكــرة الســفر مبفــردي دون زوجــي وأوالدي ،ومل
أيــأس واســتمررت يف البحــث..
يف هــذه األثنــاء دخلــت علــى موقــع بــه كل املنــح يف إجنل ـرا ،فــأي جامعــة هنــاك تعلــن عــن توافــر منــح هبــا تتواجــد علــى هــذا املوقــع
www.jobs.ac.uk
ـرا ،ولــن أبالــغ إذا قلــت أنــي كنــت أتابعــه بشــكل شــبه يومــي ،فكنــت أتابــع املنــح اجلديــدة الــي تنشــر علــى
قدمــت علــى هــذا املوقــع كثـ ً
هــذا املوقــع وكانــت هنــاك منحــة جديــدة يف .Imperial College
وكانــت ظــروف هــذه املنحــة مفصلــة يل حيــث كانــت األولويــة للطــاب العــرب ،وكان هنــاك برنامــج أو اتفاقيــة مــع دولــة قطــر ،فهــي
ســتمول هلــم إحــدى املشــروعات مقابــل توفــر منــح تكــون األولويــة فيهــا لطــاب مــن الشــرق األوســط للدراســة هنــاك ولكــن املنــح كانــت
أيضــا لــكل دول العــامل فــكان ،التنافــس مــع طــاب أملــان وصينيــن وغريهــم.
مفتوحــة ً
ولكــن كانــت هنــاك مشــكلة وهــي أن التخصــص املطلــوب يف املنحــة خمتلــف عــن ختصصــي ،فهــي خاصــة بالصخــور وأنــا هندســة
كيميائيــة ،ولكــي قــررت التقــدمي فيهــا علــى أيـ ِـة حــال ألنــي وجدهتــا فرصــة مناســبة باإلضافــة إىل أهنــا منحــة فلــن أدفــع املصروفــات ،لــذا
كانــت خيــارايت حمــدودة ووجهــة نظــري أنــي جيــب أن أكــون مرنــة و قــد يعــرض البعــض علــى هــذا ،لكــي كنــت مقتنعــة بــأن ذلــك
مناســب لظــرويف ،وبنــاءً عليــه تقدمــت إليهــا علــى الرغــم مــن اختــاف ختصصهــا عــن ختصصــي مــع اقتناعــي الكامــل بأهنــم لــن يقبلــوين،
ـرا الهتمامــي منــذ الدراســة يف الكليــة ولكــن نظـ ًـرا لكــوين فتــاة كان
لكنهــا حماولــة ،مــع األخــذ يف االعتبــار أن هــذا التخصــص كان مثـ ً
مســتقبله املهــي صعبًــا.
وأرســلت أوراقــي والطلــب عــن طريــق اإلنرتنــت علــى موقــع اجلامعــة كمــا كان مطلوبـًـا ،ومل يكــن معــي درجــة  TOEFLوال IELTS
باإلضافــة إىل أن امتحــان GREغــر مطلــوب يف إجنلـرا ،وكتبــت يف الطلــب اخلــاص يب أنــي دخلــت امتحانــات لغــة يف اإلميــد إيســت
ولكنهــا حمليــة .فــكان ذلــك دليــل علــى أن لغــي اإلجنليزيــة جيــدة وكانــت نتيجــي فيــه حـوايل  ،580فقدمــت الشــهادة املعتمــدة مــن اإلميــد
إيســت باإلضافة إىل ســريت الذاتية وبيان شــخصي وشــهادات فقط وبعد ذلك قدمت مرة أخرى على امتحان TOEFLومل أيأس.
رفضــا مــن مؤسســة مصــدر حيــث كانــت درجــة امتحــان  TOEFLللمــرة
وتواصلــت مــع ســفارة اإلمــارات ولكــن وصلــي هــذه املــرة ً
الثانيــة أقــل مــن املطلــوب.
بعــد ذلــك حب ـواىل أســبوعني جــاء يل اخلــر بأنــي ســأدخل مقابلــة شــخصية يف إمربيــال كوليــدج عــن طريــق اهلاتــف باللغــة اإلجنليزيــة
بالطبــع ،يف بدايــة املقابلــة اهلاتفيــة كان هنــاك ثالثــة أشــخاص عرفــوين بأنفســهم وكان هنــاك شــخص واحــد منهــم يوجــه يل األســئلة لكنــه
ليــس رئيــس اللجنــة وشــخص ثـ ِ
ـان وهــو املســئول ومديــر القســم اخلــاص يب ،وشــخص ثالــث وهــو املســئول األول عــن الربنامــج وهــذا مل
يتكلــم إال للضــرورة فقــط.
وقبــل املقابلــة بثــاث أو أربــع أيــام دخلــت علــى جوجــل ومجعــت أكــر قــدر مــن املعلومــات عــن إمربيــال كوليــدج وتارخيهــا .وتاريــخ نشــأه
القســم اخلــاص باملنحــة .وتاريــخ مديــر هــذا القســم (مقاالتــه وأحباثــه ومشــاريعه) .وحاولــت أن أفهــم املوضــوع بالتفصيــل لكــي أســتطيع
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ٍ
أيضــا ال أعــرف ماهيــة األســئلة.
اإلجابــة بشــكل واف ،فأنــا ً
يف البداية مثل أي مقابلة شخصية بالطبع سؤال..عرفي نفسك؟
وأسئلة أخرى من نوعية مثل:
كيف ترى نفسك بعد  5سنوات؟
هل قدمت في جامعات أخرى؟
حمرجا ألنين قدمت يف معظم جامعات العامل.
وكان هذا سؤ ًال ً
وماذا تعرف عن الموضوع المنحة؟ وبالطبع استفضت يف شرح ذلك حيث كنت ملمة بالعديد من التفاصيل.
وبالطبــع ســألني مــاذا فعلــت قبــل ذلــك؟ فمــن الصعــب عليهــم التوصــل لألحبــاث اخلاصــة بنــا ،حيــث تكــون يف موضوعــات خمتلفــة جـ ًـدا
فتكــون أكثــر ارتباطًــا بالبيئــة املصريــة وتنشــر هــذه األحبــاث يف املؤمتـرات والدوريــات واجملــات املصريــة لــذا ال تصــل إليهــم ،فهــو ال يســتطيع
معرفــة مــا أجنزتــه أو توصلــت إليــه إال إذا قمــت أنــت بإرســال البحــث اخلــاص بــك.
اضحــا مــن حديثــي وأســلويب
وذكــرت أن ترتيــي كان األوىل علــى الكليــة ولكــن مل يطلــب مــي شــهادة بذلــك ،بــل أعتقــد أن ذلــك كان و ً
وشخصييت.
اضحــا مــن حديثــي أنــي اســتعددت جيـ ًـدا ومتمكنــة مــن الــرد ،وأعتقــد
وبالطبــع ســألين عــن عملــي وعــن أحباثــي وعــن موضوعهــا وكان و ً
أن هــذا أضــاف إىل رصيــدي الكثــر.
وطبعا بعد انتهاء املكاملة كنت سعيدةً حيث متكنت من اإلجابة على أسئلتهم بشكل جيد وكانت لغيت اإلجنليزية مستقرة.
ً
جاءتــي مكاملــة أخــرى بعدهــا بأســبوعني بأهنــم ســيأجلون النتيجــة نظـًـرا لعــدم قدرهتــم علــى التوصــل للقـرار ،مث جاءتــي مكاملــة أخــرى بعــد
أســبوعني بأنــي قبلــت .ميكنــك اجملــيء!
مل أكــن قــد انتهيــت مــن امتحانــات اللغــة فقــد ظننــت أنــي لــو قدمــت هلــم نتيجــة امتحــان TOEFLغــر مســتبعد أن يلغ ـوا املنحــة
حيــث أن الدرجــة املطلوبــة  100وكنــت حاصلــة علــى  79يف..TOEFLلــذا دخلــت امتحــان .IELTS
تدربــت جيـ ًـدا يف حــدود  4أســابيع تقريبًــا حــى أنــي كنــت ال أتــرك الكتــاب حرفيًــا ،وكان مطلوبـًـا مــي درجــة معينــه يف الكتابــة ودرجــة
وتدربــت علــى تكنيــك احلــل ،وحصلــت علــى درجــات أكــر مــن الدرجــات املطلوبــة يف التقســيم الداخلــي.
معينــة يف الق ـراءة ّ
اخلطــوة التاليــة هــي التقــدم للحصــول علــى موافقــة األمــن اإلجنليــزي ،وحصلــت علــى تأشــرة الســفر مث ســافرت بعــد اســتيفاء متطلبــات
القبــول.
ومــن املواقــف الطريفــة أن الكثرييــن مل يكونـوا يعرفــون شــيئًا عــن جامعــة إمربيــال كوليــدج يف مصــر فمعرفتهــم عــن جامعــات بريطانيــا تقتصــر
فدائمــا مــا كنــت أضطــر إىل الشــرح أن هــذه إحــدى اجلامعــات الكــرى يف العــامل وأن الدراســة فيهــا ال
فقــط علــى جامعــة كامربيــدجً ،
تقــل عــن الدراســة يف جامعــة كامربيــدج.
جدا لظرويف.
أما عن أسباب قبولي في هذه المنحة ،فهي من وجهة نظري سببان ً
أول :ظروف املنحة ذاهتا كانت مناسبة ً
ثانيــا :وجــود متويــل عـ ٍ
ـال جـ ًـدا وأفضليــة للطــاب مــن الشــرق األوســط ،حيــث أن الســنة الدراســية كانــت تكلــف  28ألــف جنيــه إسـرليين
ً
ومــدة دراســي اســتمرت حـوايل  3ســنوات ،وكنــت أحصــل علــى مرتـ ٍ
ـب شــهري  1300جنيــة إسـرليين وعليــه كان مرتــي الســنوي حـوايل
 15ألــف جنيــة اسـرليين ،وال يؤخــذ يف االعتبــار وجــود أســرة أو أطفــال ،فهــذا ال يهــم كونــك فــى أو فتــاة ،متــزوج أو غــر متــزوج ،فهــم
مل يســألوا عــن ذلــك يف املقابلــة الشــخصية وذلــك علــى عكــس الــدول العربيــة.
أمــا عــن المشــاكل والعقبــات فــي عمليــة التقديــم فكانــت تعتــر درجــات اللغــة اإلجنليزيــة عقبــة بالنســبة يل ولكــى اســتطعت حتقيقهــا
أيضــا عــدم وجــود فــرص للمنــح علــى الرغــم مــن أننــا كنــا دولــة حمتلــة مــن
مــن أول مــرة وأكثــر ممــا هــو مطلــوب يف امتحــان  ،IELTSو ً
منحــا خمتلفــة لباقــي الــدول الــي كانــت حتتلهــا يف املاضــي.
ودعمــا علــى الرغــم مــن أهنــا توفــر ً
إجنلـرا ولكــن ال توفــر لنــا ً
منحــا ً
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أمــا عــن أكثــر موقــف طريــف تعرضــت لــه فأغلــب هــذه املواقــف ال تكــون طريفــة يف وقتهــا بــل العكــس ،وبعــد ذلــك تتحــول إىل مواقــف
طريفــة ،ففــي البدايــة ســافرت أنــا وزوجــي وبعــد ذلــك عــدت مــرة أخــرى ألخــذ أبنائــي (يوســف ونــدى) ويف أحــد األيــام بعــد أن أوصلــت
ابنــي للحضانــة اكتشــفت أنــي فقــدت حقيبــي وهبــا كل متعلقــايت الشــخصية وال أعــرف أحـ ًـدا وال حــى أذكــر رقــم هاتــف زوجــي،
واضطــررت إىل أخــذ نقــود مــن احلضانــة ح ـوايل  3باونــد وكان هــذا يكفــى لركــوب أتوبيــس مــرة واحــدة ،فعــدت للحضانــة مــرة أخــرى
وحصلــت منهــا علــى رقــم زوجــي ومل أســتطع الوصــول للحقيبــة بعــد ذلــك!
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أس ـ ـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــلة:

س :هل تتوافر منح كاملة للماجستير بإنجلترا؟
غالبًــا ال توجــد منحــة كاملــة لدراســة املاجســتري يف إجنلـرا بــل إىل حـ ٍـد معــن ،فالتعليــم هنــاك ليــس متشــاهبًا ،مبعــى أن صاحــب اجلنســية
اإلجنليزية يدفع حوايل  9أالف جنيه إسـرليين للدراســة ســنويًا وصاحب جنســية االحتاد األوريب يدفع حوايل  12أو  15ألف إسـرليين
ســنويًا وأصحــاب اجلنســيات األخــرى يدفعــون حـوايل  23ألــف إسـرليين ســنويًا ،لــذا أنــت تدفــع ضعفهــم ،فاجلهــة املاحنــة تدفــع لــك حــى
حــد اجلنســية اإلجنليزيــة أو حــد االحتــاد األورويب وأنــت تتكفــل بالباقــي ،مــع األخــذ يف االعتبــار بالطبــع أن اجلهــات املاحنــة ال عالقــة هلــا
باملعيشــة اخلاصــة بــك ،فهــي تكلــف حـوايل  150ألــف جنيــة مصــري ســنويًا لكــي تعيــش بشــكل مالئــم.
ِ
نشرت أبحاثًا من قبل؟
س :هل
نعم ،نشرت حبثني يف مؤمترين يف مصر ولكن مل يطلبوا مين تقدميهم عند التقدمي يف املنحة.
س :هل يُهتم في المقابلة الشخصية بترتيب الجامعة المصرية على العالم؟
أي خــاص بأنــه ميكنــك أن حتصــل علــى درجــة املاجســتري مــن مصــر وبالطبــع ســتكون أرخــص وتســتطيع الســفر
ال ،ال يُهتــم ،ويل هنــا ر ٌ
جدا يكفيك
بعد ذلك وتكمل دراســاتك وال توقف حياتك ،وإذا جاءت لك الفرصة للحصول على ماجســتري من اخلارج فهذا جيد ً
ـرا يف شــخصيتك بشــكل كبــر ،فمــن وجهــة نظــري
التجربــة ذاهتــا ،فكونــك تعيــش يف بلــد أخــرى وثقافــة وحضــارة خمتلفــة يشــكل فارقًــا كبـ ً
هــي جتربــة تســتحق املغامــرة أو اجملازفــة.
س:هل يُهتم في المقابلة الشخصية بتقدير الماجستير؟
ٍ
درجات عالية.
ال يوجد تقدير يف املاجستري اخلاص يب ولكن كانت هناك كورسات مرتبطة باملاجستري وكنت أحصل فيها على
س :هل يُهتم في المقابلة الشخصية بالتقدير العام في الكلية؟
جدا يف البكالوريوس أو املاجستري لدخول الدكتوراه.
نعم ألنه من شروط اجلامعة حاليًا أن تكون
ً
حاصل على درجة جيد ً
س :هل تتوافر المحالت والمطاعم التي توفر األكل الحالل للمسلمين؟
أيضــا
ـرا نظـ ًـرا لكثــرة اإليرانيــن ،و ً
حمــات األكل احلــال يف إجنلـرا كثــرة ،فهنــاك حمــات تركــي وســوري وإيـراين علــى وجــه اخلصــوص كثـ ً
ـال مــن حلــوم ودجــاج وبالطبــع يوجــد مســجد يف اجلامعــة.
أكل حـ ً
نظـ ًـرا لكثــرة الطــاب املســلمني هنــاك كانــت اجلامعــة نفســها توفّــر ً
س ما هو وضع التعامل مع المسلمين بشكل عام؟
حمجبــة أو الرجــل ملتـ ٍـح،
يف اجلامعــة مل تكــن هنــاك مشــكلة ولكــن قــد يظهــر الفــرق يف املعاملــة خــارج اجلامعــة خاصــة إذا كانــت الســيدة ّ
عمومــا أن تأخــذ حقــك بنفســك أو مــن خــال شــخص آخــر إذا متــت معاملتــك بشــكل عنصــري أو خمتلــف عــن الغــر،
ولكــن ميكنــك ً
فمثـ ًـا كنــت مــره أطلــب خدمــة التوصيــل (الدليفــري ) مــن حمــل مــا وصمــم عامــل التوصيــل أن يفتــح األشــياء علــى رغــم مــن أن ذلــك غــر
معتــاد وقــد طلبــت منــه عــدم فعــل ذلــك ،واتصلــت مبديــر احملــل وأبلغتــه باملوقــف وعندمــا مــر يــوم ومل يبلغــي مبــا حــدث تواصلــت يف اليــوم
التــايل مــع خدمــه العمــاء للمحــل وأبلغتهــم باملوقــف مــرة أخــرى ،وبعــد مــرور أســبوع تقريبًــا كلمــي مديــر احملــل واعتــذر وأبلغــي أنــه متــت
معاقبــة هــذا الرجــل الــذي تعامــل بشــكل غــر مهــذب ومت إحلاقــه بالتمريــن مــرة أخــرى ليتمكــن مــن معاملــة العمــاء بشــكل الئــق ،فــكان
ذلــك بالنســبة يل احرت ًامــا منهــم لشــخصي.
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س :هل يشترط أن تكون معي ًدا في الجامعة لتحصل على منحة؟
ال يشرتط ذلك هنائيًا ،فقد كان يل زمالء يف نفس املنحة اليت قبلت هبا وكانوا يعملون يف شركات ومت قبوهلم.
س :هل المنح تتوافر في أقسام معينة أكثر من غيرها في جامعات بريطانيا؟
نعم،هناك فارق فهناك أقسام قد يتوافر فيها منح كثرية وتكون شروطها أقل وأقسام أخرى ال.
ففــي نفــس القســم الــذي كنــت أدرس بــه ،كانــت توجــد العديــد مــن املنــح يف ختصــص ماجســتري جيولوجــي ويف نفــس الوقــت هنــاك
ختصــص ماجســتري هندســة البــرول ال توجــد منــح بــه.
س :كيف أستطيع الحصول على منحة في بريطانيا؟
يف البدايــة ادخــل علــى موقــع  www.jobs.ac.ukحيــث يتوافــر عليــه عــدد كبــر مــن املنــح وتعرفــت عــن طريقــه علــى منحــة إمربيــال
كوليدج.
أيضا الدخول على مواقع .
وميكنك ً
www.findamasters.com
www.findaphd.com
ـودا جب ـوار املنحــة علــم إجنل ـرا فقــط فهــي مفتوحــة لطــاب إجنل ـرا فقــط أو علــم االحتــاد األوريب فهــي للطــاب احلاملــن
فــإذا كان موجـ ً
ـوما جبوارهــا فهــي مفتوحــة لــكل العــامل.
جلنســية إحــدى دول االحتــاد ،أمــا إذا كان كوكــب األرض مرسـ ً
طريقــة أخــرى للحصــول علــى منحــة وهــي أن تصنــع شــبكة اتصــال خاصــة بــك حبيــث ترتاســل مــع املشــرفني فيســتطيع أحدهــم أن
يســاعدك إذا رأى أنــك جمتهــد وتســتحق أن يدفــع لــك أمـوال للحصــول علــى درجــة املاجســتري أو الدكتــوراه ،ألهنــم يعانــون إلجيــاد طالــب
أيضــا هــذه املشــكلة موجــودة يف مصــر أن جيــد األســتاذ طالبًــا يعمــل معــه ،والسـؤال احلقيقــي هنــا كيــف أعلــم األســتاذ
جيــد يعمــل معهــم ،و ً
أنــي طالــب جمتهــد؟ أنــا أرى أن الرســالة اإللكرتونيــة قــد ال تكــون كافيــة لذلــك ولكــن أن حتضــر مؤمتـرات وتتواصــل معهــم يف املؤمتــر ،فقــد
تعلمــت يف إجنلـرا هــذه الطريقــة ،حيــث يكــون معــك الــكارت الشــخصي اخلــاص بــك وتتواصــل مــع النــاس وتتحــدث معهــم فمــن املمكــن
أن تؤمــن لنفســك هبــذه الطريقــة فرصــة احلصــول علــى درجــة املاجســتري أو الدكتــوراه فــإذا عرفــك األســتاذ سيشــجعك.
س :هــل تشــدد إنجلتـرا فــي شــروط المنــح أكثــر مــن أمريــكا؟ ولمــاذا مواقــع الجامعــات اإلنجليزيــة معقــدة جـ ًدا مقابــل ســهولة
ضــا ســهولة مراســلة األســتاذ ورده علــى رســالتك فــي أمريــكا وأكثــر مــن ذلــك أنــه قــد يســاعدك
مواقــع الجامعــات األمريكيــة وأي ً
ضــا ولكــن النظــام فــي المملكــة المتحــدة معقــد ،فأحــد المشــرفين القالئــل الذيــن أجابــوا علــى مراســاتي
فــي موضــوع التمويــل أي ً
مثـ ًـا كان رده غيــر مشــجع علــى اإلطــاق عنــد ســؤاله عــن المنــح؟
وهــل كانــت هنــاك ميــزة معينــة فــي أوراقــك كتقديــرك العــام مثـ ًـا أو درجــة اللغــة اإلنجليزيــة أو درجــات األبحــاث ســهلت مــن
قبولــك فــي منحــة إمبريــال كوليــدج؟
أول :لقــد كان مســتواي يف اللغــة اإلجنليزيــة عاديًــا فقــد حصلــت يف البدايــة يف امتحــان TOEFLعلــى  ،79وكنــت أخجــل مــن أن
ً
أخــر أحـ ًـدا هبــذه الدرجــة وكان توفي ًقــا مــن اهلل ونتيجــة ســعيي بإخــاص يف البحــث عــن فرصــة وعليــه وفقــت يف ذلك....فنصيحــي لــك
وســع رؤيتــك للموضــوع وال تقتصــر يف البحــث علــى جامعــة واحــدة فقــط ،فقــدم يف أكثــر مــن جامعــة ،واحبــث عــن جــدول تصنيــف
اجلامعــات واحبــث عــن ختصصــك يف جامعــة جامعــة بالرتتيــب ،واحبــث عــن كل املنــح املقدمــة للقســم اخلــاص بــك فلــو وجــدت منــح
هلــا عالقــة بتخصصــك تقــدم فيهــا وال تــردد ،فأنــا تقدمــت يف جامعــات سويسـرا وأملانيــا وغريهــا واتبعــت هــذه الطريقــة ،فــا تركــز علــى
جامعــة حمــددة فقــط.
أمــا بالنســبة لتشــدد إجنلـرا يف شــروط املنــح فقــد كنــت أحبــث يف إجنلـرا علــى الرغــم مــن أن اجلميــع كان خيــرين أنــه ال توجــد منــح وهــذا
أمـ ٌـر مســتحيل ،فأنــا مل أقتنــع بذلــك ألنــه ال توجــد قاعــدة لذلــك ،وبالفعــل هنــاك العديــد ممــن حصل ـوا علــى منــح مــن إجنل ـرا مــن قبــل
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وحــى لــو ال يوجــد قاعــدة فعـ ًـا فبإمكانــك أنــت أن تضــع القاعــدة.
ولكن جيب أن تكون مرنًا يف تفكريك وختصصك وهم يتشددون بسبب التكلفة املالية الباهظة اليت تدفع إىل كل طالب.
فأنــا كدكتــور معــي متويــل مــن جهــة مــا فمــا هــو الســبب الــذي يدفعــي ألضمــك إىل فريقــي وأقــدم لــك منحــة؟ مــا املميــز فيــك؟ ،فطالــب
االحتــاد األوريب أو الطالــب اإلجنليــزي ســيكلفين أقــل بكثــر وســأحصل منــه علــى إنتــاج أكثــر منــك .فمــا الســبب الــذي يدفعــي إىل أن
أنفــق عليــك أمـو ًال أكثــر؟ لــذا جيــب أن تقنعــي بنفســك ،بعبــارة أخــرى جيــب أن تسـ ّـوق نفســك!
س :لماذا ال توفر الجامعات المصرية فرص منح للطالب خارج مصر ثم يعودون للتدريس بالجامعة؟
منحــا والبعثــة معناهــا أن احلكومــة املصريــة تقــدم لــك فرصــة
النظــام يف مصــر يقتصــر فقــط علــى البعثــات فهــي الطريــق الوحيــد الــذي يوفــر ً
ـاعدا -أي مل حتصــل علــى الدكتــوراه بعــد -فرتســلك للخــارج وتدفــع لــك املصروفــات وقــد تتوافــر هــذه
مدرســا مسـ ً
إذا كنــت معيـ ًـدا أو ً
الفــرص وأوقــات أخــرى ال تتوافــر فأنــت تســتطيع أن تقــدم عليهــا يف موقــع البعثــات املصريــة  ،وهنــاك حــاالت يكــون متوافـًـرا هبــا بعثــات
لغــر املعيديــن ولكــن تكــون باســم منحــة ال بعثــة وال تتوافــر هبــا مزايــا البعثــات املقدمــة مــن احلكومــة املصريــة.
جنيهــا مصريًــا
فالتمويــل املصــري املخصــص هلــذا املوضــوع قليـ ٌـل وال يكفــي ،وتقريبًــا يبلــغ جممــوع مــا تصرفــه احلكومــة أكثــر مــن مليــون ً
خاصــة فأســهل هلــم أمريــكا ودول أخــرى مــن حيــث قلــة
للطالــب الواحــد .وهــذا صعــب .حـ ّـى أهنــم وضعـوا حـ ً
ـدودا لســفر النــاس إلجنلـرا ّ
التكلفــة املاديــة.
س :هل تتوافر منح للحصول على ماجستير الطب في إنجلترا؟
بالنســبة ملنــح ماجســتري الطــب يف إجنلـرا فأنــا مل أقابــل طبيبًــا يــدرس ماجســتري الطــب يف إجنلـرا غــر واحــد فقــط ،وعرفــت بالصدفــة يف
إدارة البعثــات أنــه اســتطاع احلصــول علــى منحــة لدراســة الطــب يف إمربيــال كوليــدج إال أنــي مل أقابلــه فعـ ًـا وال حــى متكنــت مــن احلصــول
علــى الربيــد اإللكــروين اخلــاص بــه ،غــر ذلــك معظــم املبعوثــن املصريــن متاحــة هلــم دراســة معمليــة فقــط ،وهنــا جيــب أن أشــر إىل معلومــة
هــي إذا كان الباحــث قــد حصــل علــى منحــة لنفســه وكان يعمــل يف احلكومــة املصريــة فيجــب أن يثبــت ذلــك يف إدارة البعثــات حتــت
بنــد (منحــة خاصــة).
س :مــا هــو الوقــت المناســب للتقديــم للماجســتير بالنســبة للتخصصــات العلميــة؟ فلــو رغبــت فــي تأجيــل هــذا القـرار لفتــرة هــل
مــن الممكــن أن يؤثــر العمــر أو كونــي أملــك أســرة علــى قبولــي فــي المنــح أو حتــى فــي دراســة الماجســتير لــو قــرر الشــخص أن
يتحمــل تكلفتــه علــى نفقتــه الشــخصية؟
وجهــة نظــري أنــه كلمــا تكــون أصغــر يف الســن وحتصــل علــى درجــة املاجســتري يكــون أفضــل حيــث يكــون لديــك اســتعداد للبحــث أكثــر
والتعــب أكثــر وأال تيــأس بســهولة ،لــذا يفضــل أن حتصــل عليــه بعــد البكالوريــوس ولكــن إذا أجلــت هــذا املشــروع فــا توجــد مشــكلة،
عامــا وحتضــر ماجســتري؟ يف اجلامعــة بإجنلـرا
أعــرف أنــه ال يوجــد ســن معــن للتعليــم .فمــا املشــكلة إذا كنــت تبلــغ مــن العمــر مخســن ً
عامــا وكانــت تعمــل بــدوام جزئـ ِي  3أيــام فقــط وتــأيت إىل اجلامعــة يومــن وتبلــغ مــن العمــر
كان هنــاك ســيدة هلــا ابنــة عمرهــا حـوايل ً 20
عامــا ،وكان هنــاك طــاب أكــر مــي بكثــر يعملــون علــى املاجســتري والدكتــوراه فأنــا ال أعــرف مبســتحيل ،فكلمــا كنــت متلــك
حـوايل ً 40
القــوة واملثابــرة ســتحصل علــى مــا تريــد ،وكلمــا زاد إص ـرارك كلمــا زادت فرصتــك يف أن حتصــل علــى مــا تريــد مهمــا كان الوقــت الــذي
تســتغرقه يف البحــث.
ولكــن إذا كنــت ســتتكفل بدفــع املصروفــات كاملــة فهــذا الوضــع خمتلــف ،فطاملــا حققــت الدرجــات املطلوبــة يف هــذه اجلامعــة يكــون هنــاك
احتمــال بنســبة  % 70أن تقبــل للدراســة هبــا ومــا دمــت جمتهـ ًـدا فلــن يعــرض عليــك أحــد.
فقــد كان هنــاك أشــخاص حيضــرون رســالة ماجســتري للمــرة الثانيــة وشــخص عرفتــه حصــل علــى ماجســتري يف ختصــص تابــع لعلــوم الفضــاء
أدرس لــه ،فمــن املمكــن أن تغــر التخصــص
لكنــه فشــل يف إجيــاد عمــل هبــا لــذا اجتــه إىل دراســة املاجســتري يف هندســة البــرول وكنــت ّ
ـادي فهــم ال جيــدون مشــكلةً يف ذلــك ،ومــا دمــت كفئًــا وجمتهـ ًـدا تســتطيع احلصــول علــى منحــة أو ميكنــك أن تتكفــل أنــت
فهــذا أمــر عـ ّ
بدفــع املصروفــات.

َدليلُك لِل ّد َر َاساتْ ال ُعلْيَا بِال ْخاَر ِْج
مؤسسة علامء مرص

104

أما بالنســبة لألســرة فما دمت تســتطيع أن توفر هلم معيشــة جيدة فلن مينعك أحد من أن تصطحبهم معك ،فعندما قدمت للحصول
معــا يف نفــس املظــروف ،وتطلــب ذلــك وجــود مبلــغ معــن يف احلســاب
علــى تأشــرة الســفر ،قدمــت يل وألســريت (زوجــي وأوالدي ) ً
ـادرا علــى إثبــات أنــك تســتطيع أن تتكفــل مبصروفــات أسـرتك هنــاك فــا
البنكــي لفــرة زمنيــة حمــددة وحققــت هــذا الشــرط ،فمــا دمــت قـ ً
مشــكلة ألنــه لــن يكــون لديــك مصــدر دخــل أخــر ،فمنــذ فــرة زمنيــة ليســت ببعيــدة كان يصــرف هلــم لــن وزبــادي ومعونــات ســكنية
ولكــن مت منــع ذلــك.
وعليــه إذا كان لديــك طفــل واحــد فستســكن يف شــقة هبــا غرفــة واحــدة ،ولــو لديــك طفــان ففــي غرفتــن ،ولــو أنــت وزوجــك فقــط
فتســكن يف اســتوديو ..وهكــذا.
س :كنــت ق ـرأت أن الحاصليــن علــى درجــات علميــة مــن الخــارج لكــي يتــم تعينهــم فــي جامعتهــم فــي مصــر ســيحتاج معادلــة
حيــث أن االعتقــاد الســائد هنــا أن الدرجــة العلميــة فــي الخــارج ســهلة؟
هــذا صحيــح جيــب إجـراء املعادلــة سـواءً كنــت طالبًــا يف منحــة أو بعثــة أو حــى علــى حســابك اخلــاص فيجــب أن جتتــاز املعادلــة لكــي
يُعــرف بالدرجــة هنــا ،وكل القواعــد املنظمــة هلــذا املوضــوع موجــودة علــى موقــع اجمللــس األعلــى للجامعــات .وتســتطيع عــن طريقــه التقــدمي
للحصــول علــى املعادلــة عــن طريــق اإلنرتنــت ولكــن يف النهايــة ســتضطر إىل جتميــع كل شــهاداتك وأوراقــك مــرة أخــرى وتذهــب هبــا إىل
اجمللــس األعلــى للجامعــات املوجــودة جبامعــة القاهــرة ،وبالطبــع متطلبــات رســالة الدكتــوراه خمتومــة مــن الســفارة الربيطانيــة واخلارجيــة املصريــة
وهكذا.
س :هــل يشــترط أن أكــون مــن األوائــل لكــي يتــم تعيينــي فــي الجامعــة وذلــك فــي حالــة حصولــي علــى درجــة الماجســتير
والدكتــوراه مــن الخــارج؟
احلكومــة املصريــة هلــا قواعــد صعبــة يف ذلــك حيــث جيــب أن يكــون هنــاك إعــان وجيــب أن تكــون هنــاك حاجــة لذلــك ،وعليــه يكــون مــن
الصعــب ولكــن األســهل القبــول يف اجلامعــات اخلاصــة.
س :هل يمكن تعييني في الخارج بإحدى الجامعات؟
يف اخلــارج هــا يعرتفــون بصالحيتــك ألن تصبــح أســتا ًذا مبجــرد حصولــك علــى درجــة الدكتــوراه فــا بــد بعــد أن تنتهــي مــن الدكتــوراه
أن تقــوم بعمــل دراســات مــا بعــد الدكتــوراه ملــدة  3ســنوات علــى األقــل وبعــد ذلــك يكــون مــن املمكــن أن تعمــل يف اجملــال العلمــي أو
تتحــول إىل اجملــال األكادميــي.
................................................

الفصل الخامس

التقديم يف الجامعات  :2اختيار الربنامج واملرشف
وتقديم الطلب

اخــر وظيفــة تحبهــا ولــن تحتــاج أن تعمــل يومــا يف
						
حياتك
كونفوشيوس
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يف هــذا الفصــل نســتكمل تفصيــل أبــرز متطلبــات اجلامعــات باخلــارج ،حيــث ســنتحدث عــن طريقــة اختيــار املشــرف وهــي غالبًــا خطــوة
تســبق تقــدمي األوراق وســنقدم لــك بعــض النصائــح عــن كيفيــة اختيــارك لنقطــة البحــث ،مث نوضــح كيفيــة التقــدمي يف اجلامعــة وإرســال
ـرا ،ننــوه عــن كيفيــة تقييــم
املســتدات هلــا ونعــرض لــك أمثلــة لتعبئــة الطلبــات عــن طريــق اإلنرتنــت علــى مواقــع اجلامعــات املختلفــة .وأخـ ً
طلبــك حبيــث تركــز علــى كل مــا ســتقوم بإرســاله.

أول :اختيار المشرف:
ً

ـرا للحصــول
إن اختيــار املشــرف مــن األمــور اهلامــة والــي قــد تفــوق يف أمهيتهــا اختيــار التخصــص واجلامعــة ،فقــد يبــذل البعــض جمهـ ً
ـودا كبـ ً
على منحة جيدة يف أكرب اجلامعات ولكن ال يهتم باختيار املشــرف فتكون النتيجة ضياع ســنوات دون جدوى والعودة دون احلصول
علــى الشــهادة ،وســنعرض هنــا لكيفيــة اختيــار املشــرف دون ســابق معرفتــه؟ ومــا هــي الدالئــل الــي قــد تُشــر إىل تعاونــه أو عــدم تعاونــه
مــع طالبــه؟

كيف أختار المشرف دون سابق ٍ
معرفة به؟

خيتلــف اختيــار املشــرف علــى حســب اجلامعــة ،فعلــى ســبيل املثــال يف أسـراليا وكنــدا وبعــض الــدول األوروبيــة جيــب التواصــل مــع املشــرف
أول واحلصــول علــى موافقتــه قبــل التقــدمي علــى املنحــة.
ً
أما عن طرق معرفة هل هذا املشرف جيد أم ال فهي:
 .1املوقع اإللكرتوين أو الصفحة اخلاصة باملشرف.
حيــث تشــتمل علــى بعــض التفاصيــل اهلامــة مثــل النشــر العلمــي اخلــاص باملشــرف والنشــاط البحثــي الــذي يقــوم بــه باإلضافــة إىل بعــض
أيضــا قــد حيتــوي موقعــه علــى أمســاء الطــاب الذيــن خترجـوا معــه ،أيــن يعملــون اآلن ،باإلضافــة
الصــور لــه وللطــاب الذيــن يعملــون معــه ،و ً
إىل عــدد الطــاب الذيــن أشــرف عليهــم ،وعــن طريــق هــذه املعلومــات تســتطيع رســم تصــور عــن هــذا املشــرف.
فعلــى ســبيل املثــال عنــد البحــث عــن أمســاء املشــرفني وبراجمهــم للدكتــوراه يف جامعــة ميتشــجن األمريكيــة يف جمــال الرياضيــات قــم بكتابــة
 PhD Mathematics Program Michiganســتجد الربامــج املتاحــة وصفحــات أعضــاء هيئــة التدريــس وتفاصيــل عــن
كل أســتاذ واهتماماتــه وأحباثــه وبرناجمــه.
 .2عندما جتد جديّة من املشرف يف قبولك فاسأل طالبه عنه.
فبعــد مراســلة املشــرف وموافقتــه علــى عملــك معــه يبــدأ األمــر يف الدخــول يف إطــار اجلديــة وميكنــك حينئـ ٍـذ التواصــل مــع أحــد الزمــاء
العاملــن مــع املشــرف عــر الربيــد اإللكــروين املتوافــر علــى صفحــة املشــرف ،والسـؤال عــن مــدى مالءمــة البيئــة البحثيــة املوجــودة ،وطريقــة
التعامــل املوجــودة يف املعمــل ،ومتوســط املــدة الزمنيــة للحصــول علــى الدرجــة العلميــة معــه ،فــا يُشــرط أن تقــوم بالس ـؤال املباشــر عــن
املشــرف ،ويف حالــة لــو كان املشــرف جيـ ًـدا ســيقوم الطالــب بالثنــاء الشــديد عليــه وينصحــك بضــرورة االلتحــاق معهــم أمــا لــو كان ســيئًا
ســيقومون بتحذيــرك مــن هــذا املشــرف.
 .3احبث عن صديق أو صديق لصديق كان يدرس بتلك اجلامعة.
كثريا،فهنــاك الكثــر مــن الطــاب العــرب يف كل اجلامعــات تقريبًــا ،فيمكنــك البحــث عنهــم مــن خــال قائمــة
هــذا أمــر مهــم وقــد يســاعدك ً
االتصــال املوجــودة يف موقــع اجلامعــة والتواصــل معهــم وس ـؤاهلم عــن اجلامعــة واملشــرف الــذي تــود العمــل معــه ،وهــل ســبق أن حدثــت
مشــاكل بــن هــذا املشــرف وبــن طـ ٍ
ـاب آخريــن؟
أمر متعارف عليه ،وغالبًا ما ســيقوم الطالب الذي اســتعنت به بالسـؤال عن املشــرف
فاســتخدام تلك الطريقة يف السـؤال عن املشــرف ٌ
بالــرد عليك.
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 .4يقــوم بعــض املشــرفني بعمــل مقابلــة شــخصية مــع الطالــب قبــل القبــول ،ومــن خــال تلــك املقابلــة تتضــح بعــض الســمات الشــخصية
للمشرف.
ـب منــه أحباثــه وكتبــه؛ لتتمكــن مــن قراءهتــا وتُلِـ َـم ببيئــة العمــل ،وكذلــك مــن املمكــن أن تطلــب منــه كتــب
 .5مــن املمكــن ً
أيضــا أن تَطلـ َ
أخــرى يُوصــي لــك هبــا.
هنــا تالحــظ مشــاركته معــك وســرعته يف الــرد ،وإعطائــك املعلومــات ودرجــة تعاونــه معــك ،فمــن املمكــن لنــا أن نطلــق علــى املشــرف لقــب
«ناصــح» (أي الــذي يقــوم بالنصيحــة) وليــس «مشــرفًا» خاصـةً مــع طــاب الدكتــوراه؛ ألهنــم حيتاجــون إىل اإلرشــاد أكثــر مــن اإلشـراف،
فاملشــرف يقــع عليــه عــبء  % 60أو أكثــر مــن اســتكمال مس ـرتك العلميــة ،لذلــك يف حالــة املشــرف غــر النشــيط ال جيــب عليــك
االنتظــار ســنني حــى تتبــن أنــه غــر متعــاون ،جيــب عليــك تذكــره بــك وبعملــك وطلــب العمــل منــه وطلــب مهمــات إلجنازهــا ومتابعتهــا
أو حتــاول تغيــر املشــرف.
وعنــد بدايــة حبثــك والتواصــل مــع األســاتذة لإلشـراف عليــك قــد تصــادف منهــم حديثــي التعيــن أو صغــري الســن أو حديثــي التخــرج
أو يف نفــس ســنك لكــن لديهــم اخلــرة الكافيــة ويعملــون منــذ فــرة طويلــة ،لذلــك فالسـؤال املنطقــي هنــا مــع مــن جيــب أن تعمــل املشــرف
صغــر الســن وحديــث التخــرج؟ أم كبــر الســن ذو اخلــرة الكبــرة؟
كل منهم لديه مميزات وعيوب.
اإلجابة هي أن ً
• مميزات العمل مع األساتذة الجدد (حديثي التعيين /صغيري السن):
 -1لديهــم الكثــر مــن األفــكار اجلديــدة ،ويرغبــون بعمــل أحبــاث عليهــا ،ممــا يعــي أنــك ســتجد عندهــم الكثــر مــن األفــكار املمتعــة الــي
ميكنــك العمــل عليهــا.
أيضــا أن يكــون لديــه نــوع مــن التمويــل أو مــا يســمى ب ـ ( ،)New Faculty startup fundوهــو عبــارة عــن
 -2مــن املمكــن ً
متويــل يتــم منحــه لألســاتذة اجلــدد يف بدايــة التحاقهــم باجلامعــة؛ وذلــك حــى ُيَ ّكنـوا مــن عمــل أحبــاث ،والقيــام بالنشــر إىل أن يســتطيعوا
بعــد ذلــك احلصــول علــى متويــل بأنفســهم.
 -3يكون لديه وقت أكرب ويستطيع أن جيلس معك ملساعدتك ،وتستطيع التعلم منه بشكل أسرع.
 -4يف الغالب يكون صغري السن ،فيكون هناك تقارب يف السن واألفكار ،وعليه يسهل التعامل بينكم.
• عيوب العمل مع الدكاترة الجدد (حديثي التعيين /صغيري السن):
 -1التمويــل الــذي حتصــل عليــه مــن خاللــه غــر مضمــون أثنــاء مــدة دراســتك كاملـةً؛ وذلــك ألن اجلامعــة تعطيــه متويـ ًـا مبدئيًــا قــد يكفيــه
ملــدة ســنتني أو ثــاث ،فمــن املمكــن أن ينتهــي مــا لديــه مــن متويــل بعــد ســنتني أو ثــاث ،وإذا مل يســتطع أن حيصــل علــى متويــل بديــل
فســتجد نفســك مضطـًـرا للقيــام بالتدريــس أو أن يتوقــف املشــروع الــذي تعمــل عليــه ومــا إىل ذلــك مــن عقبــات.
 -2قــد جتــد بعــد عــدد مــن الســنني بســبب قلــة خربتــه مبــا ُيكــن نشــره ومل يُنشــر ،أو أن املشــروع الــذي اخرتتــه أو قــام هــو باختيــاره لــك
مل تكــن فكرتــه جيــدة.
 -3قــد تفقــد الكثــر مــن فــرص النشــر بســبب قلــة خربتــه ،فقــد ال يكــون علــى درايــة أو ليــس لديــه ختطيــط لــكل األحــداث واملؤمتـرات
املســتقبلية ،لذلــك ال يســتعد وال يطلــب منــك جتهيــز أي شــيء هلــا ،وعليــه تفقــد بعــض الفــرص.
أيضــا ال ميكــن تصنيفهــا ضمــن العيــوب أو املمي ـزات وهــي أنــه ســيكون هــو يف الغالــب مــن ســيختار لــك موضــوع حبثــك
هنــاك نقطــة ً
أو جمــال البحــث الــي ســتعمل بــه ،وهــذا حيــدث عــاد ًة ولكنــه ليــس شــرطًا ،لذلــك فقــط يعتــره بعــض األشــخاص ميــزة حــى ال يضطــر
الختيــار الفكــرة بنفســه ،والبعــض اآلخــر قــد جيدهــا عيبًــا؛ ألنــه يريــد أن يعمــل علــى أفــكاره اخلاصــة ويبحــث بنفســه ،لذلــك فهــي ختتلــف
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مــن شــخص آلخــر ،وخيتلــف ذلــك عــن األســاتذة ذوي اخلــرة حيــث تقــوم أنــت بالبحــث وجتهيــز الفكــرة الــي ســتعمل عليهــا؛ وذلــك نظـًـرا
ألنــه يعمــل منــذ ســنني طويلــة ،وقــد ال يكــون علــى درايــة مباهيــة املشــاكل املوجــودة يف الوقــت احلــايل والــي حتتــاج إىل حلــول.
• مميزات العمل مع األساتذة القدامى ذوي الخبرة:
بإمكانه إرشادك إن كانت الفكرة اليت تريد العمل عليها مناسبة وهلا وقع على اجملتمع البحثي أم ال ،أو تستطيع النشر فيها واحلصول
علــى متويــل مــن خالهلــا أم ال؛ وذلــك ألنــه إىل حــد كبــر علــى درايــة باملواضيــع احليويــة الــي يهتــم هبــا اجملتمــع البحثــي.
• عيوب العمل مع األساتذة القدامى ذوي الخبرة:
 -1مــن عيــوب العمــل مــع املشــرفني ذوي اخلــرة العاليــة وكبــار الســن واملســئولني أنــه ال يوجــد لديهــم وقــت للعمــل معــك ،ورمبــا يفقــد
االهتمــام بالبحــث ،وقــد جتــد نفســك مضطـًـرا للعمــل مبفــردك ،أو مــع مــن معــك مــن الطــاب ،أو مــع الطــاب األقــدم منــك يف اجملموعــة.
 -2يف بعــض األوقــات ونظـ ًـرا لقلــة األحبــاث الــي يقومــون هبــا قــد ال جتــد معهــم متويــل ،فيكــون لديــه اخلــرة ولكــن ليــس لديــه التمويــل
الــذي يســتطيع مــن خاللــه أن يدفــع لــك راتبًــا ويدعمــك ويدفــع لــك مصروفــات اجلامعــة طـوال فــرة البحــث اخلــاص بــك.
وهذا مثال ملا ميكن كتابته ملراسلة املشرف يف البداية ،وهي موجودة على صفحة خطوات: 1

Dear Prof.X
My name is X, graduated from x university since 2009, and currently I am a master student
with thesis at x university under supervision of prof. x. My thesis is about XXXXXXXXX.
Also, I had trained before in xy lab with Prof xy and prof x. I am very interested to apply
for the PhD position regarding XYz project funded by X program. I got the chance to
read your last paper which is about XyZ and I really enjoyed using (XXXXX ex:the next
generation techniques in genetic mapping...etc) and I ‹d like to do my PhD in that field.
Kindy, find all my certificates and my CV attached in the email.
I am looking forward to your reply.
Best Regardes,
Your name

ثانيًا :اختيار نقطة البحث:

ميكنــك أن تقــوم باختيارهــا بنفســك ،وقــد يقــوم األســتاذ باختيارهــا لــك ،لذلــك جيــب الرتكيــز علــى بعــض النقــاط عنــد اختيــار نقطــة
البحــث ملشــروع ،منهــا: 2
 .1املشــروع البحثي الذي ســتقوم به خالل رســالة املاجســتري أو الدكتوراه ســيكون له تأثري كبري عليك فيما بعد لعدة ســنوات ،وكذلك
ـخصا يُغــر مســار دراســته أو حبثــه ،فهنــاك
ســيؤثر يف اخلــرة البحثيــة لــك؛ ألنــك ســتكمل يف نفــس املوضــوع ،ومــن النــادر أن جتــد شـ ً
فــرق كبــر بــن البكالوريــوس واملاجســتري والدكتــوراه ،فالبكالوريــوس واملاجســتري عــادة تعمــل علــى إكســاب الطالــب مســتوى أفقــي مــن
1
2

ملزيد من األمثلة لخطابات مراسلة املرشفني يرجى زيارة الرابط األيتtinyurl.com/ovg73dc :
بعض املقاالت الهامة التي قد تساعدك عىل اختيار موضوع تخصصك:
http://www.nfer.ac.uk/schools/developing-young-researchers/how-to-choose-a-research-topic.cfm
http://www.umflint.edu/library/how-select-research-topic
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املعــارف ،أمــا الدكتــوراه ففيهــا تأخــذ مشــكلة وتبــدأ يف البحــث هلــا عــن حلــول ،وتظــل تعمــل يف نفــس البحــث حـوايل مخــس ســنوات ممــا
يُكســبك خــرة كبــرة يف نقطــة حبثــك ،وهنــاك أحبــاث يَصعُــب تواجدهــا يف منطقــة الشــرق األوســط ،فيجــب مراعــاة ذلــك عنــد عودتــك
لبلــدك إال إذا كنــت تنــوي العمــل يف اجملــال األكادميــي فلــن يشــكل عــدم تواجــده يف بلــدك أي مشــكلة بالنســبة لــك.
 .2ال بــد وأن تكــون واقعيًــا عنــد اختيــار موضــوع الدكتــوراه بشــكل خــاص ،فغالبًــا كل مــن معــك يف الدكتــوراه يكــون مســتواهم العلمــي
متميـ ًـزا ،لــذا ســتجد نفســك تتنافــس مــع أوائــل الطــاب مــن كل أحنــاء العــامل ،ومــن املمكــن أن يكــون املوضــوع الــذي تتخصــص فيــه
صعبًــا ،لــذا حــاول أال تعطــي الكثــر مــن الوعــود ملشــرفك الــذي ســتعمل معــه؛ وذلــك حــى ال يصعُــب األمــر عليــك وتســتمر ملــدة
٧ســنوات أو أكثــر يف مرحلــة الدكتــوراه ،لذلــك يفضــل أن تطلــب مــن املشــرف أن يعطيــك مســاحة مــن الوقــت والتفكــر مث الــرد وال
تعطيه موافقة فورية.
ـوع مــا ال تتوقــع أن يعرفاملشــرف كل شــيء عنــه ،فاملشــرف لديــه خــرة ولكــن موضــوع البحــث عبــارة عــن مشــكلة
 .3عنــد اختيــار موضـ ٍ
أيضــا ،فــإذا كان يعــرف حلهــا فهــذا ال يعتــر حبثًــا ،وعليــه هــو ال يعــرف احلــل مباشــرة ولكنــه ســيقدم لــك
ال يعــرف هــو كيفيــة حلهــا ً
املســاعدة فقــط ،وهــذه املســاعدة مهمــة جـ ًـدا خاصــة يف أول ســنتني أو ثالثــة مــن الدكتــوراه ،مث بعــد ذلــك ســتجد أنــك تســتطيع االعتمــاد
علــى نفســك يف كل شــيء.

ثالثًا :كيفية التقديم في الجامعة وإرسال المستندات:

يف هذا اجلزء نشرح لك طرق وإجراءات تقدمي وإرسال األوراق إىل اجلامعة بعد جتهيزها.

• كيفية إرسال المستندات؟
أول إذا كانت اجلامعة ســتقبل هذه املســتندات عن طريق الربيد
ال يُشــرط أن تُرسـ َـل كل املســتندات عن طريق الربيد ،لذا جيب التأكد ً
اإللكــروين ،وهــذا بالطبــع جمــاين ،أم ســتقبلها عــن طريــق الفاكــس وهــو أقــل الطــرق يف التكلفــة املاديــة ،أو عــن طريــق الربيــد العــادي،
لذلــك جيــب عليــك يف البدايــة أن تراســل اجلامعــة ملعرفــة هــل مــن املمكــن قبــول مســتنداتك بصفــة مؤقتــة عــن طريــق الربيــد اإللكــروين
أو الفاكــس أم ال؟ ويف حالــة قبولــك قــد تطلــب اجلامعــة منــك إرســال األوراق األصليــة عــن طريــق الربيــد ،وهنــاك عــدة طــرق إلرســال
مســتندات نذكــر منهــا علــى ســبيل املثــال:
أيضا.
 .1عن طريق الربيد األرضي ،وهذا حيتاج مدة زمنية حوايل شهر حىت يصل ومن املمكن أال يصل ً
 .2خدمــة الربيــد السـريع مثــل  DHLو ،FedExوبإمكانــك الدخــول علــى موقــع الشــركة وعمــل جتربــة إرســال وزن  500جـرام مــن
دولتــك إىل الدولــة املتواجــد هبــا اجلامعــة الــي ترغــب هبــا وذلــك ملعرفــة التكلفــة املاديــة بالتحديــد.
أيضــا خدمــة  Aramexوهــي أرخــص قليـ ًـا يف تكلفــة الــوزن ،ويف مصــر فيوجــد خدمــة  1 EGY Mailوهــي خدمــة
 .3هنــاك ً
أيضــا وختتلــف عــن خدمــة الربيــد األرضــي.
رخيصــة باإلضافــة أهنــا خدمــة مضمونــة ً
قُــم بتجميــع األوراق املطلوبــة منــك كلهــا حــى تُرســلها مــرة واحــدة؛ وذلــك ألن هنــاك قيمــة مبدئيــة تضطــر لدفعهــا عــن إرســال أي شــيء
عــن طريــق الربيــد ،وبعــد ذلــك يف حالــة مضاعفــة الــوزن فــإن الزيــادة يف التكلفــة تكــون طفيفــة ،ويف الغالــب الســرة الذاتيــة وبيــان الغــرض
ميكــن إرســاهلم عــن طريــق الربيــد اإللكــروين وذلــك منــذ بدايــة إجـراءات التقــدم ،وقــد يكــون لديــك خيــار حتميــل بيــان الدرجــات أثنــاء
1

موقع الربيد املرصيwww.egyptpost.org :
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فــرة التقــدمي ،وقــد جتــد أنــه ميكنــك أثنــاء مرحلــة التقــدمي رفــع نســخ إلكرتونيــة مــن أوراقــك وشــهاداتك علــى موقــع اجلامعــة حــى خطابــات
التزكيــة أو التوصيــة ،فتجــد أن هنــاك أماكــن خاصــة لوضــع عناويــن الربيــد اإللكــروين للموصــي بــك وتقــوم اجلامعــة مبراســلته ليقــوم هــو
بإرســال خطــاب التوصيــة اخلــاص بــك إىل اجلامعــة مباشــرة ،وذلــك عــن طريــق تســجيل دخــول بشــكل آمــن علــى موقــع اجلامعــة ،ويف
هنايــة عمليــة التقــدمي وبعــد أن يتــم قبولــك قــد حتتــاج إلرســال نســخ ورقيــة مــن شــهاداتك وخطابــات التزكيــة اخلاصــة بــك عــن طريــق الربيــد.
• التقديم على اإلنترنت للدراسات العليا:
على سبيل املثال للتقدمي يف جامعة  Berkeleyيف والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية:
أول :عند البحث يف جوجل حتدد.UC Berkeley Graduate admission
ً
ثانيًا :تدخل على املرحلة اخلاصة بالدراسات العليا.
grad.berkeley.edu/admissions/requirements
ثالثًا :سيظهر لك طلب تقدمي ،مث تقوم باختيار.Graduate Programs and Deadlines
لــو افرتضنــا أن الباحــث ختصــص يف ،))Electrical Engineering & Computer Sciencesســتجد أن الوقــت
احملــدد الســتقبال الطلبــات كامل ـةً ينتهــي يف  15ديســمرب  ،2014وكذلــك أن ـواع الربامــج الدراســية الــي تقدمهــا اجلامعــة س ـواءً كانــت
درجــة املاجســتري أو درجــة الدكتــوراه ،كمــا جتــد أن درجــة امتحــان ال ـ  GREاملطلوبــة ،مــع األخــذ يف االعتبــار أنــه إذا كان الشــخص
لغتــه األصليــة ليســت اإلجنليزيــة جيــب أن حيصــل علــى  TOEFLأو  ،IELTSكمــا جيــب أن تضــع يف االعتبــار أن التقــدمي يف 15
ديســمرب  2014ليتــم قبولــك يف الفصــل الدراســي ســبتمرب .2015
• متطلبات القبول بالجامعة :Admission Requirements
 بكالوريوس من جامعة معتمدة. درجة  GPAأكثر من .3.0أيضــا علــى موقــع اجلامعــة أن امتحــان  TOEFLقبــل  1ينايــر 2013
 درجــة  TOEFLأكثــر مــن أو تســاوي  ،90ومذكــور ًلــن يُقبــل ،وعليــه ال حتــاول احلصــول علــى درجــة  TOEFLمبكـ ًـرا.
 كمــا يوجــد كــود اجلامعــة ويســتخدم إلرســال درجــة امتحــان  GREو TOEFLمباشــرة إىل اجلامعــة يف حالــة أن املتقــدم يعرفــه،ـتخدم يف االمتحــان عــن طريــق اســم اجلامعــة والكــود اخلــاص
أمــا إذا كان املتقـ ِـدم ال يعرفــه فتوجــد إمكانيــة للبحــث عنــه داخــل ال ــموقع املسـ َ
ُ
ُ
هبا.
 جيــب االنتبــاه لبعــض املتطلبــات األخــرى داخــل كل كليــة ،فعلــى ســبيل املثــال قــد تتطلــب كليــة معينــة درجــات أعلــى يف أقســام امتحــان ،TOEFLلذلــك جيــب مراجعــة الطلبــات اخلاصــة بالقســم املـراد االلتحــاق بــه.
ُ
وكذلك جند يف متطلبات القبول للجامعة:
 إمكانيــة حتميــل الشــهادة املفصلــة احلاصــل عليهــا املتقــدم ،وىف حالــة قبولــك يف اجلامعــة ســيطلب منــك إرســال الشــهادات الرمسيــةباللغــة األصليــة هلــا ،وعليــه يف حالتنــا -كعــرب -سنرســل الشــهادات باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة وخمتومــة مــن اجلامعــة ،وعــادة مــا توضــع
ويتــم ويُوقــع عليــه مــن اخلــارج بطريقــة معينــة ،وىف دول أخــرى قــد ترســل اجلامعــات هــذه الشــهادات عــن
الشــهادات يف مظــروف مغلــق ُ
طريــق الربيــد ولكــن هــذه اخلدمــة غــر متوفــرة يف اجلامعــات املصريــة ،وعليــه يضطــر املتقــدم إلرســاهلا عــن طريــق  FedExأو بــأي طريقــة
أخــرى كمــا ذكرنــا مــن قبــل ،واملميــز هنــا أنــك غــر مضطــر إىل إرســال هــذه الطلبــات يف البدايــة ولكــن عندمــا يتــم قبولــك.
 اجلامعــة تطلــب علــى األقــل  3خطابــات توصيــة مفصلــة علــى شــكل معــن ،لــذا جيــب علــى املتقــدم أن يطلــب مــن املوصــي أن يُغطــىهــذه التفصيــات ،وغالبًــا مــا تكــون متكــررة يف معظــم طلبــات التقــدم اخلاصــة باجلامعــات املختلفــة ،لذلــك يُنصــح باإلطــاع علــى العديــد
ـتخداما فمــن غــر العملــي تقــدمي خطابــات توصيــة خمتلفــة لــكل جامعــة.
مــن طلبــات اجلامعــات للوصــول إىل أكثــر الطلبــات اسـ ً
دوالرا أمريكيًا.
 -تكلفة الطلب يف جامعة  Berkeleyلغري حاملي اجلنسية األمريكية هي ً 110
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• طلبات القسم :Department Requirements
باحلديــث عــن متطلبــات ختصــص املتقــدم ،وهــو علــى ســبيل املثــال Electrical Engineering & Computer
 ،Sciencesســنجد عــدة نقــاط:
أول :املوعــد النهائــي لقبــول الطلبــات هــو  6ينايــر  2015أي هنــاك أكثــر مــن  15يــوم عــن امليعــاد احملــدد مســبقا لتقــدمي الطلبــات وهــو
ً
 15ديســمرب .2014
ثانيًــا :املوعــد النهائــي ل ـ ( :)Supplemental Materialsوهــي عبــارة عــن نتيجــة امتحانــاتTOEFLو GREوذلــك إذا
كان املتقــدم متأخـ ًـرا يف هــذه االمتحانــات ،فســتأخذ وقتًــا أكــر لكــي ترســل الدرجــة النهائيــة للجامعــات املختــارة عــن طريــق اجلهــات
أيضــا علــى خطابـ ُـات التوصيــة ذاهتــا فاملوعــد
املختصــة ،وعليــه تُعطــي اجلامعــة مهلــة أكــر تصــل إىل  6ينايــر  ،2015وينطبــق ذلــك ً
النهائــي هلــا هــو  6ينايــر  ،2015مــع االنتبــاه إىل أنــه قبــل  16ديســمرب ِ 2014
يرســل املتقــدم كل الطلبــات األخــرى ،ويذكــر أمســاء
الربيــد اإللكــروين للجهــات املوصيــة.
ثالثًــا :أمــا عــن الق ـرار النهائــي ُ( :)Decisions Sentفهــو حمــدد لــدى جامعــة  UC Berkeleyبالفــرة مــن مــارس إىل أبريــل
 2015وتبــدأ الربامــج بدايــة مــن أغســطس .2015
ابعا :جند أنه مطلوب يف امتحان GREأن حتصل عليه يف الفرتة من  2009/6إىل  ،2013 /11وبالنسبة المتحان TOEFL
رً
فنجــد أن احلصــول عليــه مطلــوب أن يكــون مــن الفــرة  2012/6إىل ،2013/11وعليــه جنــد أن الكليــات أواألقســام ذاهتــا قــد تقبــل
 TOEFLأقــدم مــن املطلــوب يف الطلبــات العامــة للجامعــة أو أحــدث ،فشــروط األقســام أو الكليــات هــي الــي تســري علــى الطلبــات
املقدمــة هلــا.
• األوراق المطلوبة :Required materials
 بيان الغرض (.)Statement of Purpose  :Personal History Statementأي أن اجلامعــة تتطلــب منــك اإليضــاح حــول الســبب الــذي جعلــك هتتــم هبــذا اجملــالوتنجــح فيــه ،ومــا هــي أهدافــك املســتقبلية ،مــع األخــذ يف االعتبــار أنــه ليــس كل اجلامعــات تتطلــب مثــل ذلــك؛ وهلــذا جيــب ق ـراءة
متطلبــات كل جامعــة بعنايــة ،وهــي مــن ضمــن الطلبــات احملــدد هلــا موعــد هنائــي ب ـ  15ديســمرب .2014
 ثالثة خطابات توصية على األقل. بالنســبة ل ـ  GPAيف حالــة كونــك خريــج جامعــة خــارج الواليــات املتحــدة األمريكيــة فمــن املمكــن أن تــرك هــذه اخلانــة فارغــة ولكــنينصــح بكتابتهــا.
مثال آخرUCLA UNIVERSITY :
www.ucla.edu/admission/graduate-admission
أول :اختيــار برنامــج Electrical Engineeringفنجــد س ـؤال مــا هــي الوظيفــة الــي ترغــب يف احلصــول عليهــا؟ فعنــد اختيــار
ً
وظيفــة معينــة سـواءً كانــت (الدوائــر واألنظمــة املدجمــة  -املوجــات اإللكرتونيــة الفيزيائيــة  -اإلشــارات والنظــم) تظهــر لــك أســئلة مرتبطــة
بــكل اختيــار.
وعنــد اختيــار الدوائــر واألنظمــة املدجمــة ســوف جنــد جمموعــة مــن االختيــارات ُتــدد  4منهــم علــى األكثــر ،واهلــدف مــن ذلــك حتديــد
املشــرف املناســب لالطــاع علــى الطلــب اخلــاص بــك.
ثانيًا :اختيار األســاتذة الذين ترغب يف الدراســة معهم ،مما يعىن أنك قبل أن تقوم مبلء طلب االلتحاق باجلامعة جيب أن تبحث عن
وتدد من منهم ترغب يف الدراســة معه ،كما يُفضل أن تُراســلهم يف مرحلة ســابقة على ملء الطلب.
مشــرف بالقســم اخلاص بك ُ
أيضــا هــل يوجــد عنــدك التمويــل الــكايف ملتابعــة تكاليــف دراســتك؟ وغالبًــا مــا تكــون اإلجابــة نعــم ،وختتــار طريقــة احلصــول علــى التمويــل
و ً
املــايل لــك ،فهــل ســيكون عــن طريــق التدريــس فقــط؟ أم األحبــاث؟ أم املنــح؟ ويفضــل اختيــار كل هــذه االختيــارات ممــا يوفــر لــك فرصــة
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أكــر يف احلصــول علــى التمويــل الــازم لــك.
وعــن سـؤال مــدى توافــر التمويــل الــكايف خــال الســنة األوىل لــك فالغالــب أن تغطــي أنــت مصاريــف الدراســة يف العــام األول ،ويُفضــل
يف هــذا السـؤال اإلجابــة ب ـ (ال) فقــد تُقبــل بــدون متويــل.
ثالثًــا :جنــد أنــه مطلــوب مــن املتقــدم ذكــر تارخيــه التعليمــي ،فتذكــر هــل أنــت حاصــل علــى درجــة املاجســتري أم حاصــل علــى البكالوريــوس؟
ودرجة .GPA
وســيُطلب كذلــك منــك ذكــر الكــود اخلــاص باجلامعــة احلاصــل منهــا علــى درجتــك العلميــة ،وىف حالــة عــدم معرفتــك بــه تســتطيع البحــث
عنــه مــن داخــل الطلــب ،ويُطلــب أيضــا حتميــل صــورة ضوئيــة مــن الشــهادات املفصلــة غــر الرمسيــة اخلاصــة بــك ،ويُشــرط أن تكــون باللغــة
اإلجنليزيــة أو لغــة الدولــة املوجــود هبــا اجلامعــة ،ومــن املمكــن أن تُرفِــق معهــا شــهاداتك باللغــة العربيــة وتُعتــر هــذه الشــهادات غــر رمسيــة،
رســل مــن اجلامعــة يف ظــرف مغلــق وعليهــا األختــام املناســبة؛ وذلــك لتفــادي أي مشــكلة يف تزويــر
أمــا الشــهادات الرمسيــة فهــي الــي تُ َ
الدرجات عن طريق برامج الفوتوشوب.
ابعــا :منطقــة خاصــة بدرجــات امتحــان الــ TOEFLمقســمة إىل خانــات؛ لذكــر الدرجــة تفصيـ ًـا يف مهــارات (االســتماع ،القـراءة،
رً
التحــدث ،الكتابــة).
مث جنــد سـؤ ًال عــن امتحــان  ،GREهــل اجتــزت االمتحــان وحصلــت علــى درجتــك؟ أم اجتــزت االمتحــان ومل حتصــل علــى درجتــك
بعــد؟ أو مل تأخــذ امتحــان GRE؟
املهــم لــدى اجلامعــة املقـ َـدم هلــا الطلــب أن تصــل درجــة املتقــدم قبــل املوعــد النهائــي احملــدد مســب ًقا لوصولــه مــن اجلامعــة ،وعليــه جيــوز لــك
إرسال الطلب دون ُمعرفة درجة الـ .GRE
خامســا :سـؤال عــن اجلوائــز الــي حصلــت عليهــا مســب ًقا؟ وهــل حصلــت علــى منــح قبــل ذلــك؟ ويُطلــب منــك حتميــل األوراق الــي تــدل
ً
على ذلك ،وسؤال آخر عن مدى توافر خربات عملية سابقة لك؟
سادســا :يُطلــب منــك أيضــا حتميــل الســرة الذاتيــة اخلاصــة بــك ،مث تُســأل عــن الطريقــة الــي مسعــت عنهــا بربنامــج UCLA
ً
تقدمــا ألكثــر مــن جامعــة مــن اجلامعــات الكــرى
 ،UNIVERSITYومــا هــي اجلامعــات األخــرى الــي قدمــت فيهــا؟ فــإذا كنــت ُم ً
فمــن املمكــن أن تُعتَــر ميــزة لــك ،مــع الوضــع يف االعتبــار أن ذلــك اختياريـًـا بالنســبة لــك ،فمــن املمكــن الــرد علــى هــذه األســئلة أو عــدم
الرد عليها ،كما ُيكنك حتميل أي وثائق إضافية تُساعد يف قبول طلبك.
ـابعا :منطقــة خاصــة خبطابــات التوصيــة واألســاتذة املوصيــن لــك ،حيــث يطلــب منــك كتابــة االســم األول لــكل أســتاذ ،واللقــب أو
سـ ً
االســم األخــر ،وكتابــة الربيــد اإللكــروين اخلــاص بــه ،وهــذا األهــم حيــث يُشــكل وســيلة التواصــل معــه ،وال يُشــرط ذكــر عنوانــه ومدينتــه،
ِ
فسيسـ ُـهل حتديــد القســم
ويُ َ
فضــل ذكــر التخصــص الدراســي لــه ،فــإذا أرســل املُوصــي خطــاب توصيــة عــن طريــق بريــده اإللكــروين العــادي َ
اخلــاص بــك.
ويوجــد س ـؤال إذا كنــت ال ُتريــد معرفــة مــا كتبــه األســتاذ عنــك يف خطــاب التوصيــة؟ ففــي حالــة اختيار(نعــم) فهــذا يــدل علــى ثقتــك
ِ
ِ
ـب عنــك ،ويف حالــة رفــض
بنفســك أو أنــك تعــرف مــا ُكتــب هبــا مســب ًقا ،وىف حالــة اختيــار (ال) فهــذا يعــى أنــك ترغــب يف معرفــة مــا ُكتـ َ
الطلب اخلاص بك هل كان السبب يف خطاب التوصية أم ال؟ اإلجابة هنا اختيارية.
ثامنًــا :هــذه هــي اخلطــوة األخــرة يف إرســال الطلــب ،ويُشــرط عــدم إرســال الطلــب إال يف حالــة اســتكمال كل اخلانــات ،وكمــا ذكرنــا مــن
قبــل تســتطيع أن حتفــظ بياناتــك وتعــود الســتكماهلا الح ًقــا.
دوالرا أمريكيًــا يتــم إرســاهلا عــن طريــق بطاقــة االئتمــان أو أي طريقــة أخــرى تقبلهــا
كمــا ســتجد مصاريــف إرســال الطلــب وهــي ً 110
اجلامعــة.
هذه هي خطوات البحث عن اجلامعات وطرق ملء الطلبات اخلاصة هبا.
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نصائح عامة: 1

 التنظيــم :عنــد التقــدمي يف جامعــات متعــددة وتتواصــل مــع عــدد كبــر مــن املشــرفني فســيتوافر لــك كــم كبــر مــن املعلومــات الغــر مرتبــةاصــل معهــم ،كمــا أن لــكل جامعــة تفاصيــل خمتلفــة عــن األخــرى ،وعليــه يُفضــل عمــل ملــف Excel
الــي تــزداد مــع تعــدد املشــرفني املُتو َ
2
مقســم إىل عــدة أقســام كل منهــا خــاص جبامعــة معينــة كمــا هــو موضــح يف (شــكل  ، ) 9ويكتــب بداخــل كل قســم املوعــد النهائــي
لتقــدمي الطلــب يف هــذه اجلامعــة ،وتكلفــة الطلــب ،ودرجــة  TOEFLاملطلوبــة ،وهــل تقســيم درجــات امتحــان TOEFLيتطلــب
درجــات معينــة أم املهــم هــو الدرجــة النهائيــة ،وأمســاء األســاتذة والربيــد اإللكــروين اخلــاص هبــم وهــل راســلتهم أم ال؟ وتاريــخ مراســلتهم؟
وهــل مت الــرد أم ال؟ وذلــك ألنــه يف حالــة عــدم الــرد يفضــل مراســلته مــرة أخــرى ،وهــل يتوافــر لديــه ممولــون أم ال؟ وغريهــا مــن التفاصيــل
الــي ختتلــف مــن جامعــة ألخــرى وذلــك لتجنــب الســهو أو اخلطــأ.
 غالبًــا مــا تتطلــب اجلامعــات إنشــاء حســاب علــى موقــع اجلامعــة لتتمكــن مــن التقــدمي مــن خاللــه ،وعــادة مــا يُطلَــب منــك الربيــداإللكــروين اخلــاص بــك وكلمــة الســر اخلاصــة وامســك وتاريــخ ميــادك وغريهــا مــن املعلومــات الشــخصية عنــك ،مبجــرد أن تنتهــي مــن هــذه
املعلومــات ســيصل علــى الربيــد اإللكــروين اخلــاص بــك رســالة تأكيــد حلســابك مــن اجلامعــة وذلــك للتأكــد مــن الربيــد اإللكــروين اخلــاص
بــك ،وتكــون الرســالة مصحوبــة برابــط لتفعيــل حســابك ،ومبجــرد تفعيــل احلســاب ســتدخل علــى الطلــب اخلــاص بالتقــدمي للجامعــة.
ِ
ـب منــك حتديــد اجملموعــة العرقيــة الــي تنتمــي هلــا (أمريــكا الالتينيــة – أالســكا – أوروبــا) وعــادة نقــع حنــن حتــت تصنيــف
 إذا طُلـ َ(أبيــض -الشــرق األوســط) وليــس أفريقــي حــى وإن كنــا ننتمــي هلــذه القــارة ،فيجــب االنتبــاه هلــذه النقطــة.
 كتابــة معلومــات االتصــال مثــل عن ـوان منزلــك يف مصــر بالتفصيــل؛ ألنــه ســيتم إرســال بعــض األوراق اهلامــة مــن اجلامعــة علــى هــذاالعن ـوان لكــي حتصــل علــى تأشــرة الســفر مــن ســفارة الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

ابعا :كيـ ـ ـ ــف يت ـ ــم تقييمـ ــك؟
رً

فهــل ســيتم النظــر إىل تقديــرك يف مرحلــة البكالوريــوس س ـواءً حصلــت علــى تقديــر جيــد جـ ًـدا أو امتيــاز؟ ....أو أنــك حصلــت علــى
تقديــر جيــد ولكنــك قُمــت بعمــل أحبــاث جيــدة،و قُمــت بتســجيلها ونشــرها داخــل جمــات علميــة ،فهــل سيســاعدك ذلــك يف تقييمــك؟
ال نعــرف كيــف ســيتم تقييمــك علــى وجــه التحديــد ،فمعايــر كل جامعــة وكل برنامــج خمتلفــة ،ولكــن أهــم مــا جيــب أن تعرفــه أن كل مــا
تقــوم بكتابتــه أو إرفاقــه مــن مســتندات ســوف يتــم النظــر إليــه وتقييمــه ،وكل مــا قــد قمــت بــه مــن أنشــطة دراســية أو أنشــطة صيفيــة ،ومــا
متلكــه مــن مهــارات اجتماعيــة ومــا قــد قمــت بــه مــن أعمــال تطوعيــة يســاهم بشــكل قــوي جـ ًـدا يف تقييمــك.
فــإذا حصلــت علــى تقديــر امتيــاز ســيتم أخــذ هــذا بالفعــل يف االعتبــار ،وبالطبــع ستحســب كنقطــة متيــز لديــك ،أمــا إذا حصلــت علــى
تقديــر متوســط يف فصــل دراســي مــا نتيجــة لظــروف خارجــة عــن إرادتــك فبإمكانــك كتابــة هــذا يف مقالــك الشــخصي.
لــذا يكــون مــن املهــم أن جتهــز نفســك يف كل اجملــاالت العلميــة واألكادمييــة والبحثيــة واالجتماعيــة والتطوعيــة ،حيــث أن كل هــذا يرتاكــم
ليســاهم يف متييــزك عــن أقرانــك املتنافســن مــن كل دول العــامل ،ويســاهم يف قبولــك أنــت دون غــرك.

يرجى االستعانة بهذه املقالة الهامة التي توضح كيفية التقديم للجامعات األجنبية وأهميتها وكيف تكون باحثًا:
1
www.cs.cmu.edu/~harchol/gradschooltalk.pdf
يرجى الرجوع إىل صفحة .40
2

َدليلُك لِل ّد َر َاساتْ ال ُعلْيَا بِال ْخاَر ِْج
مؤسسة علامء مرص

114

ويتم التقييم وفقا ملا يسمى بـ  5P›Sوهي ما وضعه األكادمييني والباحثني من أساسيات التقييم وتصنيفها وتنقسم إىل:
 -1األداء األكادميي واخلربة الب ــحثية
() Academic Performance+Research Experience
درجاتك وتقديراتك يف البكالوريوس واملاجستري إذا كنت من املتقدمني لدرجة الدكتوراه ،وأحباثك اليت قمت هبا.
 -2املناهج الدراسية ()Curriculum Program
ســيقيمون هــل كانــت املـواد الدراســية الــي درســتها خــال البكالوريــوس أو املاجســتري كافيــة؟ أم ســتحتاج لدراســة مـواد أخــرى كــي تكــون
مؤهل؟
ً
 -3درجات االختبارات املطلوبة للتقدمي ()Potential Through Test Scores
تقييــم درجاتــك سـواءً يف امتحــان ال ـ  GREأو  TOEFLأو غريهــا مــن االمتحانــات املطلوبــة ،وهــل درجاتــك أعلــى مــن ال ــدرجات
املطلوبــة أم ال؟
 -4املشاركة اجملتمعية () Community Participation
هل كنت تعمل يف الصيف؟ هل كنت تتدرب أو تقوم بأعمال تطوعية؟ هل شاركت يف مؤمترات؟
عليــك أن ُت ِســن اســتغالل الصيــف فمــن أفضــل الفــرص للحصــول علــى منــح دراســية أو تدريبيــة مثــل املؤمت ـرات ،وهنــاك العديــد مــن
وطموحــا للحصــول علــى تلــك الفــرص داخــل
الفــرص التدريبيــة الــي حصــل عليهــا طــاب جملــرد تواصلهــم مــع أســاتذة رأوا منهــم شــغ ًفا
ً
املؤمتـرات ،فاحلصــول علــى فــرص تدريبيــة داخــل أو خــارج دولتــك يســاهم بشــكل كبــر يف تقييمــك ،حيــث أنــه يُعتــر مــن اخلـرات الــي
متيــزك عــن أقرانــك.
.5شخصيتك () Personal Statment
أيضــا يســاهم يف تقييمــك بشــكل كبــر ،حيــث يتــم
تعبــرك عــن نفســك وعــن شــخصيتك داخــل املقــال الشــخصي واملقابلــة الشــخصية ً
س ـؤالك أســئلة مكثفــة للتأكــد مــن املعلومــات الــي قمــت بتســجيلها وللتأكــد مــن شــخصيتك الــي قمــت بالتعبــر عنهــا ،وقــد تكــون
املقابــات عــر اإلنرتنــت ويف بعــض األحيــان يتــم ســفرك وإج ـراء املقابــات باخلــارج.
هــذا وقــد عرضنــا يف هــذا الفصــل مرحلــة اختيــار املشــرف ومــدى أمهيــة أن ُتســن وتتحــرى الدقــة يف اختيــارك ملــا يرتتــب علــى ذلــك مــن
نتائــج تتوقــف عليهــا يف بعــض األحيــان اســتكمال رحلتــك الدراســية بالكامــل ،ويف الفصــل القــادم ســوف نُ ِ
فصــل لــك طريقــة التعامــل مــع
املشــرف ،ومــا الــذي تتوقعــه منــه بالضبــط؟ كمــا عرضنــا لــك خــال هــذا الفصــل كيفيــة اختيــار موضــوع البحــث ،والضوابــط واإلطــار العــام
الــذي حيكــم عمليــة االختيــار،و إىل هنــا نكــون قــد انتهينــا مــن مرحلــة إعــداد وجتهيــز األوراق واخلطـوات املطلوبــة قبــل التقــدم بأوراقــك
للجامعــة املنشــودة ،مث عرضنــا بالتفصيــل واألمثلــة العمليــة لكيفيــة مــلء اســتمارات التقــدمي للجامعــات باخلــارج ،وكيفيــة إرســال أوراقــك
للخــارج بأكثــر مــن طريقــة مضمونــة وآمنــة؛ لكــي تصــل يف الوقــت املناســب ،ولــك احلريــة يف اختيــار الطريقــة املناســبة لــك وذلــك يف حالــة
ـرا إىل املواعيــد احملــددة للتقــدمي؛ كــي ال تُرفَــض أوراقــك جملــرد عــدم وصوهلــا
عــدم حتديــد اجلامعــة لطريقــة معينــة ،ولكــن جيــب أن تنتبــه كثـ ً
يف املوعــد احملــدد ،وعليــه ختســر الكثــر مــن اجلهــد والوقــت.
................................................
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ن ــقطة مــضيئة

د /أح ــمد م ــاضي (صيدلة  -الواليات املتحدة األمريكية).

بــدأ حلــم االلتحــاق بكليــة الصيدلــة مبكـ ًـرا وأنــا باملرحلــة اإلعداديــة؛ لرغبــي يف العمــل مبجــال البحــوث الدوائيــة ،وشــجع ذلــك عمــل
والــداي يف القطــاع الطــي ،وخترجــت مــن كليــة الصيدلــة جامعــة عــن مشــس عــام  2006بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف.
وقــد كان ألحــد زمــاء والــدي مــن الصيادلــة دور هــام يف تشــجيعي علــى اســتكمال الدراســة باخلــارج ،وأتذكــر عندمــا أحضــر يل هــذا
الشــخص علبتــن مــن نفــس الــدواء (نفــس املــادة الفعالــة ) أحدمهــا تصنيــع شــركة عربيــة واآلخــر تصنيــع شــركة أجنبيــة ،ووجدنــا الفــرق
ـرا يف قابليــة دواء الشــركة األجنبيــة علــى التأثــر يف املريــض بشــكل يفــوق دواء الشــركة العربيــة ممــا جيعلــه األفضــل لــدى املرضــى واألكثــر
كبـ ً
فاعليــة ،وحينهــا بــدأ حلــم الدراســات العليــا باخلــارج ي ـراودين ،ولكــن حينهــا مل أكــن أعلــم مــا هــي املتطلبــات الالزمــة للتقــدمي للمنــح
والســفر أو مــن أيــن أبــدأ رحلــي؟
بــدأت يف سـؤال عــدد مــن املشــرفني يف اجلامعــة ممــن علمــت أهنــم اســتكملوا دراســتهم باخلــارج عــن كيفيــة حتضــر نفســي وأوراقــي ،ولكــن
كانــت إجابتهــم مقتضبــة وغــر مشــجعة علــى اإلطــاق.
واتفقت أنا وزمالئي على التحضري للســفر حبيث نســاعد بعضنا البعض ،وكنت أرغب يف اســتكمال دراســي بأملانيا ،وبدأت يف دراســة
اللغــة األملانيــة حيــث كانــت منــح املاجســتري املتاحــة يف أملانيــا يف ذلــك الوقــت باللغــة األملانيــة.
و اســتغرقت ســنة يف دراســة  9مســتويات مــن اللغــة األملانيــة ،ولكــن لألســف اشــرطت املنــح بعــد ذلــك دراســة ثــاث مســتويات
أخــرى ،ودخــول امتحــان لغــة يعــادل امتحــان TOEFLولكــن باألملانيــة ،وســوف يســتغرق ذلــك وقتًــا يســاوي الوقــت الــي اســتغرقتُه
يف دراســة  9مســتويات الســابقني ،وهنــا بــدأت الرتكيــز يف برامــج املنــح املتاحــة باللغــة اإلجنليزيــة ،وبــدأت اإلعــداد مــع زميــل يل الختبــار
 ،TOEFLومل ألتحــق بكــورس خــاص بــه ،إال أنــي ذاكــرت جيـ ًـدا وحصلــت علــى درجــة مرتفعــة بــه ،ويفGREحصلــت علــى
الكــورس مــن اإلميديســت مــع زميلــي حيــث مل نكــن نعــرف شــيئًا عــن هــذا االختبــار ،وصادفنــا وجــود زميلــة نصحتنــا بالتقــدمي علــى املنــح
يف هولنــدا حيــث يوجــد جامعــات قويــة هنــاك.
أمــا عــن مرحلــة التقديــم والدراســة بــدأت يف مراســلة  7جامعــات يف أمريــكا باإلضافــة إىل جامعــة UTRECHTىف هولنــدا وتعــد
أكــر جامعــة هنــاك ،وهلــا ترتيــب عاملــي ضمــن أكــر  100جامعــة علــى مســتوى العــامل.
ومل أوفــق يف القبــول يف كل اجلامعــات األمريكيــة ســوى جامعــة واحــدة فقــط ،وجــاء رد مــن األســتاذ وكان يفاضــل بيــي وبــن شــخص
آخــر حيــث طلــب أن يعــرف مــاذا كنــت أفعــل بعــد التخــرج؟ .وكنــت قــد حصلــت علــى وظيفــة يف هيئــة الطاقــة الذريــة ،وعملــت يف بعــض
األحبــاث الكيميائيــة ولكنهــا كانــت أحباثـًـا بدائيـةً ،وعليــه مل أوفّــق يف القبــول معــه.
أمــا بالنســبة للتقــدمي يف جامعــة  1 UTRECHTفبفضــل اهلل مت قبــويل أنــا وزميلــي هبــا ،وبعــد ذلــك حصلــت علــى املنحــة مــن
احلكومــة اهلولنديــة ،ومشلــت املنحــة تغطيــة مصاريــف الدراســة وتأشــرة الســفر واملعيشــة ملــدة عامــن ،وكنــا مــن أوائــل املقبولــن يف هــذه
املنحــة.
أول مث بعــد ذلــك تقــوم بالتقــدمي علــى املنحــة،
وهنــا أود أن أُشــر إىل جــزء هــام ،وهــو أن هنــاك برامــج للماجســتري يتــم القبــول يف اجلامعــة ً
أيضــا.
وهنــاك برامــج أخــرى مبجــرد قبولــك يف اجلامعــة حتصــل علــى املنحــة ،فهــذا خيتلــف مــن جامعــة جلامعــة ومــن دولــة لدولــة ً
واشــتمل برنامــج املاجســتري علــى حبثــن منفصلــن ،قمــت بأحدمهــا يف اجلامعــة يف هولنــدا بينمــا اآلخــر كان ميكــن إجـراؤه يف أى مــكان
1
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س ـواءً يف هولنــدا أو يف إحــدى الشــركات أو خــارج هولنــدا ،وكان حلــم الدراســة بأمريــكا ي ـراودين؛ وعليــه حبثــت عــن أحــد املشــرفني
املتميزيــن الذيــن يعملــون بنفــس ختصصــي بإحــدى اجلامعــات يف أمريــكا ،وبالفعــل وجــدت مشــرفةً تعمــل جبامعــة ،MICHIGAN
وتواصلــت معهــا عــن طريــق أحــد املشــرفني باجلامعــة ،وبالفعــل رحبــت بذلــك وأجــرت معــي مقابلــة عــن طريــق برنامــج ســكايب ،وكان
عامــا لكــي تتعــرف أكثــر علــى شــخصييت واهتمامــايت ،وملــاذا أنــا مهتــم بالدراســة يف معملهــا؟
حديثنــا يف معظمــه ً
أمــا عــن أســباب قبــويل يف منحــة املاجســتري يف هولنــدا؛ فهــي لقيامــي ببعــض األحبــاث يف جمــال الكيميــاء يف هيئــة الطاقــة الذريــة كمــا
هامــا يف
ذكــرت مــن قبــل ،فعلــى الرغــم مــن أهنــا أحبــاث قليلــة جـ ًـدا ال تقــارن مبــا قمــت بــه بعــد ذلــك يف هولنــدا ،لكنهــا كانــت عامـ ًـا ً
قبــول أوراقــي باملنحــة.
واجلديــر بالذكــر أنــي اخــرت ختصــص الكيميــاء الصيدالنيــة بعــد التحاقــي بربنامــج املنحــة ،وعملــت مــع أحــد أفضــل األســاتذة يف ختصــص
 Kinase Inhibitorوكان املعمل اخلاص به نشر حوايل  200حبثًا.
خــال فــرة عملــي علــى حبثــي الثــاين اخلــاص باملاجســتري يف أمريــكا قمــت بالتقــدمي علــى الدكتــوراه يف جامعــة MICHIGANفقــط،
ومل أتقــدم إىل جامعــات أخــرى حيــث مل يكــن معــي مــا يكفــي مــن األوراق ،وقامــت الدكتــورة الــي كنــت أســتكمل معهــا حبــث املاجســتري
حينئــذ بتزكيــي لــدى اللجنــة ،وبعدهــا متــت دعــويت لعمــل ثــاث مقابــات شــخصية مــع مشــرفني مــن اختيــاري ،فقمــت باختيــار مشــرفني
أرغــب يف اســتكمال دراســي معهــم يف الدكتــوراه ،واحلمــد هلل مت قبــويل لربنامــج الدكتــوراه الــذي يكفــل منحــة تلقائيًــا.
أحــد أســباب قبــويل يف منحــة الدكتــوراه يف أمريــكا هــو وجــود خطابــات توصيــة مــن أســاتذيت هبولنــدا ومصــر ،باإلضافــة إىل خـرايت الــي
اكتســبتها خــال دراســة املاجســتري ،واالنطبــاع اجليــد خــال املقابــات الشــخصية الــي أجريتُهــا.
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األس ـئـ ـ ـ ـ ــلة

:

س:هل كان امتحان  GREمن متطلبات منحة الماجستير في هولندا؟
مل يكــن امتحــان  GREمــن متطلبــات برنامــج املاجســتري يف هولنــدا ولكــن قمــت بإرســاله مــن ضمــن األوراق ،وعنــد تقدميــي للدكتــوراه
أيضــا ،حيــث احتلــت أحبــاث املاجســتري وعملــي مــع أســاتذة متميزيــن يف هولنــدا أولويــة
يف أمريــكا مل يكــن  GREذات أولويــة كبــرة ً
أكرب.
س :هل قمت بنشر ورقة بحثية قبل التقديم على منحة الدكتوراه في أمريكا؟
ال ،مل أقم حينها بنشر ورقة حبثية ،ولكن عند البدء يف الدكتوراه قمت بالفعل بالنشر.
س :ما العوامل التي تسببت في االنتقال من هولندا ألمريكا؟
م يكــن هنــاك عوامــل ،ولكــن جمــرد رغبــة يف اســتكمال الدراســة يف أمريــكا باإلضافــة إىل أن ترتيــب اجلامعــات يف أمريــكا يفــوق أي دولــة؛
ممــا يســاهم يف احلصــول علــى تعليــم جيــد.
س :ما العوامل التي ساهمت في قبولك في منحة الدكتوراه في أمريكا؟
األحبــاث الــي أجريتهــا يف هولنــدا ،باإلضافــة إىل جوابــات التوصيــة ،وتقديـرايت العاليــة خــال مرحلــة البكالوريــوس ،وتقديـرايت أثنــاء مرحلــة
املاجســتري يف هولندا.
س :ما تخصصك الحالي؟
يف هولنــدا كانــت أحباثــي يف جمــال الكيميــاء العضويــة والتصنيــع الدوائــي ،أمــا يف أمريــكا فيرتكــز عملــي يف جمــال الكيميــاء احليويــة ،وبالرغــم
مــن أنــى طالــب يف كليــة الصيدلــة إال أنــي أعمــل يف أحــد معامــل كليــة الطــب.
س :ما هو الفرق بين المنحة والتمويل؟
متويل ملنحة أو لعمل أحباث فهو مصطلح عام وليس خاص.
التمويل قد يشمل ً
س :هل يوجد منح لدراسة طب األسنان؟
عامةً ال يوجد منح للتخصصات اإلكلينيكية يف الطب ،ولكن يوجد يف التخصصات األكادميية.
س :هل عدد السنوات بعد التخرج تُمثِل عائ ًقا للحصول على المنحة؟
غالبًا ال يُفضل وجود فرتة انقطاع عن الدراسة إال ملربٍر مقن ٍع يدعم موقفك.
س :ما الكتب التي ترشحها في التحضير TOEFL؟
اســتعن بــكل الكتــب املتاحــة؛ فهــي تســاعدك علــى التدريــب والتحضــر اجليــد ،والكتــاب الــذي كانــت إميديســت تســتعني بــه هــو كتــاب
.Longman
س :هل قمت بعمل المعادلة لتعمل كصيدلي؟
ال مل أقم بعمل معادلة؛ حيث كنت أميل إىل العمل البحثي أكثر من العمل كصيديل.
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س :هل مصروفات المنحة تكفي للمعيشة؟
أيضا.
نعم تكفي مع العلم أنين متزوج ً
س :ما هي أسباب رفضك أثناء تقديمك على المنح في أمريكا بعد التخرج مباشرًة؟
تقديرا عاليًا يف مرحلة البكالوريوس خاصة أن املنافســة تكون عالية والســيما أن منح املاجســتري
م أكن حينها أمتلك خربة حبثية ،فقط ً
تكــون قليلــة مقارنــة بالدكتوراه.
س :ما هي طبيعة المقابلة الشخصية على اإلنترنت؟
تكــون عــن طريــق برنامــج الســكايب صــوت أو فيديــو ،ومعظمهــا أســئلة عامــة يف جمــال دراســتك يف حماولــة ملعرفــة طبيعــة شــخصيتك
أكثــر منهــا مناقشــة علميــة.
س :هل يمكنني التقديم على منحة فولبرايت وأنا خارج مصر؟
نعم ميكنك ولكن املقابلة الشخصية تكون يف مصر ،ويتم إخبارك مبيعاد املقابلة قبلها بأيام قليلة؛ لذلك يرجي االنتباه هلذا األمر.
س :أنــا حاصــل علــى بكالوريــوس فــي الكيميــاء الحيويــة منــذ ســبع ســنوات بتقديــر جيــد ،وحاصــل علــى ســكور  8فــي IELTS
هــل يمكننــي التقديــم علــى منحــة دكتــوراه مباشــرة؟
ال أنصحــك بذلــك خاصــة أن املنافســة تكــون كبــرة مــن الطــاب احلاصلــن علــى تقديـرات أعلــى ،ولكــن ميكنــك التقــدمي علــى منحــة
أول ،حيــث أن أغلــب الطــاب الذيــن يتــم قبوهلــم يف الدكتــوراه مباشــرة بــدون ماجســتري قام ـوا بعمــل أحبــاث وتدريــب علــى
ماجســتري ً
مهــارات حبثيــة ممــا يزيــد مــن فــرص قبوهلــم.
س :ما الدرجة المطلوبة في  IELTSللحصول على منحة دكتوراه وهل يتم قبول  IELTSفي أمريكا؟
ختتلف الدرجة املطلوبة على حسب متطلبات كل جامعة وكل برنامج ،ونعم يتم قبول  IELTSيف أمريكا.
س :هل يمكن إرسال شهادة بمواد التمهيدي أثناء التقديم على المنحة؟
نعم بالطبع يتم إرساهلا خاصة يف حالة حصولك على تقديرات عالية مما يدعم موقفك.
س :هل يتطلب الحصول على منحة عمل معادلة للبكالوريوس؟
عمل املعادلة يكون يف حالة العمل يف الدولة وليست الدراسات العليا فهي ال تتطلب عمل معادلة.
س :هل يتوجب أثناء إرسال السيرة الذاتية ذكر أنني أعمل أو أقوم بأبحاث حاليًا؟
نعم بالطبع يفضل ذلك؛ حىت ال يكون هناك فرتة انقطاع عن الدراسة أو العمل.
س :حصلت على منحة فولبرايت ( ،)non-academicهل سيساهم ذلك في قبولي في منحة دكتوراه؟
نعــم سيســاهم ،خاصـةً لــو قــام أســتاذك يف أمريــكا بكتابــة جـواب توصيــة لــك ،كمــا أن األحبــاث الــي قمــت هبــا هنــاك ســتدعم موقفــك
عنــد التقــدمي علــى منــح الدكتــوراه.
حصلت على تقدير جيد في أول سنتين لدراستي الجامعية ،هل يمكنني التقديم على منحة؟
س:
ُ
ـرا يف
ميكنــك احلصــول علــى درجــات أعلــى يف الســنوات القادمــة خاصــة أن املنافســة تكــون كبــرة ويشــكل التقديــر العــايل عامـ ًـا كبـ ً
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عمليــة االختيــار.
س :ما هو سبب عدم رد بعد األساتذة على مراسالت البريد اإللكتروني؟
ال يوجــد ســبب حمــدد ،رمبــا مل يتــم قراءتــه لســبب االنشــغال أو أن احملتــوى مل يــرق هلــم؛ لوجــود أخطــاء كتابيــة ،وعــدم إجــادة اللغــة بشــكل
ٍ
كاف ،أو عــدم رؤيتهــم للربيــد اإللكــروين.
س :أنا اآلن في سنة التمهيدي ،هل يمكنني ذكر دراستي لمواد التمهيدي قبل حصولي على شهادة رسمية بذلك؟
ذكرك لذلك لن يضيف شيئًا ،حيث يتعني عليك إرفاق شهادة تؤكد درجاتك يف تلك املواد.
س :ما رأيك في الكورسات عن طريق اإلنترنت ،وهل تـَُعادل الكورسات التي تتم دراستها في الجامعات المرموقة؟
نعم تُعادل ،وهي كورسات جيدة للغاية ،وميكنك إضافتها يف السرية الذاتية خاصة لو مرفقة بشهادة.
س :هل يوجد منح لدراسة التجارة؟
بالطبع يوجد منح ،فاملنح ليست مقتصرة فقط على التخصصات العلمية.
س:هل حصولي على الدكتوراه في الخارج يكفل لي التعيين في الجامعة التي تخرجت منها في مصر بعد عودتي؟
يعتمد على نظام اجلامعة يف مصر ،ميكنك سؤال أساتذتك عن هذا األمر.
س :هل دراسة ماجستير بنظام الكورسات فقط يدعم موقفي في التقديم؟
معا.
يفضل دراسة كورسات وعمل أحباث ً
س :هل يمكنني التقديم على منحة ماجستير أثناء قيامي بالماجستير في مصر؟
أول.
يفضل االنتهاء من املاجستري يف مصر ً
س :كيف يمكنني الحصول على تدريب بحثى؟
ميكنك االستعانة بأساتذتك وطلب التدريب يف معاملهم يف الصيف أو التدريب يف أحد الشركات.
س:هل أقوم بمراسلة األساتذة قبل التقديم على المنح في أمريكا؟
ال يُشــرط مراســلة األســتاذ بــل ميكنــك التقــدمي علــى املنحــة مباشــرة ،ولكــن يف حالــة اســتهداف أســتاذ بعينــه ميكنــك مراســلته وســيقوم
بتشــجيعك للتقــدمي علــى الربنامــج.
س :متى تبدأ فترة التقديم لبرنامج الماجستير في العلوم الصيدلية؟
خيتلف من جامعة ألخرى ،ولكن ما بني أغسطس  -2015فرباير  2016يف حالة السفر يف أغسطس .2016
................................................

الفصل السادس

االستعداد لرحلة طلب العلم

ت َ َغ َّر ْب َعن األَ ْوطَانِ ِف طَل َِب ال ُع َلَ ...و َسا ِف ْر فَ ِفي األَ ْسفَا ِر َخ ْم ُس فَ َوائِ ِد
		
ابَ ،و ُص ْح َب ُة َماج ِِد
الشافعي
اب َم ِعيشَ ٍةَ ...و ِعلْ ٌمَ ،وآ َد ٌ
ت َ َف ُّر ُج َه ٍّمَ ،واكْ ِت َس ُ
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الرحلة احلقيقية ال تنتهي بإرســال أوراقك إىل اجلامعة بل هي تبدأ بعد ذلك ،فبعدما أَرســلت كل األوراق واملســتندات املطلوبة ســتنتظر
رد اجلامعــة علــى طلبــك ،ويــأيت رد اجلامعــة بعــد غلــق بــاب التقــدمي ومــن مث فــرز كافــة الطلبــات املقدمــة وهــو األمــر الــذي يســتلزم بعــض
الوقت...
دائما.
وعليه جيب أن تتفقد بريدك اإللكرتوين ً
لقد وصلك اخلرب املفرح ،لقد مت قبولك يف اجلامعة.
واآلن ماذا عليك أن تفعل؟
جدا ،تستمر يف النظر والبحث على موقع اجلامعة؛ لتعرف تفاصيل أكثر وأنت تشعر بالفخر.
ٌ
مبارك لك ،بالتأكيد أنت سعيد ً
وبــدأت األفــكار بتغيــر وجــه العلــم والعــامل تتـوارد إىل ذهنــك واحلصــول علــى جائــزة نوبــل فــكل ذلــك رائــع جــداَ ،ولكــن مهـ ًـا ....قبــل
أن تتعجــل مازالــت هنــاك بعــض األمــور الــي عليــك فعلهــا بعــد لكــي تصــل إىل حلمــك.
فقبــول اجلامعــة ال يكفــي لدخــول البلــد الــي تنــوي الســفر إليهــا ،فالســفر حيتــاج إىل بعــض اإلج ـراءات اهلامــة :كاحلصــول علــى تأشــرة
دخــول البلــد ،وحجــز تذاكــر الســفر ،كذلــك اجلامعــة لــن تضمــن لــك بالضــرورة مكانـًـا لإلقامــة ،فســيتوجب عليــك تدبــر مـ ٍ
ـكان مؤقــت
لإلقامــة أليامــك األوىل هنــاك حلــن إجيــاد مــكان دائــم ،ويف هــذا الفصــل ســنعرض عليــك كل تلــك اإلجـراءات الالزمــة ،وســنوافيك بطــرق
حجــز الفنــادق بالــدول األجنبيــة عــن طريــق اإلنرتنــت مصحوب ـةً كذلــك بطــرق حجــز أماكــن دائمــة لإلقامــة ،ومــا ينبغــي أن تفعلــه يف
أيامــك األوىل لضمــان اســتقرار معيشــتك.

أول :كيف تحضر للرحلة؟
ً

• جواز السفر:
جيــب أن يكــون ج ـواز ســفرك صاحلًــا لفــرة بقائــك يف البلــد املضيــف أو الفــرة األدىن لقبــول اســتخراج تأشــرة الســفر وإال فعليــك أن
جتــدده .1
• التقدم لطلب تأشيرة السفر:
 لكــي تدخــل أي دولــة جيــب عليــك أن حتصــل علــى تصريــح دخــول إليهــا -التأشــرة أو (فيـزا -)-Visaوختتلــف اإلجـراءات للحصــولعليها حســب البلد والفرتة الالزمة الســتخراجها.
 ُيــأ عــاد ًة طلــب التأشــرة مباشــرة علــى اإلنرتنــت ،وعليــك أن تذهــب بعدهــا ببعــض األوراق إىل الســفارة كشــهادة التخــرج وامليــادوإثبــات العــرض الــذي حصلــت عليــه مــن اجلامعــة سـواءً كانــت املنحــة الــي حصلــت عليهــا أو قبولــك يف اجلامعــة ،ويف حالــة ســفرك علــى
1

يف العادة مدة ستة شهور هي الحد األدىن املقبول الستخراج الفيزا يف أغلب دول العامل.
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حســابك الشــخصي ســيُطلب منــك كشــف حســاب بنكـ ّـي يؤكــد امتــاكك حــد معــن مــن املــال. 1
 بعــد تقدميــك علــى طلــب احلصــول علــى التأشــرة والــي غالبًــا مــا حيتــاج حصولــك عليهــا بعــض الوقــت ،وعليــك أن تضــع ذلــك يفمتزوجــا ولديــك عائلــة ســتذهب معــك؛ فيفضــل أن تـُْق ِدمـوا علــى طلــب التأشــرة يف نفــس الوقــت حــى حتصلـوا
احلســبان يف حــال كنــت ً
عليهــا ســويًا.
وانتبــه ،قــد يكــون هنــاك إجـراءات إضافيــة ،فمثـ ًـا اململكــة املتحــدة الــي تتطلــب تصرحيًــا أمنيًــا للذهــاب إليهــا ،وقــد يكــون هنــاك شــروطًا
معينــة للغــة مطلــوب منــك كشــهادة IELTSأو  TOEFLفعليــك أن تنتبــه بشــكل جيــد إىل هــذه األمــور.
• احجز رحلتك الجوية:
بعــد حصولــك علــى تأشــرة الســفر عليــك أن تبــدأ بالبحــث عــن حجــز لتذكــرة ط ـران مناســبة ،وذلــك بالدخــول علــى مواقــع شــركات
طـران ،وننصحــك هنــا بــأن ال تقيــد نفســك بشــركة واحــدة؛ فغالبًــا مــا تتبايــن األســعار ،وعــادةً مــا يكــون الســعر أقــل عنــد حجــز تذكــرة يف
جدا
تفعا ً
الدرجة االقتصادية ،وعليك االنتباه إىل أوقات رحالت الطريان؛ حيث أنه توجد أوقات يف الســنة يكون مثن التذاكر فيها مر ً
(كأوقــات األعيــاد واإلجــازات) فابتعــد عــن احلجــز يف هــذه األيــام ،ويفضــل احلجــز مبكـ ًـرا؛ حيــث يكــون الســعر أقــل عــادة ،وتســتطيع
أيضــا شـراء التذكــرة مــن مواقــع اإلنرتنــت املشــهورة مثــل  Expediaأو  Cheapoairومواقــع كثــرة مشــاهبة ،وغالبًــا الشـراء يكــون
ً
عــن طريــق بطاقــة االئتمــان.
• حجز الفندق وأنت ما زلت في دولتك:
عنــد وصولــك إىل لبلــد األجنــي وإذا مل جيهــز ســكنك بعــد أو مل حيــن موعــده ،بالتأكيــد لــن ترغــب يف أن تبيــت يف الشــارع عــدة أيــام،
لــذا عليــك أن تقيــم يف إحــدى الفنــادق.
وحجــز غرفــة يف الفنــدق عنــد وصولــك مباشــرًة قــد يكــون ذا تكلفــة كبــرة أو قــد ال جتــد مكانـًـا متوفـًـرا ،لــذا مــن األفضــل أن يتــم احلجــز
علــى اإلنرتنــت مباشــرة وأنــت يف بلــدك؛ حــى جتــد الســعر األفضــل واملــكان األنســب ،ويتــم ذلــك عــر بطاقــات االئتمــان بأنواعهــا
املختلفــة.
 يف الواليات املتحدةحلجز الفنادق أو استئجار السيارات ميكن االستفادة من هذه املواقع:
www.kayak.com
يف حالة الرغبة يف السفر إىل أمريكا
1
تستطيع االستعانة بهذا الرابط.
(رابط التقدم إىل الفيزا يف السفارة األمريكية يف مرص )
egypt.usembassy.gov/consular/niv.html
يف حالة الرغبة يف السفر إىل اململكة املتحدة
تستطيع االستعانة بهذا الرابط.
(رابط التقدم إىل الفيزا يف السفارة الربيطانية يف مرص)
www.gov.uk/apply-uk-visa
أوهذا الرابط ملكاتب متعاقدة مع السفارة الربيطانية يف مرص
/www.ge2eg.tpcontact.co.uk
يف حالة الرغبة يف السفر إىل أسرتاليا
تستطيع االستعانة بهذا الرابط
(رابط التقدم إىل فيزا للسفر إىل أسرتاليا)
www.immi.gov.au/Pages/Welcome.aspx
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www.orbitz.com
www.priceline.com
 يف اململكة املتحدةوميكنك االستفادة من هذه املواقع:

 يف أسرتالياهذا رابط ملوقع خاص حبجز الفنادق يف أغلب دول العامل:

www.easyjet.com/en
www.travelodge.co.uk
www.ish.org.uk

Booking.com

ملحوظــة :عنــد اختيــار غرفــة الفنــدق هنــاك الكثــر مــن االختيــارات والــي قــد تفتقــر إىل بعــض الرفاهيــات  -وقــد جيدهــا الكثــر غــر
ضروريــة مثــل وجــود غاليــة ميــاه أو مك ـواة يف الغرفــة  -ولكنهــا جيــدة بشــكل ٍ
كاف للعيــش فيهــا بضعــة أيــام.
وميكنــك أن تشــارك غرفــة يف منــزل شــخص مــا يف النهايــة ،حبيــث تكــون لــك غرفــة منفصلــة ولكــن املطبــخ واحلمامــات ســتكون مشــركة،
وهــذا شــائع جـ ًـدا هنــاك.
• احجز مكان إقامتك الثابت هناك:
عليــك أن تبــدأ بالبحــث عــر اإلنرتنــت أو عــر أصدقائــك أو عــر وكاالت التأجــر عــن املنــازل القريبــة مــن اجلامعــة الــي قُبلــت هبــا ،وقــد
خيتلــف نــوع املنــزل بــن اســتوديو (وهــو منتشــر ويكــون عبــارة عــن غرفــة ومنافــع صحيــة فقــط مــع مطبــخ) إىل ســكن عــام أو منــزل صغــر
أو مشــرك مــع أشــخاص آخريــن أو منــزل بغرفــة نــوم واحــدة ،وهنــاك أنـواع خمتلفــة كثــرة حســب املدينــة والبلــد.
ومــن النقــاط املهمــة عنــد البحــث أن تتأكــد مــن وجــود خطــوط األتوبيســات وخطــوط قطــارات األنفــاق (املــرو ) قريبــة مــن املنــزل وحمــات
بضائــع ومــدى قــرب املنــزل مــن اجلامعــة ،وكلمــا كان املنــزل أقــرب للجامعــة كلمــا ارتفــع ســعر اإلجيــار ،ولكــن جيــب األخــذ يف االعتبــار أن
تكلفــة املواصــات مرتفعــة ،باإلضافــة إىل الوقــت الــذي قــد هتــدره يف الوصــول للجامعــة ،ويف حــال وجــود أوالد معــك عليــك أن تتأكــد
مــن وجــود حضانــة أطفــال أو مــدارس قريبــة.
ويُنصــح بعــدم حجــز مــكان اإلقامــة الدائمــة عــن طريــق اإلنرتنــت ،فيجــب أن تشــاهدها بنفســك ،وغالبًــا مــا تكــون أقــل فــرة إجيــار ملــدة
عــام واحــد.
وعنــد وصولــك إىل هنــاك وقبــل توقيــع العقــد عليــك أن تتأكــد مــن أن كل شــيء يف املنــزل ســليم ويعمــل ،والتأكــد مــن حمتويــات املنــزل
مــن أدوات كهربائيــة أو تكييــف أو تدفئــة أو غريهــا ، 1وعليــك أن تضــع يف اعتبــارك أنــه يف بعــض املــدن يُدفــع شــهر ونصــف كتأمــن
مقدمــا.
علــى األقــل باإلضافــة إىل إجيــار شــهر واحــد علــى األقــل ً
روابط للمساعدة يف البحث واستئجار املنازل.
الواليات املتحدة

www.rent.com
www.forrent.com

مسئول عنه بشكل كامل ،لذا يجب
ً
يف حالة عدم االنتباه لهذه النقطة سوف تتحمل تكاليف إصالحات التالف يف املنزل أو األجهزة ،ومبجرد استالمك له ستصبح
1
توخي الحذر.
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www.zillow.com/homes/for_rent
www.craigslist.org

www.gumtree.com
www.rightmove.co.uk
ِ
تابعــا هلــا  ،On- Campus Housingلذلــك يفضــل البحــث عنهــا يف البدايــة إذا كانــت
 عــادة مــا تُوفــر اجلامعــات ســكنًا ًمتوفــرة وبســعر جيــد.
• حجز الحضانة أو المدرسة لألطفال:
كمــا ذكرنــا ســاب ًقا أنــه مــن األمــور اهلامــة الــي جيــب أن تفكــر فيهــا عنــد حبثــك عــن منــزل يف حــال كان معــك أطفــال هــو التأكــد مــن
وجــود دور حضانــة أو مــدارس جيــدة مــن حولــك ،وقــد تقــوم بعــض اجلامعــات بتوفــر حضانــة لألطفــال ،وتقــوم مبــلء طلــب إلحلــاق
أول أن تقوم بإحلاقهم باملدارس
طفلك هبا ،ويف حالة كون أطفالك يف مرحلة املدرسة فيجب عليك بعد اختيار السكن املناسب لك ً
القريبــة مــن الســكن.
• أمور يجب أخذها في االعتبار عند السفر:
 البــدء بفتــح حســاب بنكــي والبحــث عــن أفضــل حســاب بنكــي يعطيــك أفضــل امليـزات ،عــادة مــا تكــون احلســابات البنكيــة اخلاصــةبالطــاب معروفــة املي ـزات ،وتســمى حســاب طالــب  ،Student Accountوعليــك أن تبحــث بنفســك عــن أفضــل البنــوك يف
التعامــل واملزايــا املمنوحــة لــك.
 مــن األوراق الــازم اســتخراجها يف بعــض الــدول هــي ورقــة اإلعفــاء الضريــي ،وألنــك طالــب أجنــي تكــون عــادةً معفيًــا مــن الضرائــببكافــة أشــكاهلا س ـواءً كانــت عقاريــة أو ش ـرائية وذلــك يف حالــة كونــك طالبًــا يف مرحلــة التعليــم اجلامعــي ،أمــا يف مرحلــة التعليــم بعــد
ـزم بدفــع الضريبــة العقاريــة ،وحتصــل علــى ورقــة اإلعفــاء مــن مكاتــب اإلدارة احملليــة اخلاصــة مبنطقتك.
اجلامعــي (الدراســات العليــا) فأنــت ُملـ ٌ
 يف حــال رغبتــك بالعمــل فيحــق عــادة للطــاب العمــل عــدد معــن مــن الســاعات علــى حســب النظــام املتبــع يف الدولــة ،ففــي اململكــةاملتحــدة علــى ســبيل املثــال لــك احلــق كطالــب يف العمــل مــدة  20ســاعة أســبوعيًا ،وعليــك عندهــا أنُ تســتخرج رقــم تأمــن وطــي
.National Insurance Number
 و من األفضل أن يكون بقرب منزلك مطاعم وحمالت جماورة ولكنها ليست من الضروريات؛ ألهنا أحيانًا تساهم يف زيادة السعر،أمــا بالنســبة لــأكل احلــال فهنــاك حمــات حــال عــادةً ،وخيتلــف ذلــك حســب املنطقــة ،وقــد تنعــدم يف بعــض البــاد واملــدن.
 عنــد ش ـراء املالبــس عليــك البحــث بشــكل جيــد عــن الســعر والنوعيــة اجليــدة فــا تنخــدع ،ويوجــد عــادة حمــات ش ـراء األطعمــةأيضــا عــر اإلنرتنــت يف أغلــب البــاد املتقدمــة مــع خدمــة التوصيــل إىل املنــازل مقابــل مبالــغ بســيطة ،والدفــع عــن طريــق بطاقــة
واملالبــس ً
االئتمــان.
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ثانيًا :وصولك للجامعة ألول مرة:

أول مــرة تذهــب فيهــا إىل جامعتــك ســوف تتعــرض لشــعور اإلثــارة ،وســيكون شــعور املفاجــأة واالنفعــال غالبًــا عليــك ،ســتندهش مــن كل
جيدا،اصنــع أصدقــاءً ،فســوف يســاعدونك علــى أن تتعــود علــى احليــاة
ـس بعــد ذلــك أن تتعــرف علــى املــكان ً
شــيء حولــك ولكــن ال تنـ َ
أيضــا ،باإلضافــة إىل وجــود جولــة
ومتضيــة الوقــت بشــكل جيــد ،ويســاعدونك علــى التعــرف علــى منــط احليــاة يف ذلــك البلــد األجنــي ً
استكشــافية يف اجلامعــة للطــاب املســتجدين؛ تتعــرف مــن خالهلــا علــى أماكــن املكتبــة واملطاعــم والقســم اخلــاص بــك ،أمــا عــن اخلطــوة
التاليــة ،فهــي مقابلــة املشــرف اخلــاص بــك.
واآلن بدأت حياتك كطالب جامعي أو كطالب في الدارسات العليا.

هناك جمموعة من احلقائق والتحديات اليت سوف تواجهك أثناء وجودك كطالب يف اخلارج:
 التحــدي األول أنــك ستشــعر وخاصـةً يف البدايــة حبنــن للوطــن ،ستشــعر باخلــوف واإلحســاس بالغربــة ميــأ نفســك ،وهــذه حقيقــةدائمــا أن تتواصــل مــع األهــل واألصدقــاء يف الوطــن األم عــر اإلنرتنــت بالصــوت والصــورة،
ـس فيمكنــك ً
عليــك أن تتعامــل معهــا ،وال تنـ َ
باإلضافــة للهاتــف بالطبــع!
يكمــن بــأن تتعــود علــى العيــش
 التحــدي الثانــي أنــك ســتعيش يف بيئــة جديــدة ًمتامــا عليــك ،وأنـ ٌ
ـاس غربــاء عنــك ،والتغلــب عليــه ُ
بنمــط مشــابه للنمــط الــذي يعيــش عليــه مــن حولــك مــن أبنــاء تلــك البلــد ،وصنــع أصدقــاء جــدد ورفقــاء يف العمــل ســوف يســاعدك يف
هــذه املهمــة.
 التحــدي الثالــث يظهــر لــك بــأن جتــد طرقًــا خمتلفــة يف الدراســة غــر الــي تعــودت عليهــا ،وعليــك أن حتــاول بــأن تُأقْلِـ َـم نفســك عليهــا؛حــى تســتطيع التفــوق وإظهــار قدراتــك وخاصــة أن املناهــج خمتلفــة ،فقــد تكــون ممتعــة ولكنهــا قــد تكــون صعبــة وغريبــة عليــك ،فحــاول
أن تســتعني باألصدقــاء واألســاتذة واملراجــع حــى جتتازهــا.
مدرســا وذلــك يف حــال حصولــك علــى منحــة مســاعد
التحــدي الرابــع هــو أنــك قــد تواجــه عــدة أمــور يف نفــس الوقــت ،كأن تصبــح ًتدريــس ،أي أنــك باحــث ومــدرس يف نفــس الوقــت ،فعليــك حينئــذ أن تتعلــم طرقًــا وأســاليب جديــدة عــن البحــث والتدريــس ،وحتصــل
متامــا،
علــى مقابـ ًـا ماديًــا نظريـًـا لذلــك اجملهــود ،أمــا إذا كانــت املنحــة اخلاصــة بــك ال تســمح لــك بالتدريــس فهــذا ال يعــي أنــك ممنــوع ً
أيضــا مقابــل كل ســاعة.
فمــن املمكــن أن يُســمح لــك بالتدريــس ،وســتحصل علــى عائــد مــادي جيــد ً
أهــم مــا عليــك أن تفعلــه يف هــذه املرحلــة هــو أن جتهــز نفســك حليــاة منظمــة ،وأن تتعلــم كيــف تديــر وقتــك بشــكل مثــايل ،فغالبًــا مــا ترتكــز
الصعوبــات يف البدايــة فقــط ،ولكــن مــع الوقــت والتعــود علــى البيئــة واجملتمــع تتحــول لتجربــة ممتعــة ،فالســفر والدراســة يف اخلــارج جتربــة غنيــة
ثقافيًــا ومعنويـًـا ،وتســاعدك يف التعــرف علــى حضــارات جديــدة ،فاســتمتع بــكل حلظــة مــن هــذه التجربــة.

ثالثًا :الحصول على دعم من الجمعيات والجماعات الطالبية في الخارج:

غالبًــا مــا ســتحتاج إىل بعــض مــن املســاعدة والدعــم لكــي تعتــاد علــى منــط وأســلوب حياتــك اجلديــد ،فهنــاك أن ـواع متعــددة مــن
املســاعدات ،فعلــى ســبيل املثــال قــد حتتــاج إىل مســاعدة يف إجيــاد ســكن مناســب لــك ،أو مســاعدة اجتماعيــة مثــل االســتقرار يف مــكان
يغلــب عليــه الطابــع الديــي الشــرقي املماثــل لــك ،فقــد يكــون ذلــك أكثــر راحــة للبعــض ،أو مســاعدة قانونيــة يف مســألة مــا مل تفهمهــا
جيـ ًـدا ،أو مســاعدة يف تفهــم منــط الدراســة باجلامعة.......فكيــف تحصــل علــى هــذه المســاعدات؟
 -1الدعم على مستوى اجلامعة:
يف أغلــب الــدول يتوفــر لــدى اجلامعــات مكاتــب خمصصــة لدعــم الطــاب  University Supportوخاصــة يف أمريــكا ،ويوجــد
أيضــا مكتــب خــاص لدعــم ومســاعدة الطــاب الدوليــن ،حيــث يُنظــر بعــن االعتبــار إىل أنــك وافــد مــن دولــة ذات نظــم وأســاليب
ً
خمتلفــة ،وعــادة مــا تكــون مســاعدات هــذه املكاتــب عامــة ،حبيــث أنــه لــو واجهتــك مشــكلة مــا سيســاعدونك يف االتصــال مبــن هلــم عالقــة
هبــذه املشــكلة ،كمــا أهنــم يف الغالــب يتوافــر عندهــم قائمــة بأماكــن الســكن املناســبة ..وهكــذا.
جيدا.
فنصيحة لك حاول أن تستفيد من هذا املكتب ً

َدليلُك لِل ّد َر َاساتْ ال ُعلْيَا بِال ْخاَر ِْج
مؤسسة علامء مرص

126

وقــد حتتــاج إىل مســاعدة قانونيــة حلــل مشــكلة مــا واجهتــك ،وال يُشــرط حــدوث مشــكلة بــل قــد تكــون جمــرد نصيحــة فقــط مثــال علــى
أول أو أي
ذلــك وجــود مشــكلة مــا مــع املشــرف اخلــاص بــك كأن تنجــز بـراءة اخـراع أو ورقــة حبثيــة واملشــرف مصمــم علــى وضــع امســه ً
مــأزق قانــوين آخــر ،وحتتــاج إىل احلديــث مــع حمـ ٍـام ،ويف أمريــكا والــدول األوربيــة تكلفــة ذلــك كبــرة لــذا يتواجــد يف كل جامعــة مكتــب
يعرف باسم ( )Office Of Ombudsوالعاملني هبذا املكتب  Ombudsmanهلم دراية بالقانون ،ويقدمون هذه اخلدمة
أيضــا ،لــذا إذا واجهتــك مشــكلة مــع األســتاذ املشــرف وجلــأت هلــم فمــن غــر الـوارد أن يقومـوا بإبالغــه بذلــك.
جمانًــا للطــاب وبسـرية ً
هذا على مستوى اجلامعة.
 -2الدعم على مستوى القسم:
هنــاك آخــرون يقدمـوا لــك الدعــم غــر املشــرف ،فهنــاك مستشــار الدراســات العليــا ( )Graduate Advisorويســاعدك يف معرفــة
الكورســات املفيــدة لــك.
كذلــك يوجــد  Student Affairs Managerمديــر شــئون الطــاب ويســاعدك علــى معرفــة تفاصيــل أكثــر عــن القســم اخلــاص
بــك.
 -3الدعم على مستوى الطالب:
أيضــا مــا يعــرف باســم  Student Associationsأو  Student Groupsوهــي ُتاثــل نظــام األســر يف اجلامعــات
ويوجــد ً
املصريــة ،وهــي منتشــرة بشــكل كبــر يف أمريــكا ،وقــد جتــد يف معظــم اجلامعــات األمريكيــة جتمــع طــايب مثــل:
- Muslim Student Association (MSA).
- Islamic Association of Stanford (IAS).
- Egyptian Student Association (ESA).
أيضــا International Student Associationوهــي اجملموعــات اخلاصــة بالطــاب الدوليــن وهلــم أنشــطة
وعــادة مــا يوجــد ً
أيضــا.
خمتلفــة ومتعــددة ً
أيضــا مثــل تعريــف
خاصــا هبــم ،وهلــم أنشــطة متنوعــة ً
ويف حالــة كــون اجلامعــة هبــا عــدد كبــر مــن الطــاب املصريــن فســتجد هنــاك ً
جتمعــا ً
ـرا بالنســبة لــك،
النــاس عــن مصــر وتارخيهــا واألكالت املصريــة والثقافــات املصريــة املتنوعــة ،فمثــل هــذه التجمعــات ُتثــل ً
دعمــا جمتمعيًــا كبـ ً
لذلــك يُنصــح بالتواصــل معهــم قبــل الذهــاب إىل اجلامعــة.

ابعا :التحدث مع المشرف ومهارات التواصل معه:
رً

ســبق أن أوضحنــا أمهيــة اختيــار املشــرف 1وطــرق اختيــار مشــرف جيــد ،اآلن نوضــح لــك كيفيــة التواصــل مــع املشــرف نظـ ًـرا ألن عــدم
التفاهــم بينــك وبينــه ســيؤدي إىل عــدم متابعتــه لعملــك ،وعــدم قدرتــك علــى معرفــة مــا يطلبــه منــك.

• من هو المش ـ ــرف؟

ينقسم عمل املشرف عاد ًة إىل ثالثة أجزاء (التدريس – البحث – اخلدمات األكادميية).
 التدريس ،وعادة ما يكون بالساعات ،وخيضع فيه األستاذ للتقييم من قِبل الطالب. البحث ،وأغلب العالقات بينك وبني املشرف اخلاص بك متعلقة هبذه النقطة. اخلدمــات األكادمييــة ،وهــذا النظــام غــر معــروف يف مصــر ،وهــو عبــارة عــن مشــاركة املشــرفني يف جملــس القســم ،واملشــاركة يف مراجعــة1

مزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل صفحة .106
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األحبــاث الــي تقــدم للمراجــع العامليــة ،فيجــب علــى املشــرف أو األســتاذ مهمــا كان املســمى  -املشــاركة يف خدمــة اجملتمــع األكادميــي
الــذي يشــارك فيــه؛ لكــي خيدمــه اجملتمــع بالتبــادل عــن طريــق اســتفادته مــن األحبــاث األخــرى الــي تُنشــر يف جمالــه.

• ما الذي أتوقعه من المشرف لكي أستطيع التعامل معه 1؟

أول :أن يُشــارَكك خرباتــه العلميــة والبحثيــة؛ لتســتفيد منهــا وتتمكــن مــن البنــاء علــى أســاس املعرفــة الــي اكتســبتها منــه ،وجيــب أن تشــعر
ً
بــأن هنــاك ارتيــاح لديــه يف شــرح املعلومــات اخلاصــة بــه ،ووضعــك علــى اتصــال بالطــاب الذيــن ختصصـوا يف مســأله معينــة ستســتفيد هبــا
الح ًقا.
ثانيًــا :التمويــل ،وهنــا جيــب أن نفــرق بــن حالــة كونــك طالــب بعثــة أي مغطــى ماديًــا مــن دولتــك ،أو كونــك حاصـ ًـا علــى منحــة دراســية
مــن اجلامعــة ،أو تــدرس علــى حســابك الشــخصي ،ففــي احلالــة األخــرة يكــون املشــرف ُم َلزًمــا بإعطائــك مرتبًــا مناســبًا مــن التمويــل الــذي
حيصــل عليــه مــن املؤسســات والشــركات أو حــى حكومــة الدولــة الــي تــدرس هبــا ،وبالطبــع ذلــك خيضــع لقواعــد القســم واجلامعــة يف حتديــد
املبلــغ الــذي حتصــل عليــه.
ـادرا علــى إرشــادك يف حــل مشــكلة مــا ،فهــي عالقــة أقــوى بكثــر مــن جمــرد
ثالثًــا :اإلرشــاد ،وهــذا يتعــدى حــدود املكتــب بــأن يكــون قـ ً
مشــرف ،ويتوقــف ذلــك علــى كيفيــة إقناعــك للمشــرف بأدائــك لعملــك وواجباتــك علــى أكمــل وجــه ،وتبــذل كل جهــدك يف ســبيل
ذلــك ،وأن تطلــب منــه أن تكــون عالقاتــك معــه أكثــر مــن جمــرد نقلــة خلرباتــه البحثيــة لــك ،بــل تتعــدى ذلــك إىل مرحلــة النصــح يف اختيــار
جمــال العمــل واملســار الوظيفــي املناســب لــك ،فســتجد مقابــل العمــل اجلــاد والرغبــة احلقيقيــة يف التعلــم اهتمامــا مــن املشــرف بــك ،وقــد
يصــل إىل ختصيــص وقــت معــن لــك.

• كيف لي أن أعلم بأن المشرف جيد وداعم لي أم ال؟

دائمــا مــا يكــون اختيــار املشــرف أهــم مــن اختيــار اجلامعــة كمــا ذكرنــا ،فاملشــرف اجليــد يضعــك علــى الطريــق الصحيــح ،ويقــوم بإرشــادك
ً
يف املواضيــع الــي حتتاجهــا ،وإذا تــركك تبحــث يف أمــر مــا ويعلــم مســب ًقا أنــه قــد تواجهــك فيــه صعوبــات فإنــه يقصــد ذلــك ألنــك
ستكتســب اخلــرة ،وهــو يعلــم مــى يتدخــل بتوجيهــك بشـ ٍ
ـكل ،ويســاعدك يف حضــور مؤمتـ ٍر ســنو ٍي علــى حســاب اجلامعــة ولكــن بشــرط
تقــدمي مــا يثبــت أمهيــة هــذا املؤمتــر يف جمالــك ،وحضــور مؤمتــر بشــكل ســنوي بتمويــل مــن اجلامعــة هــو حــق مــن حقوقــك الــذي يكفلــه
لــك نظــام اجلامعــات باخلــارج حــى وإن كنــت تــدرس علــى نفقتــك اخلاصــة ،فهنــاك بنــد يلــزم اجلامعــة بتقــدمي دعــم مــايل لــك بقيمــة معينــة
ســنويًا حلضــور املؤمتـرات.
ـجل
ـزم بلقــاء شــهري علــى األقــل ،وهــذا مــن واجباتــه ،وأحيانـًـا يكــون اللقــاء مسـ ً
ولقائــك باملشــرف يكــون بشــكل دوري ،واملشــرف ُملـ ٌ
(هــو ملــزم بذلــك مــن قبــل اجلامعــة) ،وبعــد اللقــاء تســجل مالحظــات مبيعــاد اللقــاء القــادم والواجبــات الــي جيــب أن تقــوم هبــا حــى إذا
حدثــت بينكمــا أي مشــاكل فيمــا يتعلــق جبزئيــات يف البحــث أو مواعيــد حمــددة إلمتامهــا يتــم الرجــوع إىل إدارة اجلامعــة ملعرفــة علــى مــن
يقــع اخلطــأ ،لذلــك اطمئــن فلــن يســتطيع املشــرف أن يظلمــك يف هــذا األمــر.
ومــن ضمــن واجباتــك يف مرحلــة الدكتــوراه خاصــة هــو بــأن تعلــم أن البحــث مســئوليتك بالكامــل ،فــا تتوقــع أن يقــوم املشــرف بعمــل
ملزمــا بــه.
ليــس ً

• التوقعات في السنة األولى:

ممتعــا ،فأنــت يف بلــد جديــدة ويف جمتمــع جديــد وستســتمتع مبقابلــة أنــاس جــدد والتعــرف علــى ثقافــة
يُعتــر أول عــام دراســي باخلــارج ً
جديــدة وخمتلفــة عــن ثقافتــك األصليــة ،أمــا مــن حيــث العمــل والبحــث فــا تضــع توقعــات عاليــة خــال الســنة األوىل؛ فقــد ال حتقــق

يجب أن تأخذ يف اعتبارك أنك قد تحصل من كل طالب مر بتجربة املاجستري والدكتوراه يف الخارج عىل انطباعات مختلفة عن نفس املرشف ،ومدى االستفادة التي
1
حصلوا عليها منه.
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الكثــر مــن اإلجنــازات ،فهــو غــر مثمــر بالقــدر الــكايف لعــدة أســباب:
 -1كونك حديث العهد بالبيئة احمليطة ،وحاجتك للتأقلم مع الوضع اجلديد.
 -2اختالف طبيعة العمل عن بلدك بالنسبة للجانب األكادميي وطرق التدريس والتعليم.
 -3وجــودك يف جمتمــع جديــد بعيــد عــن األهــل واألصدقــاء ،وحاجتــك لتكويــن صداقـ ٍ
ـات تدعمــك وتســاعدك يف هــذه البيئــة اجلديــدة،
وذلــك حيتــاج لبعــض الوقــت.
 -4بالنســبة جملموعــة البحــث اخلاصــة بــك كعضــو جديــد باجملموعــة فــا ي ــتوقع منــك زمالئــك الكثــر ،فهــم قــد مــروا بنفــس مرحلتــك
أول.
ســاب ًقا ويعرفــون أنــك حباجــة إىل التأقلــم ً

خامسا :تقييم أدائك الشخصي:
ً

األهداف خالل العام األول:
من العوامل املساعدة على النجاح هي وضع األهداف ،وهي ختتلف بني طالب املاجستري والدكتوراه من حيث:
 .1طالب الماجستير:
 اثبــت نفســك باحلصــول علــى أفضــل العالمــات يف املـواد الدراســية ،وذلــك مــن خــال احلضــور ونشــاطك وأدائــك خــال متطلبــاتاملــادة واالختبــارات.
 احصــل علــى رضــا مشــرفك ،وذلــك مــن خــال تفاعلــك ونشــاطك وســرعة تعلمــك وأداء املهــام املطلوبــة منــك ،فهــو ال يتوقــع منــكأن تــأيت بنقــاط حبثيــة جديــدة خــال عامــك األول.
 .2طالب الدكتوراه:
التوقعات من طالب الدكتوراه أكرب من التوقعات من طالب املاجستري وميكن تلخيصها:
 اثبــت نفســك باحلصــول علــى عالمــة عاليــة يف املـواد الدراســية ،وذلــك مــن خــال احلضــور ونشــاطك وأدائــك خــال متطلبــات املــادةواالختبارات.
 ق ـراءة الكثــر مــن املنشــورات والرســائل العلميــة املتعلقــة مبجــال عمــل مشــرفك؛ لتــدرك مــا هــو املطلــوب منــك ،واإلملــام باهتمامــاتجمموعــة البحــث قبــل الدخــول يف ِخضــم العمــل.
 اختيــار فكرتــك البحثيــة ومناقشــتها مــع مشــرفك ،وأخــذ موافقتــه بعــد تقــدمي خطــة البحــث ،واختيــار الفكــرة البحثيــة يتــم بنــاءً علــىاهتمامــات جمموعــة البحــث ومــا وصــل إليــه الباحثــون يف هــذا اجملــال ،أو ســد الفـراغ يف موضــوع حبثــي ،أو تقــدمي إضافــة إىل هــذا اجملــال،
وذلــك يتطلــب الكثــر مــن القـراءة والتنظيــم.
 مــن املفيــد جـ ًـدا يف عامــك األول أن تقــوم بوضــع جــدول لــكل ورقــة حبثيــة يف جمــال اهتمامــك وتقييمهــا ،وتدويــن أهــم مــا ورد فيهــاحبيــث ميكــن أن تعــود إليهــا بســرعة عندمــا تتقــدم يف حبثــك.
 جيــب أن تضــع يف االعتبــار أن العــام األول يتضمــن الكثــر مــن القـراءة واملطالعــة ،وهــو شــيء ُم ــتوقع مثــل قـراءة املـواد املطلوبــة منــك،والقـراءة قبــل احملاضـرات ،أو قـراءة مــا يطلبــه املشــرف منــك كاملنشــورات العلميــة وغريهــا فيمــا يتعلــق بالبحــث ،جديــر بالذكــر أن تنظيــم
القـراءة عامــل مهــم مــن حيــث تســجيل املالحظــات والرجــوع إليهــا عنــد احلاجــة.
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 مــن العوامــل املســاعدة أثنــاء دراســتك باخلــارج وخاصــة يف عامــك األول التعلــم مــن األعضــاء األقــدم منــك يف اجملموعــة البحثيــة ،فقــدجتــد جمموعــة متنوعــة مــن حيــث األشــخاص والثقافــات فحــاول أن تبحــث عــن أقــرب زميــل لشــخصيتك أو لثقافتــك حبيــث تســتفيد مــن
خربتــه يف خمتلــف أمــور احليــاة يف اخلــارج مــن أكل وتصرفــات اجتماعيــة..إخل.
 ال ُتبــط عنــد رؤيتــك ألشــخاص حولــك قــد قامـوا بنشــر بعــض األحبــاث أو قامـوا بالتقــدم يف أحباثهــم ،تذكــر أن تأقلمــك مــع الوضــعاحمليــط بــك هــام كــي تســتطيع أن حتقــق نتائــج أفضــل يف املســتقبل.
 التفكــر يف نتائــج خطــة البحــث ،وعليــك بعــد وضــع خطتــك البحثيــة تقييمهــا ومعرفــة نتائجهــا احملتملــة فمثـ ًـا عليــك معرفــة عــدداألوراق البحثيــة الــي ُيكــن أن تنشــرها مــن هــذه اخلطــة ،وقــد ال توافــق علــى هــذه الطريقــة يف العمــل وعلــى هــذا التقييــم ،ولكنــك قــد
ختضــع لضغــوط مــن مشــرفك إلنتــاج أوراق حبثيــة أكثــر.
 يف حــال كنــت قــد كتبــت خطــة حبثيــة واســعة وكثــرة النقــاط ،مــن املمكــن أن تقــوم بتجزئــة تلــك النقــاط ونشــر أحبــاث تغطــي كل نقطــة،وبذلــك حتصــل علــى عــدد أكــر مــن األوراق البحثيــة وتُ ِ
رضــي مشــرفك ،وبنفــس الوقــت تصبــح تلــك النقــاط مبثابــة منبــه للمواعيــد لــك
ملعرفــة قربــك مــن احلصــول علــى الدكتــوراه.
 تقييــم أدائــك باســتمرار ،هــل أنــت يف الطريــق الصحيــح أم اخلطــأ؛ وذلــك كــي ال تُفاجــأ بعــد عــدد مــن الســنني بطــردك مــن الكليــة،دائمــا مبناقشــة مشــرفك يف أدائــك
وإهنــاء دراســتك يف الربنامــج نتيجــة إمهالــك للمهــام املطلوبــة منــك ،وحــى تتجنــب ذلــك عليــك ً
وتقدمــك يف العمــل وقــدم إليــه آراءك وإقرتاحاتــك ،وقــد ينشــغل املشــرف عنــك أحيانًــا بأعمــال أخــرى ،لذلــك ينبغــي عليــك االنتبــاه بــأن
تكــون علــى اتصــال دائــم معــه يف فـرات متقاربــة.
 ضــع خطــة الجتاهاتــك بعــد التخــرج ،حيــث إنــه يف الوطــن العــريب متــر مبراحــل روتينيــة معتــادة كمعيــد ،مث مــدرس مســاعد بعــداملاجســتري ،مث مــدرس بعــد الدكتــوراه ،أمــا يف اخلــارج فالوضــع خمتلــف ،فهنــاك حتصــل علــى درجــة املاجســتري أو الدكتــوراه كــي جتــد فــرص
عمــل أكثــر ومقابــل مــادي أفضــل ،أي أن النتيجــة تعتمــد عليــك وليســت روتينيــة.
 حــدد خياراتــك بــن العمــل األكادميــي أو الصناعــة ،ففــي حالــة تفضيلــك العمــل األكادميــي عليــك أن تــدرس متطلبــات العمــل يفاجلامعــات ،ومــا إذا كان جمالــك هــو حمــل اهتمــام مــن قِبَلِهــم ،ويُفضــل أن حتــدد خياراتــك قبــل عــام واحــد علــى األقــل مــن حصولــك علــى
ٍ
عمــا تريــد أن حتصــل عليــه.
الدكتــوراه؛ حــى تســتطيع مناقشــة فرصــك والبحــث بشــكل مريــح ومتــأن ّ
 كمــا أن هنــاك مشــاكل قــد تواجهــك أثنــاء حبثــك مثــل مشــاكل يف العمــل البحثــي كفشــل التجربــة أو حــدوث تأخــر نتيجــة عطــلمــا باألجهــزة أو أخطــاء املســتخدمني أو أي أمــر آخــر خــارج عــن الســيطرة كانقطــاع الكهربــاء ومشــاكل برامــج التشــغيل أو مشــاكل يف
النشــر مثــل رفــض إحــدى اجملــات العلميــة نشــر حبــث لــك إخل ،مثــل هــذه املشــاكل واردة وال داعــي للقلــق واالضطـراب ،بــل ينبغــي عليــك
التعلــم مــن أخطائــك واالســتمتاع بالعمــل واالســتفادة مــن خ ـرات اآلخريــن أثنــاء العمــل ،ولكــن انتبــه مــن أن يُنســيك العمــل البحثــي
دائمــا أن تضــع برناجمًــا زمنيًــا وقــم بنشــر أوراق حبثيــة واعمــل
أمهيــة احلصــول علــى الدرجــة العلميــة ،فقــد متــر الســنني دون أن تنتبــه ،فعليــك ً
على مناقشة حبثك ،واحلصول على الدرجة اليت تسعى إليها.
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سادسا :نصائح حول المواد الدراسية:
ً

 يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة -بشــكل خــاص -حــال التفــرغ للدراســة يعتــر تســجيل ثالثــة مقــررات دراســية خــال الفصــل الدراســيـدل مناســبًا للطالــب املتوســط؛ وذلــك للحصــول علــى درجــات جيــدة باملقــررات املســجلَة ،وقــد حيــرص بعــض الطــاب الذيــن
الواحــد معـ ً
ُ
يدرســون علــى نفقاهتــم اخلاصــة علــى تســجيل أكثــر مــن ثالثــة مـواد لالنتهــاء مــن الربنامــج بشــكل أســرع ،إال أنــه ال يُنصــح بذلــك؛ حــى
ال ينعكــس علــى األداء واملعــدل النهائــي ،ألن املعــدل النهائــي هــو مــا يُقيــم أداءَك وليــس ســرعة االنتهــاء مــن الربنامــج رغــم أمهيــة األداء
البحثــي عــن املـواد بشــكل عــام وخاصــة يف الدكتــوراه.
ومن النصائح املفيدة خبصوص اختيار املواد الدراسية ما يلي		-:
أول :التعــرف علــى نظــام الدراســة :ويف الغالــب هــو نظــام الوحــدات أو الســاعات ،لذلــك عليــك التعــرف علــى عــدد الوحــدات املطلوبــة
ً
خــال كل فصــل دراســي حســب نــوع الربنامــج بــدوام كامــل أو جزئــي.
ثانيًــا :خطــط مبكـًـرا باالطــاع علــى املقــررات املطروحــة بــكل فصــل دراســي قبــل بــدء التســجيل ،حبيــث حتــدد املقــررات الــي تريــد دراســتها
قبــل بلــوغ احلــد األقصــى لعــدد الطــاب يف املقــرر وانتهــاء فــرة التســجيل.
ثالثًــا :ميكنــك تســجيل أحــد املقــررات اإلضافيــة عــن املقــررات املطلوبــة منــك حبيــث ميكنــك حــذف أحــد املقــررات الح ًقــا حســب درجــة
فهمــك هلــا ،مثـ ًـا إذا كان املطلــوب تســجيل ثالثــة مقــررات ميكنــك أن تســجل أربعــة مقــررات حبيــث تســتطيع حــذف أحــد املقــررات
الح ًقــا إذا واجهتــك مشــاكل يف فهــم املقــرر أو يف أســلوب احملاضــر .كذلــك ميكنــك تســجيل بعــض املقــررات ك ـ «مقــرر اســتماع» حبيــث
تســتطيع احلضــور دون القيــام بالواجبــات ،وذلــك يهــدف إىل زيــادة معرفتــك يف موضــوع معــن وقــد يفيــدك ذلــك يف العــام األول عنــد
انشــغالك بالتحضــر لالمتحــان النهائــي.

سابعا :نصائح حول إكمال وإنهاء درجتك العلمية:
ً

النظام األكاديمي بالخارج وأهميته:
هنــاك طــرف آخــر ال يقــل أمهيــة عــن اختيــار مشــرف قــوي ذو كفــاءة ،وهــو مــا نســميه (بالطــرف اخلفــي) وهــو النظــام األكادميــي للجامعــة
الــي ســتلتحق هبــا ،ومــن املهــم أن تــدرك احلقــوق والواجبــات املنوطــة بــك ،اســتوعب جيـ ًـدا النظــام األكادميــي يف الدولــة الــي ســتتجه إليهــا
للدراســة كأمريــكا وأملانيــا وبريطانيــا ،وعليــك أن تعــرف ملــاذا حتافــظ اجلامعــات الكــرى يف هــذه الــدول علــى اجلــودة؟ مــا هــي خطواهتــم
والنظــام الــذي يتبعونــه لتصبــح جامعاهتــم متقدمــة علــى مســتوى العــامل؟ وملــاذا ال تواجههــم تلــك املشــكالت الــي تواجهنــا يف بالدنــا؟
ـهرا) أن تقــدم للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه ،وذلــك عــن
ويف بعــض النظــم األكادمييــة ميكنــك بعــد البكالوريــوس حبـوايل ( 16-12شـ ً
طريــق تقــدمي تقريــر حيتــوي علــى  5000كلمــة للجنــة معينــة تعــرض فيــه النقــاط الرئيســة ملوضــوع البحــث مث تقــوم بعرضــه علــى هيئــة شـرائح
عــروض تقدمييــة ،فــإذا وجــدت اللجنــة أن التقريــر يرقــى لتحضــر الدكتــوراه يتــم قبولــك ،أمــا إذا مل يكــن كذلــك فتكتفــي باملاجســتري.
فعلــى ســبيل املثــال يوجــد يف بريطانيــا كليــة تســمى (كليــة البحــث العلمــي) ،يلتحــق هبــا طــاب الدكتــوراه مجيعــا أيًــا كان ختصصهــم
إلعدادهــم هلــذه املرحلــة وذلــك مــن خــال دورات توعويــة وكتيبــات توضــح لــك حقوقــك وواجباتــك وعالقتــك باملشــرف واجلامعــة ومــا
هــو املطلــوب منــك منــذ اليــوم األول.
نظامــا معينًــا تســر عليــه ،لذلــك عليــك مــن اليــوم األول معرفــة نظــام
فمــن ضمــن خصائــص منظومــة البحــث العلمــي الربيطانيــة أهنــا متلــك ً
احلصــول علــى درجــة الدكتــوراه أو حــى درجــة املاجســتري يف اجلامعــة الــي تلتحــق هبــا ،لذلــك جيــب عليــك قـراءة الكتيــب جيـ ًـدا وحضــور
اجللســات الــي تُعقــد وتَشــرح مــا هــو املطلــوب منــك منــذ اليــوم األول ،وهنــاك بعــض النُظــم الدراســية الــي تطلــب منــك بعــد أربعــة أشــهر
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ـهرا) تطلــب تقريـًـرا يشــمل  5آالف كلمــة ،ومــن
أن تقــدم تقريـًـرا عــن اقرتاحــك ملوضــوع البحــث يشــمل 1500كلمــة ،ومــن ( 16-12شـ ً
ـهرا) تطلــب الرســالة كاملــة حتتــوي علــى  80ألــف كلمــة.
ـهرا كحــد أدىن إىل  48شـ ً
( 33شـ ً
أول مث
ـك باملقــررات ملــدة ســتة أشــهر ً
وطريقــة دراســة املقــررات يف بريطانيــا ختتلــف مــن جامعــة ألخــرى ،فهنــاك بعــض اجلامعــات الــي تُل ِزُمـ َ
معــا ،مــع حتديــد عــدد معــن مــن احملاضـرات
تبــدأ النقطــة البحثيــة ،وهنــاك جامعــات أخــرى جتعــل املقــررات والنقطــة البحثيــة علــى التـوازي ً
ِ
أيضــا
أو ورش العمــل خــال العــام يتوجــب عليــك حضورهــم وتُعل ُمــك مبواعيدهــم وأحيانـًـا يتــم إعــادة هــذه الــورش ،وجــودة الكورســات ً
ختتلــف داخــل اجلامعــة الواحــدة حبســب مــن يقــوم بالتدريــس.
إىل جانب التعرف على النظام األكادميي يف الدولة عليك أن تتعرف أيضا على:
املؤمتـرات واألحبــاث وورش العمــل واألمســاء املشــهورة للباحثــن واملؤلفــن يف جمــال ختصصــك يف الدولــة الــي تــدرس هبــا ،إضافــة إىل ذلــك
عليــك متابعــة املناســبات اخلاصــة الــي حيضرهــا متخصصــن يف جمالــك والــي ميكنــك حضورهــا واملؤمت ـرات الــي تُعقــد عــر اإلنرتنــت يف
جمــال ختصصــك ،فعلــى ســبيل املثــال تقــوم شــركة جوجــل بتنظيــم عــدد مــن هــذه املؤمتـرات وغريهــا ،حيــث أن حضــور مثــل هــذه الفعاليــات
العلميــة ي ِ
كســبُك خــرة كبــرة ،فــا يكــون كل تركيــزك علــى الدراســة يف اجلامعــة فحســب أو أن جتعــل البحــث فقــط هــو حمــور اهتمامــك.
ُ
و هكــذا عرضنــا عليــك يف هــذا الفصــل تنظيــم خطواتــك عنــد الســفر ،وبــدء فصــل جديــد وخمتلــف مــن حياتــك ،فوضحنــا لــك كيفيــة
أيضــا كيفيــة احلصــول علــى دعــم
احلصــول علــى تذاكــر طـران بأســعار مناســبة ،وكيــف تســعى الســتئجار مــكان للمعيشــة قبــل ســفرك ،و ً
أيضــا تقييــم
مــايل واجتماعــي مــن وســطك اجلديــد ،وطريقــة التواصــل مــع مشــرفك وتقيــم مــدى دعمــه لــك واســتفادتك الفعليــة منــه ،و ً
نفســك وأدائــك خــال الســنوات الــي ســتقضيها باخلــارج مــع الرتكيــز علــى الســنة األوىل حيــث تكــون األصعــب عليــك ،وعليــك أن
تســتمتع هبــذه التجربــة الغنيــة بــكل جوانبهــا ،وحــاول التعــرف علــى الوســط التعليمــي مــن حولــك ،وال تنغلــق علــى نفســك فتعــود إىل بلــدك
كمــا جئــت فقــط حتمــل شــهادة ،بــل جيــب عليــك أن تركــز علــى إجيابيــات النظــام التعليمــي يف جامعتــك أو الدولــة الــي تــدرس فيهــا؛
حــى تســتطيع أن تنقلــه إىل دولتــك عندمــا تعــود إليهــا.
................................................
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ن ــقطة مــضيئة

حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه مــن اليابــان جامعــة يوكوهامــا ،)Yokohama National University( 1وكنــت قبــل الســفر
معتقدا أنه ميكنين أن أســتكمل
ـاعدا بكلية العلوم جامعة قناة الســويس ،حصلت على املاجســتري من مصر ،وكنت ً
مدرســا مسـ ً
للخارج ً
ٍ
الدراســة يف مصــر ،وبعــد مــا بــدأت العمــل يف رســالة املاجســتري وبعــد عــدد مــن الصعوبــات اكتشــفت أنــه مــن الصعــب تقــدمي حبــث قــوي
يف مصــر ،لــذا بــدأت التفكــر يف مبــدأ الســفر.
أما عن تخصصي في مصر فقد كان  ،Pattern Communicationولكن بعد السفر حاولت تغيري جمايل إىل Wireless
.Communication
أمــا عــن التخصــص الدقيــق هــو  Body Area Networkوهــي عبــارة عــن شــبكات املســاحات بينهــا ضيقــة ولكنهــا تعتمــد
يف عملهــا علــى  ،Wireless Communicationوكنــت أعمــل علــى تكنولوجيــا حديثــة تســمىULTRA WIDE
 BANDواملعروفــة اختصـ ًـارا .UWB
أمــا بالنســبة للدرجــة الحاليــة فلقــد عــدت إىل مصــر منــذ فــرة قصــرة ،ومازلــت علــى درجــة مــدرس مســاعد ولكــن خــال مــدة قصــرة
مدرســا.
ســأصبح ً
2
وعــن كيفيــة بدايــة المشــوار فقــد بــدأت بالتقــدمي ألكثــر مــن منحــة يف اخلــارج ومــن ضمنهــم منحــة يابانيــة معروفــة تابعــة للســفارة اليابانيــة
قدمت إليها يف  2007بعد االنتهاء مباشــرة من املاجســتري ،ويف البداية
يف مصر تســمى  MONBUKAGAKUSHOوتَ ُ
مل أُقبَــل ،مث تقدمــت بعــد ذلــك بأوراقــي للبعثــات ،وكانــت هــذه الفــرة صعبــة حيــث كان هنــاك مــا يســمى (الشـواغر) وهــي عبــارة عــن
ِ
ـت مبدأيـًـا حيــث أنــه يف هــذه احلالــة يقــع االختيــار علــى
ـب مــن الراغبــن التقــدمي فيهــا ،وتقدمــت وقُبِلـ ُ
جمموعــة مــن البعثــات املتبقيــة ،وطُلـ َ
اثنــن أحدمهــا أساســي واآلخــر احتياطــي ،ويكــون الفــرق بينهمــا فقــط طب ًقــا للنظــام املصــري علــى أســاس تاريــخ مناقشــة املاجســتري ،وكان
ـدل منــه وبالطبــع
الفــارق بيننــا ح ـوايل مخســة أيــام ،وعليــه أصبحــت أنــا االحتياطــي ،أي أنــه إذا مل يســافر األساســي أســتطيع الســفر بـ ً
ســافر األساســي ،فهــذه فرصــة ال تعــوض لــذا فقــدت هــذه الفرصــة ،لكنــي مل أيــأس وواصلــت البحــث عــن فرصــي!
وتقدمــت للمنحــة اليابانيــة مــرة أخــرى بعــد الرفــض أول مــرة بســنتني ،ويف هــذه املــرة مت قبــويل ،تتكــون اختبــارات املنحــة مــن جزأيــن ،اجلــزء
األول هو ما يعرف باسم Screening Paperأو (فحص األوراق) ،ويف املرة األوىل مل أستطع جتاوز هذه املرحلة ،واحلقيقة أنين
ال أعــرف ســبب ذلــك ،ولكــي أعتقــد أن املــرة الثانيــة كان تركيــزي أكثــر وأخــذت باألســباب بصــورة أكــر لــذا جتــاوزت هــذه املرحلــة ،مث
انتقلــت للمرحلــة الثانيــة وهــو اختبــار اللغــة اإلجنليزيــة أو اللغــة اليابانيــة ،وبالطبــع كان امتحــان اللغــة اإلجنليزيــة أســهل بالنســبة يل،حيــث
إين كنــت قــد حصلــت علــى  IBTيف TOEFLحيــث كنــت أحبــث عــن فرصــة للســفر للواليــات املتحــده أو إجنل ـرا أو اليابــان،
وجتــاوزت امتحــان اللغــة اإلجنليزيــة بســهولة ،مث انتقلــت ملرحلــة املقابلــة الشــخصية ومت القبــول ،ومــن املهــم يف مرحلــة املقابــات الشــخصية
أن تكــون علــى علــم بنوعيــة األســئلة الــي ســتوجه لــك يف املقابلــة؛ نظـًـرا ألن الشــعب اليابــاين هلــم مســات وخصائــص مميــزة ،وعليــه احتجــت
يف ذلــك لبعــض الدراســة؛ لكــي أمتكــن مــن اإلجابــة علــى أســئلتهم ومت اجتيــاز هــذه املرحلــة احلمــد هلل ،وهــذه املنحــة يكــون عــدد املتقدمــن
ـخصا فقــط.
ـخصا ،ويتــم فعليًــا قبــول حـوايل  12شـ ً
هلــا مــا بــن  1100و 1500شـ ً
بعــد احلصــول علــى قبــول مبــدأي للمنحــة مــن الســفارة اليابانيــة كخطــوة أوىل ،يُطلــب منــك يف اخلطــوة التاليــة أن حتصــل علــى جـواب قبــول
مــن حـوايل ثالثــة مشــرفني مــن جامعــات يابانيــة حبيــث يتــم املوافقــة عليهــم مــن وزارة التعليــم العــايل يف اليابــان ،حيــث تقــوم بعمــل تصنيــف
هلــم وميكــن رفــض بعضهــم لعــدة أســباب مــن ضمنهــا علــى ســبيل املثــال :إذا كان األســتاذ مثـ ًـا يعمــل يف جامعــة خاصــة حيــث يفضلــون
1
2

موقع جامعة يوكوهوما.www.ynu.ac.jp :
ملعرفة املزيد عن هذه املنحة برجاء زيارة.www.eg.emb-japan.go.jp/a/study :
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اجلامعــات احلكوميــة؛ ألن مصاريفهــا أقــل ،لــذا يُطلــب أكثــر مــن جـواب قبــول وهــذه عمليــة صعبــة جـ ًـدا وتأخــذ وقتًــا طويـ ًـا خاصـةً أن
ذلــك يكــون غالبًــا يف شــهر أغســطس وهــو وقــت الصيــف ،فيكــون أغلــب املشــرفني مشــغولني يف معاملهــم وغــر متابعــن لرســائل الربيــد
ـودا ،ولكــن احلمــد هلل وفِقــت واســتطعت احلصــول علــى خطابــات قبــول مــن مخســة
اإللكــروين ،لذلــك يتطلــب هــذا األمــر وقتًــا وجمهـ ً
جامعــات خمتلفــة ،وكان تركيــزي علــى ختصــص  Wireless Communicationوهــو جمــال واســع فيدخــل يف العالجــات الطبيــة
أو اتصــاالت اهلاتــف والكثــر مــن اجملــاالت األخــرى.
أيضــا ،وكان متميـ ًـزا يف إجيــاد دعــم مــايل لألحبــاث وهــذا شــيء
واخــرت أســتا ًذا لــه شــهرة عامليــة ليــس فقــط يف اليابــان ولكــن خارجهــا ً
ـرا بالرتتيــب العاملــي للجامعــة رغــم أنــي اســتطعت احلصــول علــى قبــول يف جامعــات ذات
مهــم إلجـراء التجــارب والنشــر ،ومل أهتــم كثـ ً
ترتيــب أعلــى ،ولكــن أحيانـًـا يكــون املشــرف متميــزا يف جامعــة ليــس هلــا ترتيــب عـ ٍ
ـال ،ولكــن القســم الــذي اخرتتــه يف هــذه اجلامعــة كان
ً
مــن األقســام املميــزة علــى مســتوى اجلامعــات يف اليابــان علــى الرغــم أهنــا ليســت اجلامعــة األوىل يف ترتيــب اجلامعــات هنــاك.
أمــا بالنســبة لجوابــات التوصيــة ،اســتطعت احلصــول عليهــا مــن أســاتذة اجلامعــة حبكــم عملــي هبــا ،وحصلــت عليهــا مــن األســاتذة
املشــرفني علــى القســم الــذي أعمــل بــه باإلضافــة لألســتاذ املشــرف علــى رســالة املاجســتري.
وكانــت هــذه املنحــة ال تشــرط احلصــول علــى  TOEFLأو  GREولكــي كنــت حاصـ ًـا عليهــم بالفعــل ،وهــم يقومــون بعمــل
اختبــار للغــة اإلجنليزيــة كمــا أوضحــت مــن قبــل ولكنــه أســهل بكثــر مــن .TOEFL
أما عن أسباب قبولي في هذه المنحة فأعتقد أن ذلك يرجع إىل:
أول :توفيق من اهلل وإصراري على احلصول عليها.
ً
ثانيًــا :االســتعداد اجليــد للتقــدمي هلــا ،فذلــك يســتغرق وقتًــا طويـ ًـا لكــي جتهــز أوراقــك وحتضرهــا بشــكل مناســب ،حيــث أن النظــام اليابــاين
خمتلــف عــن باقــي الــدول.
أمــا عــن المشــاكل والعقبــات فــي عمليــة التقديــم فتتمثــل يف موضــوع املراســلة حيــث أن أغلــب املشــرفني ال يهتمــون بالــرد خاصــة لــو أن
الطالــب أجنــي ،حيــث أهنــم ال يفضلــون وجــود طالــب أجنــي داخــل معاملهــم اخلاصــة؛ ألن اللغــة لــدي معظــم األســيويني تكــون عائ ًقــا
حقيقيًــا يف التواصــل ،وعليــه فهــو يفضــل الطالــب األجنــي اآلســيوي وخاصــة الصينــن حيــث أن قدرهتــم علــى تعلــم اللغــة اليابانيــة أســرع
وأكــر ،وعليــه كنــت أجلــأ إىل ترمجــة جــزء مــن اإلمييــل أو عنوانــه للغــة اليابانيــة كأســلوب جــذب أو حماولــة للفــت نظــر األســتاذ الســتكمال
ق ـراءة الرســالة عــن طريــق اســتخدام خاصيــة الرتمجــة للغــة اليابانيــة يف جوجــل ،واكتشــفت الح ًقــا أن ذلــك كان مضح ـ ًكا ،فقــد كان
أســلوب الرتمجــة ال يــكاىفء علــى اإلطــاق أســلوب الكتابــة اليابــاين ،ولكــن هــي كانــت فقــط حماولــة للفــت نظــره لقـراءة الرســالة اخلاصــة
بــك ،وقــد يُعجــب مبثــل هــذه الفكــرة خاصـةً وأهنــا كانــت مضحكــة.
أمــا عــن المنــح األخــرى التــي تقدمــت إليهــا ،فلــم أتقــدم إىل كثــر مــن املنــح ولكــن كان تركيــزي علــى هــذه املنحــة الــي ُوفِقــت وحصلــت
عليها.
ومــن أكثــر المواقــف الصعبــة الــي تعرضــت هلــا هــو موضــوع اللغــة؛ ألهنــا قــد تتســبب أحيانـًـا يف حــدوث ســوء فهــم ،فبنــاء اجلملــة يف اللغــة
متامــا عــن بنــاء اجلملــة يف اللغــة العربيــة ،فعلــى ســبيل املثــال جتــد أن الفعــل يذكــر يف آخــر اجلملــة وعليــه أنــت جمــر علــى
اليابانيــة خمتلــف ً
مســاع كل مجلــة للنهايــة لتتمكــن مــن اســتيعاهبا علــى عكــس العربيــة أو اإلجنليزيــة فتســتطيع أن ختمــن أو تتوقــع باقــي اجلملــة مــن بدايتهــا
أو مــن منتصفهــا ،ممــا نتــج عنــه عــدد مــن املواقــف الــي حيــدث هبــا ســوء فهــم نتيجــة لذلــك.
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أس ـ ـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــلة
س :هل المعيشة في اليابان صعبة؟
الشــعب اليابــاين لــه ثقافــة خاصــة ختتلــف حــى عــن باقــي الــدول اآلســيوية ،وهــذا حيتــاج إىل دراســة ألســلوب الفكــر اليابــاين وقـراءة كتــب
ملعرفــة املزيــد عــن طريقــة تفكــره فاالختــاف ليــس يف اللغــة فقــط ولكــن يف الثقافــة والتفكــر ،وينعكــس كل ذلــك بشــكل كبــر علــى
لغتهــم ،ونصيحــي لــك هــي أنــه جيــب عليــك فهــم لغتهــم وثقافاهتــم لتتمكــن مــن التواصــل معهــم.
س:هل من ممكن الحصول على منح أخرى غير منحة  MONBUKAGAKUSHO؟
يوجــد بالطبــع منــح أخــرى ولكــن ميــزة منحــة  MONBUKAGAKUSHOأهنــا تتكفــل مبصاريــف اجلامعــة باإلضافــة إىل
ـرا لكــن علــى األقــل يغطــي تكاليــف املعيشــة ويصــل حل ـوايل نصــف
أهنــا تدفــع لــك مرتــب شــهري ،فعلــى الرغــم مــن أن املبلــغ ليــس كبـ ً
مليــون يــن يابــاين أي حـوايل  35000جنيــه مصــري وهــي حاليًــا  148000يــن يابــاين ولكــن إذا كان معــك أسـرتك ولديــك أطفــال
فالوضــع حيتــاج لتدابــر وترتيبــات أخــرى ،خاصــة أن اليابــان تكاليــف املعيشــة فيهــا مرتفعــة وبشــكل خــاص الســكن ،لذلــك فهــذا املبلــغ
إذا كنــت مبفــردك ميكــن أن يكــون كافيًــا وتســتطيع التوفــر منــه ،فعندمــا تذهــب يتــم التعامــل معــك علــى أنــك شــخص واحــد ويرفــض
إحضــار أسـرتك قبــل مــرور ســتة أشــهر وحيجــز لــك غرفــة مفــردة يف ســكن اجلامعــة ويكــون ذلــك أســهل بالنســبة هلــم ،ووجهــه نظــره يف
ذلــك أن تتعــرف أكثــر علــى نظــام الدولــة ونظــام املعيشــة قبــل أن حتضــر أسـرتك لتقليــل العرضــة للمشــاكل والــي تزيــد بالطبــع يف حــال
كان لديــك أطفــال.
وجيــب أن تأخــذ يف اعتبــارك أن الوضــع باليابــان خيتلــف عنــد الرغبــة يف احلصــول علــى عمــل حيــث إذا أردت العمــل كمســاعد مــدرس
فأغلــب اجلامعــات اليابانيــة تعتمــد علــى اللغــة اليابانيــة ،وإن كان مؤخـ ًـرا ظهــرت بعــض الكورســات باللغــة اإلجنليزيــة ويف هــذه احلالــة
يســتعينون باألجانــب لتدريســها ألهنــم يتقنــون اإلجنليزيــة أفضــل وهنــا تــزداد فرصتــك ،ولكــن نصيحــى لــك أن تتحــدث مــع األســتاذ
املشــرف عليــك قبــل الســفر يف هــذا املوضــوع.
أمــا بالنســبة للمنــح األخــرى فيمكنــك الرجــوع إىل موقــع مؤسســة علمــاء مصــر يف اجلــزء اخلــاص باليابــان ،فهنــاك منــح خاصــة ومنــح
أيضــا منــح تدفــع لــك أكثــر مــن
حكوميــة أخــرى غــر منحــة  MONBUKAGAKUSHOميكنــك االطــاع عليهــا ،وهنــاك ً
هــذه املنحــة حيــث تدفــع ح ـوايل  200ألــف ،ولكنهــا ال تدفــع لــك مصاريــف اجلامعــة مثــل منحــة HONJOوعليــه ســتضطر إىل
طلــب ختفيــض مــن اجلامعــة أو تطلــب أن تدفــع نصــف املصاريــف فقــط حبجــة أنــك ال متلــك عمـ ًـا.
س :لقــد تقدمــت لمنحــة  MONBUKAGAKUSHOمــن قبــل ولكنــي لــم أتمكــن مــن اجتيــاز امتحــان اللغــة..
فهــل يمكــن أن أتقــدم لهــا مــرة ثانيــة؟
نعــم ميكنــك ذلــك ،فكمــا ذكــرت مــن قبــل عنــد تقدميــي ألول مــرة مل أمتكــن مــن اجتيــاز مرحلــة  Paper Screeningوقدمــت هلــا
مــرة ثانيــة وحصلــت عليهــا احلمــد هلل.
س :مــا هــي النقــاط التــي تؤخــذ فــي االعتبــار أكثــر مــن غيرهــا فــي االختيــار للمنحــة ،التقدي ـرات الجامعيــة أم المشــاركة فــي
المجتمــع؟
أعتقــد أن الوضــع بالنســبة لليابــان يأخــذ يف االعتبــار التقدي ـرات أكثــر مــن غريهــا ،وحيــث أنــي كنــت األول علــى دفعــي يف قســم
التخصــص وكنــت أعمــل باجلامعــة وأملــك خــرة فــرة طويلــة يف اجلامعــة لــذا ســاعدتين هــذه النقــاط يف احلصــول علــى املنحــة.
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س :هل يمكنني العمل هناك وتحمل مصروفات الدراسة ولكن بدون منحة؟
ـلما ألن أغلــب األماكــن هنــاك حتتــوي علــى اخلمــور
ً
طبعــا ميكنــك العمــل ،ولكــن ســتواجهك مشــكلة احلــال واحلـرام خاصــة لــو كنــت مسـ ً
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لقيمــة املنحــة ذاهتــا.
س :هل يتواجد األكل الحالل في اليابان؟
ـرا ،ومــن املمكــن أن أصــل إىل
عــدد املســلمني هنــاك قليــل ،فأنــا كنــت يف مدينــة امسهــا يوكوهامــا تبعــد عــن طوكيــو حب ـوايل  30كيلــو مـ ً
قلــب طوكيــو يف أقــل مــن نصــف ســاعة بالقطــار ،وعليــه تعتــر هــي وطوكيــو كمدينــة واحــدة .األكل احلــال متواجــد يف طوكيــو ولكــن ليــس
بصــورة كافيــة مثــل باقــي الــدول ،وميكنــك طلــب األكل احلــال عــن طريــق خدمــات التوصيــل (الدليفــري) مــن احملــات املتواجــدة هنــاك
عــن طريــق اإلنرتنــت وهــي متوافــرة بشــكل كبــر باإلضافــة إىل أن خدمــة التوصيــل إىل منزلــك وبأســعار رخيصــة ،لــذا لــو كنــت تســتطيع
الطبــخ فســيكون الوضــع أكثــر ســهولة ،وإذا مل تكــن تســتطيع الطبــخ فهنــاك أكالت كثــرة تســتطيع شـرائها جاهــزة.
س :ما هي نسبة الطالب الدوليين في اليابان؟
يوجــد عــدد كبــر مــن الطــاب الدوليــن هنــاك ولكــن ال يتواجــد عــدد كبــر مــن الــدول العربيــة فأكثرهــم مــن الصــن وفيتنــام ،وهــم يشــكلون
أيضــا هنــاك طــاب كوريني.
غالبيــة الطــاب الدوليــن هنــاك و ً
س :ما هي فرص العمل بعد الحصول على الدكتوراه في المجال األكاديمي باليابان؟
غالبًــا يكــون هنــاك مرحلــة دراســات مــا بعــد الدكتــوراه ولكــن املوضــوع معقــد هنــاك جـ ًـدا ،حيــث يعتــر األســتاذ املشــرف عليــك كاألب
الروحــي بالنســبة لــك وجيــب أن تبــي عالقــات قويــة بــه لتتمكــن مــن احلصــول علــى ذلــك.
س :عنــد تقديمــي فــي منحــة  MONBUKAGAKUSHOقابلتنــي مشــكلة وهــي أننــي حاصــل علــى حوالــي 74
 %فــي الماجســتير ولكــن المشــكلة أن الكليــة تكتــب فــي الشــهادة التقديــر جيــد للجميــع ودرجتــي فــي GPAحوالــي 3.1
والمطلــوب فــي المنحــة حوالــي ...2.8ولكــن عنــد التقديــم تطلــب الحصــول علــى تقديــر امتيــاز أو جيــد ج ـ ًدا فكيــف تحــل
هــذه المشــكلة؟
غالبًــا هــم يلتزمــون بالشــروط املذكــورة يف األوراق نظـًـرا ألهنــم غــر متفهمــن لكيفيــة ســر هــذه األمــور يف مصــر ولكــن بإمكانــك أن تشــرح
املوضــوع ألحــد مستشــاري املنحــة املوجوديــن علــى موقعهــم ،وغالبًــا مــا يكونـوا مشــرفني مصريــن ولكنهــم يتحدثــون اللغــة اليابانيــة بشــكل
جيــد ،لــذا قــد تســتطيع أن تشــرح هلــم هــذه املشــكلة ومــا هــو البديــل املتــاح أمامــك لتصــل إىل حلهــا ،وجتــد رقمــه اخلــاص بــه متوافـًـرا علــى
موقــع الســفارة اليابانيــة يف القاهــرة ،ويف حالــة كونــك تتحــدث اليابانيــة فمــن املمكــن أن تتواصــل معهــم بنفســك بشــكل مباشــر.
س :هــل يمكــن التقــدم لمنحــة  MONBUKAGAKUSHOبطريقــة أخــرى غيــر التقديــم عبــر الســفارة اليابانيــة ألن
قبولهــم لــأوراق صعــب ومعقــد للغايــة؟
هنــاك ثــاث طــرق للتقــدمي علــى منحــة  MONBUKAGAKUSHOاألول عــن طريــق الســفارة اليايانيــة ،والثــاين هنــاك
بعــض األقســام يف بعــض اجلامعــات يكــون لديهــا هــذه املنحــة ويعلــن عنهــا بشــكل أو بآخــر ويطلــب مــن الراغبــن التقــدم للقســم وليــس
اجلامعــة وال عــن طريــق اإلنرتنــت ،فعنــد قبولــك بالقســم يقــوم بعمــل توصيــة عليــك يف وزارة التعليــم باليابــان وغالبًــا مــا يتــم قبولــك حيــث
أساســا
يكــون القســم مسـ ً
ـئول عنــك بشــكل خــاص ،أمــا الطريــق الثالــث فيتــم عــن طريــق اجلامعــة نفســها يف اليابــان وهــذه الطريقــة تتطلــب ً
وجــودك يف اليابــان حيــث حتتــاج إىل احلصــول علــى قبــول مــن األســتاذ مــن اجلامعــة الــي تقــدم هلــا ولكــن املنافســة عليهــا تكــون صعبــة جـ ًـدا
نظـًـرا لتقــدم أعــداد كبــرة مــن الطــاب هلــا ألهنــا منحــة مميــزة كمــا ذكــرت مــن قبــل ،باإلضافــة إىل أن اجلامعــة تقــوم بعمــل ترتيــب لــك قبــل
تزكيتــك إىل الــوزارة فيتقــدم هلــا حـوايل  500أو أكثــر وحيصــل عليهــا حـوايل  4أو  5طــاب فقــط ،باإلضافــة إىل أن كل جامعــة هلــا كوتــة
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معينــة –أي عــدد حمــدد مــن الطــاب – لــذا تكــون الشــروط أصعــب ،ووجهــة نظــري أن التقــدم هلــذه املنحــة عــن طريــق الســفارة يكــون
إجراءاتــه أســهل وفرصتــك فيهــا تكــون أكــر.
س :عندمــا لــم أُوفــق فــي الحصــول علــى منحــة  MONBUKAGAKUSHOأرســلت بريـ ًدا إلكترونيًــا أطلــب منهــم
أســباب رفضــي فــكان الــرد أن هــذه أســباب سـرية ..أليــس مــن حقــي معرفــة هــذه األســباب؟
سرا ولكنهم ال يفضلون إخبارك بأسباب الرفض بشكل صريح.
هذا جزء من الطبيعة اليابانية ،فاملوضوع ليس ً
................................................

الفصل السابع

وماذا بعد التخرج؟

إذا كنــت تخطــط لعــام واحــد فــازرع األرز  ..وإذا كنــت تخطــط لعرشيــن عــام
فازرع األشجار  ..وإذا كنت تخطط ملائة عام فعلم الناس!
		 حكمة صينية
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يف هــذا الفصــل ســنتناول أهــم خطــوة وجزئيــة يف حياتــك العمليــة حيــث ســنتناول يف هــذا الفصــل مــا عليــك أن تفعلــه مباشــرة بعــد
اســتالمك لشــهادتك اجلامعيــة ،ومــا هــي اخلطــوة القادمــة بعــد التخــرج ،ومــا هــو اجملــال األفضــل لــك واملناســب لقدراتــك وتطلعاتــك
أيضــا إجيابيــات وســلبيات العمــل بــكل جمــال ،ويف هــذا
املســتقبلية سـواءً كان العمــل األكادميــي أو العمــل الصناعــي أو العمــل احلكومــي ،و ً
		
أيضا ستعرف من حنن؟ وكيف نستطيع أن نساعدك يف رحلتك وبعد العودة منها؟.
الفصل ً

المجــال األكاديمي:

وســنبدأ بأهــم اخلط ـوات الــي عليــك اتباعهــا يف العمــل األكادميــي س ـواءً كنــت ترغــب يف اســتكمال مس ـرتك العلميــة يف فــرع البحــث
العلمــي أو التدريــس ،وهــي:
 .1املصادر اليت ميكن أن تستعني هبا وتستخدمها.
 .2االستعداد خلوض اجملال األكادميي.
 .3متطلبات التقدمي يف اجملال األكادميي.
 .4منهج حتضري طلبات التقدمي للعمل يف اجملال األكادميي.

المصادر التي يمكن أن تستعين بها وتستخدمها:

يف البدايــة ال بــد أن نشــر إىل أن اخلـرات املذكــورة يف هــذا الفصــل مصدرهــا خـرات شــخصية ،باإلضافــة إىل الكتابــن التاليــن ومهــا مــن
املصــادر اهلامــة ملــن يرغــب يف العمــل يف اجملــال األكادميــي والبحثــي ونوصــي بــأن تضيفهــم إىل مكتبتــك اخلاصــة ،ومهــا:
- Tomorrow’ s Professor preparing for academic careers in Science and Engineering.
- A PhD Is Not Enough.
ويف هذيــن الكتابــن يتعــرض كاتــب كل منهمــا للمجــال األكادميــي بعمــق كبــر وبطريقــه رائعــة وشــيقة جـ ًـدا ،حبيــث تتمكــن مــن أن توفــق
بــن جمــال ختصصــك مــع اجتاهاتــك األكادمييــة وهــذه الكتــب ميكــن شـراؤها عــن طريــق اإلنرتنــت علــى موقــع مثــل  Amazonوغــره.
ولكــن قبــل اخنراطــك يف الســلك األكادميــي والبحــث عــن مســالكه وأســاليبه عليــك أن تتعلــم بعــض مــن األمــور اهلامــة لــكل مــن ســيبدأ
أيضــا.
يف حتضــر ليــس فقــط يف العمــل باجملــال األكادميــي ولكــن مــن ســيبدأ يف حتضــر املاجســتري والدكتــوراه ً
اعــا خمتلفــة مــن اجلامعــات،
مجيعــا أن هنــاك أنو ً
كأن تتعــرف علــى املعاهــد واملؤسســات اجلامعيــة وأنواعهــا املختلفــة ،فمثـ ًـا نعــرف ً
فهنــاك علــى ســبيل املثــال اجلامعــات البحثيــة املصنفــة رقــم  1مثــل Harvard ،MIT، Stanford،Brekeley :وغريهــا مــن
اجلامعــات املرموقــة ،لكــن هــذه اجلامعــات ليســت هــي الوحيــدة للتدريــس هبــا فهنــاك جامعــات أخــرى ختتلــف يف نظامهــا ولكنهــا علــى
نفــس القــدر مــن التميــز.
واملقصــود بالنظــام املختلــف هنــا أن هنــاك جامعــات تعطــي درجــة بكالوريــوس فقــط ،وهنــاك أخــرى تنتهــي عنــد املاجســتري وال يوجــد فيهــا
أيضــا مــن أيــن حيصلــون علــى الدعــم املــايل لألحبــاث هنــاك؟
أحبــاث ،لذلــك عليــك معرفــة كيفيــة ســر األمــور عنــد التقــدم ألي جامعــة ،و ً
وهــل اجلامعــة تركــز اهتمامهــا علــى األحبــاث العلميــة أو العمليــة التعليميــة أم كليهمــا؟
وعليــك أن تفهــم فكــرة التعــاون بــن األقســام والتكامــل فيمــا بينهــا ،فعلــى ســبيل املثــال خريــج كليــة هندســة االتصــاالت يســتطيع أن
يعمــل يف قســم الرياضيــات وذلــك لتقــارب العلــم واملنهــج الدراســي ،لــذا علــى مــن يرغــب أن يكــون باحثًــا أن يفهــم كيــف بكامــل بــن
مــا درســه يف ســنني اجلامعــة وبــن العلــوم املختلفــة.
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أيضــا أن تتعــرف علــى مــا تفعلــه قــوى التغيــر يف جمــال البحــث العلمــي ونواجتهــا يف العصــر احلديــث ،حيــث اختلــف مفهــوم وظيفــة
عليــك ً
املــدرس اجلامعــي بشـ ٍ
عمــا كانــت عليــه يف الســابق ،وهــذه املفاهيــم احلديثــة تتلخــص يف:
ـكل كبـ ٍر ّ
 .1االســتخدام املتزايــد ألدوات التواصــل واإلعــام يف عمليــة التعليــم والبحــث العلمي،حيــث أصبحــت معظــم اجملــات العلميــة تنشــر
أيضــا أصبــح التواصــل مــع املتخصصــن يف جمــال مــا أكثــر ســهولة ،بصــرف النظــر عــن مــكان
مقالتهــا علــى وســائل التواصــل املختلفــة ،و ً
تواجدهــم حــول العــامل.
ـادرا مــا جتــد مــن يســتخدم وســائل يدويــة يف عمليــة البحــث
 .2زيــادة اســتخدام تكنولوجيــا الكمبيوتــر يف طــرق البحــث العلمــي ،فنـ ً
العلمــي.
 .3زيادة الرتكيز على التكامل والدراسة يف األقسام املختلفة.
 .4عليــك أن تعــرف مــدى تأثــر تناقــص الدعــم املــادي لألحبــاث األكادمييــة حيــث أصبــح التمويــل املوجــه هلــا أقــل يف الســنوات الســابقة،
فرمبــا تغــر جمــال حبثــك إىل األحبــاث الصناعيــة أو األحبــاث يف الشــركات اخلاصــة.
 .5عليك أن تفهم التغري احلاصل يف دور املؤسسات الصناعية يف متويل األحباث العلمية بل والعمل على االستفادة منها.
أيضــا عليــك أن تتعلــم كيــف ميكنــك عمــل تـوازن بــن املنافســة والتعاون..كيــف تســتطيع احلصــول علــى مشــاريع حبثيــة ذات خماطــره
ً .6
قليلــة وأحبــاث أخــرى ذات خماطــره عاليــة ،وكيفيــة عمــل أساســيات البحــث والتقــدم بــه.
وال تنسى مدى صعوبة المنافسة في هذه المجاالت.
بعدما تقرأ وتفهم مجيع النقاط السابقة املتعلقة بعملك البحثي ،وعندما تقرر أن تبدأ التدريس يف جامعة ما يأيت السؤال األهم:
لماذا أريد أن أعمل في مجال التدريس في هذه الجامعة؟
مت القيــام بإحصائيــة لعــدد مــن العاملــن األكادمييــن ومت مجــع النتائــج وإدراجهــا يف الكتــاب الســابق الذكــرTomorrow’s
 ، Professorحيــث وجــدوا أن الذيــن يعملــون بالقطــاع األكادميــي يســتمتعون بالعمــل فيــه هلــذه النقــاط وهــي:
 .1االستمتاع بالتدريس حبد ذاته وبتعليم الطالب والتعامل معهم وتوجيههم.
 .2متلك املرونة واحلرية يف العمل ،حيث لك حرية وضع مواعيد حماضراتك يف أوقات حتددها أنت ومل يفرض عليك وقت بعينه.
صحيحــا
طبعــا ليــس
 .3أن تكــون سـ ً
ـعيدا يف بيئــة العمــل احمليطــة بــك مــن أكادمييــن ومدرســن وطــاب بعيـ ًـدا عــن أيــة مشــاكل ،وذلــك ً
ً
يف كل األحـوال ففــي كثــر مــن احلــاالت تكــون بيئــة العمــل األكادميــي شــديدة التنافســية.
.4شعورك بالفخر والسعادة عند نشرك األحباث العلمية وإضافتك للعلم وتوسيع حدوده.
نوعا من احليوية والراحة.
 .5تنوع العمل الذي ميكن أن تقوم به وقدرتك على تغيري اختصاص أو جمال حبثك يضفي عليك ً
أيضــا علــى نــوع األحبــاث الــي تقــوم هبــا هــل هــي متعلقــة باجلانــب األكادميــي أم متعلقــة
 .6احلصــول علــى مرتــب جم ـ ٍز ،ويتوقــف هــذا ً
باجملــال الصناعــي؟ حيــث إنــه يف األخــر يكــون بالطبــع مرتبــك أعلــى.
 .7االستمرار يف عملية التعليم والتعلم لسنني طويلة وعدم توقفك عند نقطة حمددة.
 .8حتصل على وظيفة ثابتة.
فاعرض على نفسك هذه النقاط وانظر هل جتد السعادة فيها أم ال؟
مستعدا بكل قوة للدخول يف اجملال األكادميي.
وبعد أن أمتمت ما سبق وتريد أن تصبح
ً
فكيف تستعد لذلك؟
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االستعداد لخوض العمل األكاديمي:

أول :املنهج:
ً
إذا أردت أن تصــل للعمــل األكادميــي بصــورة يســرة فعليــك أن تعــرف الطريــق بأكملــه وحتــدد هدفــك مــن اآلن ،فالطريــق يبــدأ بعــد
انتهائــك مــن التخــرج واحلصــول علــى درجــة البكالوريــوس حيــث تبــدأ بتحضــر املاجســتري وبعــد حصولــك عليــه يتفــرع الطريــق أمامــك:
أيضــا عليــك أن حتــدد
إمــا أن تعمــل يف جمــال احلكومــة أو الصناعــة أو مبركــز حبثــي أو تســتكمل طريقــك للدكتــوراه ،وبعــد أن حتصــل عليهــا ً
إمــا أن تُكمــل التحضــر يف مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراه وحتصــل علــى درجــة األســتاذية أو حتصــل علــى عمــل مبجــال الصناعــة أو احلكومــة
أو تقــف بعــد الدكتــوراه وحتصــل علــى عمــل حكومــي أو صناعــي وميكنــك بعدهــا اســتكمال مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراه ،ولــكل مــن الطــرق
املذكــورة مميـزات وعيــوب ســنذكرها بالتفصيــل.
ثانيًا :الدافع
ولكن السؤال هنا :ما الدافع الذي يدفعك الستكمال الطريق؟
ـرا ومتلــك رغبــة يف حتقيــق طموحــك ،وأن ال تســتمع لألصـوات احملبطــة الــي تــردد عليــك مــدي صعوبــة
 .1أن يكــون شــغفك بالتدريــس كبـ ً
الطريــق والدخــل املــايل القليــل الــذي ســتحصل عليــه يف النهايــة.
 .2عليــك أن تفهــم منزلتــك العلميــة يف جمالــك حيــث أن هنــاك درجــات جتــرك علــى التدريــس يف اجلامعــة مثــل درجــة الدكتــوراه يف جمــال
التاريــخ ،وهنــاك جمــاالت تتيــح لــك العمــل يف الصناعــة أو اجلامعــة علــى حــد سـواء كدرجــة الدكتــوراه يف علــوم احلاســب.
 .3ال تضــع أي افرتاضــات خاصــة مبجالــك وال تلتفــت أليــة صعوبــات أو مؤث ـرات حتــاول إيقافــك عــن حتقيــق طموحــك يف احلصــول
علــى الدكتــوراه أو األســتاذية أو حــى التدريــس باجلامعــة وإيهامــك بأهنــا أمــر مســتحيل حتقيقــه.
متطلبات التقديم في المجال األكاديمي:
لكي تعمل يف اجملال األكادميي هناك ثالث خطوات كإسرتاجتية إعداد خاصة بك هلذا اجملال ،وهم:
 -1االتساع رأسيًا يف اجتاه العمق.
 -2اإلسرتاجتية القادمة.
 -3اخليارات املتعددة.
ختصصــا مثــل الدكتــوراه فأنــت تركــز
الفكــرة األوىل :االتســاع رأســيًا يف اجتــاه العمــق ،ويقصــد هبــا هــو إنــك حــن تقــدم علــى خطــوة أكثــر
ً
تفكــرك ووقتــك بالكامــل ملوضــوع التخصــص فتصبــح علــى درجــة عاليــة مــن الفهــم والتمكــن هبــذا املوضــوع ،وهــذا هــو الشــق األول مــن
دائمــا أن توســع مــن جمــال موضــوع ختصصــك ليشــمل موضوعــات أخــرى حبيــث تتمكــن عنــد
املعادلــة وهــو العمــق ،ونصيحــة لــك حــاول ً
متخصصــا يف موضــوع معــن فقــط بــل لديــك قــدرة علــى فتــح موضوعــات أخــرى مــن خــال هــذا املوضــوع
التقــدم لوظيفــة أال تكــون
ً
وأنــت علــى علــم ودرايــة كافيــة هبــا ،وهبــذا يتحقــق لــك النصــف اآلخــر مــن املعادلــة وهــو االتســاع ،لــذا تســتطيع املنافســة بشــكل أكــر.
الفكــرة الثانيــة :اإلسـراجتية القادمــة ،ويقصــد هبــا أن يكــون لديــك هــدف حمــدد تركــز عليــه جهــدك ويف ســبيل ذلــك جيــب أن تتبــع عــدة
خطـوات:
• ففــي البدايــة عنــد اختيــارك جلامعــة معينــة لاللتحــاق هبــا جيــب أن تفكــر جيـ ًـدا فيمــا ســتقدمه لــك هــذه اجلامعــة بعــد احلصــول علــى درجــة
علميــه منهــا ،وحــاول أن تبــدأ باختيــارك لألســتاذ أو املشــرف عليــك فعــاد ًة مــن يعمــل يف أماكــن جيــدة يكــون األســتاذ املشــرف عليهــا
ـخصا نشــيطًا وبالطبــع اختيــارك يعتمــد علــى
ـخصا
متخرجــا مــن إحــدى اجلامعــات األوائــل يف جمالــك وشـ ً
ـخصا معروفًــا يف اجملــال أو شـ ً
شـ ً
ً
فرصــا أكــر يف املســتقبل ،كمــا ذكرنــا مــن قبــل.
موضــوع ختصصــك ،فهــذه نقطــة هامــة ألصحــاب الطمــوح األكادميــي ،ممــا يفتــح لــك عليــه ً
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• عنــد دراســتك لكــورس حــاول أن تكــون جمتهـ ًـدا ومتميـ ًـزا ،ويف النهايــة اطلــب مــن املــدرس علــى انفـراد أن تضعــه كمرجــع يف سـرتك
الذاتيــة وذلــك بنــاء علــى اجتهــادك يف الكــورس ،وبنــاء علــى إجابتــه تســتطيع معرفــة هــل ســيعطيك جـواب توصيــة إذا طلبــت ذلــك منــه
ـتقبل أم ال؟
مسـ ً
• جيــب أن تكــون علــى معرفــة بكيفيــة كتابــة عــرض ملقرتحــات األحبــاث  ، Research Proposalفعملــك بعــد ذلــك كأســتاذ
حماضــر أو مشــرف ســيتطلب منــك أن حتصــل علــى متويــل ألحباثــك وأن تكــون متميـ ًـزا يف إلقــاء احملاضـرات ،ويف حالــة عــدم توافــر هــذه
املهــارة لديــك ،فننصحــك بتســجيل يف كــورس  Public Speakingحيــث ستكتســب مهــارات العــرض ومهــارات التحضــر للعــرض
وهكــذا ،وهــذه نقطــة موضــع متيــز هــام بــن أســتاذ وآخــر.
• تنفيذ أحباثك.
• نشــر أحباثــك يف اجملــات والدوريــات العلميــة أو يف املؤمتـرات ممــا يســاعدك علــى خلــق مســاحة لنفســك كــي تُعــرف كشــخص أكادميــي
أيضــا علــى أن يكــون لــك اســم مميــز يف جمالــك وتكــون معروفًــا يف وســط هــذا اجملــال ،لــذا عندمــا تقــرر
متميــز ،هــذا بــدوره سيســاعدك ً
التقــدمي كــي تكــون أســتا ًذا أو باحثًــا بإحــدى اجلامعــات ســيكون لــك مسعتــك الــي خلقتهــا لنفســك.
• حضور املؤمترات واالجتماعات املهنية املتخصصة وعليه تتمكن من صنع شــبكة تواصل لك ،فهي خطوة ال يســتهان هبا وتكتســب
هبــا العديــد مــن اخلـرات وعليــه جيــب االهتمــام هبــا جيـ ًـدا وقـراءة املزيــد عنهــا قبــل حضــور املؤمتـرات العلميــة أو االجتماعــات املتخصصــة
يف جمالــك لكــي يســهل عليــك بعــد ذلــك عمليــة التقــدمي للحصــول علــى وظيفــة أســتاذ جامعــي أو أي وظيفــة أخــرى يف جمالــك ،فدائــرة
ـودا
معارفــك هــي الــي ستســاعدك يف ذلــك ألن عمليــة البحــث عــن وظيفــة باألســاس تعتمــد علــى دائــرة وشــبكة املعــارف ،فــإذا كنــت موجـ ً
بالدوائــر الصحيحــة ســتصل بســهولة هلدفــك.
• اإلش ـراف علــى الباحثــن اآلخريــن ،فكطالــب دكتــوراه إذا أتيحــت لــك الفرصــة للعمــل يف جمموعتــك البحثيــة مــع طــاب ماجســتري
اعــرض علــى مشــرفك املســاعدة يف اإلشـراف عليهــم وذلــك لــه العديــد مــن الفوائــد منهــا :أنــك تكتســب خــرة اإلشـراف والتعامــل مــع
نظرا لرغبتك يف مســاعدته ،أيضا سيســاعدك على اكتشــاف إذا كان لديك
الطالب والباحثني ،ســتنال رضا وعناية أكثر من مشــرفك ً
القــدرة علــى تكويــن جمموعــة حبثيــة يف املســتقبل والقــدرة علــى إدارهتــا وقيــادة عمليــة البحــث العلمــي.
• إدارة املشــاريع والربامــج البحثيــة مــع األســتاذ املشــرف ،فأحبــاث طــاب املاجســتري الذيــن حتــاول مســاعدهتم أنــت غــر مرتبــط هبــا وعليــه
ســتتعلم العمــل علــى املشــاريع والربامــج املختلفــة وســتتاح لديــك الفرصــة لتعلــم كتابــة عــرض ملقرتحــات األحبــاث مــع املشــرف عليــك
عروضــا ملقرتحــات األحبــاث وأشــرفت عليهــا.
لألحبــاث األخــرى ،وعليــه تســتطيع أن تضيــف إىل س ـرتك الذاتيــة أنــك كتبــت ً
الفكــرة الثالثــة :خيــارات متعــددة ،ويقصــد هبــا أنــك ال هتيــئ نفســك للمجــال األكادميــي فقــط ،فبعــد احلصــول علــى درجــة العلميــة يوجــد
أمامــك عــدد مــن اخليــارات كالعمــل يف اجملــال األكادميــي أو الصناعــي أو أحــد املكاتــب اخلاصــة أو حــى العمــل احلكومــي ولكــن لــو
أهلــت نفســك فقــط للمجــال األكادميــي دون غــره فأنــت بذلــك تضيــع العديــد مــن الفــرص ..فنصيحــة لــك جيــب أن تعــد نفســك
للعمــل يف اجملــاالت املختلفــة.
ومــن اجلديــر بالذكــر هنــا أن هنــاك بابًــا آخــر للمجــال األكادميــي وهــو أن تســجل يف دراســات مــا بعــد الدكتــوراه بإحــدى اجلامعــات ذات
الرتتيــب املتقــدم يف جمالــك ،وغالبًــا مــا يســتغرق احلصــول عليهــا حـوايل ثــاث ســنوات ولكــن ينتــج عنهــا بالطبــع ســرة ذاتيــة أقــوى وشــبكة
عالقــات أكــر جبانــب اكتســاب خـرات أكثــر.
وعليه ميكن اختصار كل ما سبق يف نقاط التالية:
• اهتم باألحباث اخلاصة بك يف املاجستري أو الدكتوراه.
• احــرص علــى حضــور املؤمت ـرات العلميــة وحــاول أن تكــون ضمــن اللجــان العلميــة لإلش ـراف والتحكيــم بــن األوراق البحثيــة املقدمــة
للعــرض يف تلــك املؤمت ـرات.
• تعلم كيفية كتابة  Research Proposalألن هذا سيكون جزء أساسي من عملك كباحث أكادميي.
• أكتسب خربة ومهارة اإلشراف على الطالب.
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• احرص على نشر األحباث يف الدوريات العلمية واملؤمترات ،وكيفية عرض أوراقك البحثية يف هذه املؤمترات.
• حــاول أن تربــط جمالــك باجملــاالت األخــرى والصناعــة بشــكل خــاص كــي تكــون عنــدك اخللفيــة العلميــة القويــة واخلــرة العمليــة املرتبطــة
بالتصنيع.
• احــرص علــى تدريــس كورســات كاملــة إن أمكــن ،حيــث سيســاعدك ذلــك علــى التأكــد إذا مــا كنــت تريــد أن تســتمر يف جمــال التدريــس
أم ال وحتضــر نفســك كــي تكــون أســتاذ متميــز يف املســتقبل ،باإلضافــة إىل صقــل خــرة التدريــس لديــك ،فهــذه اخلــرة ســتعلي مــن
أســهمك بشــكل كبــر وجتعلــك متميـ ًـزا عــن أقرانــك الذيــن ليــس لديهــم خــرة التدريــس.
وهنــاك فــرص خمتلفــة الكتســاب خــرة التدريــس ويكــون طلــب املســاعدة والتوصيــة مــن املشــرف عليــك دافــع كبــر لــك للحصــول علــى
إحــدى هــذه الفــرص ،ومنهــا:
 تـ ِـدرس يف املــدارس امللحقــة ببعــض اجلامعــات ،حيــث يــدرس هبــا بعــض املوضوعــات للمهنيــن واملهتمــن باملوضــوع حمــل الدراســةبشــكل عــام.
 أن ِتدرس يف جامعة أو مؤسسة أخرى غري اليت تدرس هبا.
 أن تدرس يف الفصل الدراسي يف الصيف أو اخلريف وهي فصول دراسية قصرية على عكس املعتاد. أن تدرس كورس من املقررين يف اجلامعة.حماضرا لواحدة من احملاضرات يف إحدى املواد باالتفاق مع أستاذ املادة.
 أن تكون ضي ًفاً
 أن تطلب من مشرف آخر أن تساعده يف تدريس جزء من مادته. أن تدرس جزءًا من مادة وليكن اجلزء الذي تتخصص فيه. -أن تعمل كمعيد باجلامعة.

منهج تحضير طلبات التقديم للعمل في المجال األكاديمي:
 .1مرحلة استكشاف المؤسسات العلمية:

و بعــد أن تكــون قــد استكشــفت خرباتــك ومهاراتــك وتأكــدت أنــك تريــد أن تســتمر يف التدريــس والعمــل األكادميــي والبحــث العلمــي
فنصــل اآلن ملرحلــة مــا بعــد إمتــام الدكتــوراه أال وهــي مرحلــة استكشــاف المؤسســة العلميــة أو الجامعــات الــي تريــد أن تعمــل هبــا
أســتا ًذا فيمــا بعــد.
وننصحــك هنــا بــأن حتــاول أن تســافر إىل جامعــات يف بــاد ومناطــق خمتلفــة هبــدف االستكشــاف والتعــرف علــى طبيعــة تلــك اجلامعــات
ولكــي تعــرف الفــرق بينهــم وعلــي هــذا األســاس فيمــا بعــد تقــرر أي تلــك املؤسســات العلميــة تريــد أن تــدرس هبــا ،فعلــي ســبيل املثــال:
اجلامعــة الــي توجــد مبدينــة صغــرة كجامعــة كورنيــل ( )Cornell Universityختتلــف عــن اجلامعــة الــي توجــد يف مدينــة كبــرة مثــل
جامعــة كولومبيــا ( )Colombia Universityفهــل أنــت تفضــل الســكن يف مدينــة هادئــة أم مدينــة مزدمحــة؟ فلــكل منهمــا مميزاتــه
وعيوبــه ,ويف النهايــة يرجــع ذلــك الختيــارك وأولوياتــك.

 .2مرحلة تجهيز أوراق التقديم:

تــأيت مرحلــة حتضــر األوراق املطلوبــة للتقــدمي كالســرة الذاتيــة ( )CV/Resumeو( )Cover Letterوخطابــات الرتشــيح أو
التزكيــة (.)Recommendation Letters
•  :Cover Letterهــي أول ورقــة توضــع يف اســتمارة التقــدمي اخلاصــة بــك ،وهــو عبــارة عــن خطــاب مكــون مــن صفحــة واحــدة أو
صفحتــن علــى األكثــر تقــوم فيهــم بشــرح أســبابك للتقــدمي هلــذا املنصــب.
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هذا اخلطاب يتكون من حوايل  3فقرات أساسية:
خصيصــا؟...
 الفقــرة األويل :كيــف مسعــت عــن تلــك الوظيفــة أو هــذا املنصــب؟ ...مــن أنــت؟ وملــاذا أنــت مهتــم بالتقــدمي هلــذا املنصــبً
ومــا هــي دوافعــك للتقــدمي؟
 الفقــرة الثانيــة :حتــدث عــن األحبــاث العلميــة الــي قمــت هبــا وجمــال ختصصــك وإجنازاتــك يف اإلشـراف والتدريــس واألحبــاث ومؤهالتــكواملنــح الــي حصلــت عليهــا وخلفيتــك العلميــة والعمليــة ،وحــاول إبـراز خرباتــك ومهاراتــك الــي قــد تكــون حمــل اهتمــام هلــم وتكــون مطلوبــة
يف املتقــدم هلــذا املنصــب ،وكيــف أن خلفيتــك هــذه تتوافــق مــع متطلبــات الوظيفــة.
 الفقــرة األخــرة :إعالمهــم أنــك أرفقــت الســرة الذاتيــة اخلاصــة بــك وخطابــات الرتشــيح مــن أســاتذتك ومشــرفينك وأمســاء األحبــاث الــيقمــت بنشــرها ...إخل ومجيــع املســتندات املطلوبــة ويف النهايــة اشــكرهم علــى فرصــة قراءهتــم الســتمارة التقــدمي اخلاصــة بــك.
• الســرة الذاتيــة وخطابــات التزكيــة والرتشــيح :وهــي ضمــن أهــم متطلبــات التقــدمي وجيــب االهتمــام والرتكيــز عليهــا جـ ًـدا ،ولكــن مــا جيــب
ذكــره والرتكيــز عليــه هــو أن الســرة الذاتيــة العاديــة الــي تكتبهــا لاللتحــاق بــأي وظيفــة ختتلــف عــن الســرة الذاتيــة الــي تقدمهــا لاللتحــاق
بوظيفة يف الســلك األكادميي كمنصب أســتاذ يف اجلامعة ،فعلي ســبيل املثال الســرة الذاتية العادية عادة ما تكون صفحة أو صفحتني
مفصلــة ومطولــة ومذكــور فيهــا مجيــع خرباتــك يف التدريــس واإلشـراف
علــى األكثــر أمــا الســرة الذاتيــة لوظيفــة أكادمييــة جيــب أن تكــون ّ
واألحبــاث وقائمــة بــاألوراق البحثيــة الــي قمــت بنشــرها واإلجنــازات الــي قمــت هبــا وأي جوائــز أخــرى حصلــت عليهــا وكيــف ستســتفيد
اجلامعــة املتقــدم هلــا منــك وطموحــك واألهــداف الــي ترغــب يف الوصــول إليهــا ،لــذا فمــن املمكــن أن تصــل إىل  9أو  10صفحــات
وهــذا ليــس مبالغًــا فيــه.
• خطابــات التوصيــة :مــع األخــذ يف االعتبــار أن شــكل خطابــات التوصيــة يف مرحلــة البحــث عــن فرصــة لدراســة املاجســتري أو الدكتــوراه
ختتلــف عــن شــكل خطابــات التوصيــة عنــد حبثــك عــن فرصــة عمــل أكادمييــة حيــث تكــون مكتوبــة بشــكل خمتلــف ،وكلمــا كان املوصــي
ـهورا كلمــا كان ذلــك أفضــل.
ـرا ومشـ ً
بــك أســتا ًذا كبـ ً
• بيان التدريس :وجيب أن تذكر به فلسفتك يف التدريس باإلضافة إىل الكورسات اليت قمت بتدريسها.
• خطــة حبثــك :ونــوع التمويــل الــذي تســطيع أن تــأيت بــه للجامعــة أوإذا كانــت هنــاك أفــكار جديــدة لديــك وتريــد أن تعرضهــا وتنفذهــا
يف هــذه اجلامعــة.
• نسخ من شهاداتك وصور حديثة.

 .3مرحلة البحث عن المكان أو الوظيفة التي ترغب بالعمل بها

يف تلــك املرحلــة تقــوم بعمليــة حبــث واســعة ومتعمقــة عــن املنصــب الــذي تريــد العمــل بــه ،وهنــا تســتعني بــكل خرباتــك الــي اكتســبتها
ودائــرة وشــبكة معارفــك الــي كونتهــا مــع غــرك مــن الباحثــن وأســاتذتك يف خمتلــف اجلامعــات.
وغالبًــا مــا تتواجــد إعالنــات الوظائــف علــى اإلنرتنــت يف الوقــت احلــايل ،ويف اجلــدول اآليت جــدول زمــي تقريــي لتقســيم عمليــة التحضــر
والتجهيــز والبحــث والتقــدمي:
• يف الفــرة مــن أغســطس إىل أكتوبــر :ابــدأ بتجهيــز وتطويــر س ـرتك الذاتيــة ،وحــاول أن تطلــب مــن أســاتذتك ومشــرفك خطابــات
ترشــيح وتزكيــة ،وابــدأ يف س ـؤال مشــرفك وأســاتذتك عــن متطلبــات وشــروط التوظيــف حــى تبــدأ يف جتهيــز نفســك.
دائمــا إذا كانــت هنــاك فــرص للعمــل متاحــة ،واحــرص علــى
• يف الفــرة مــن ســبتمرب إىل ديســمرب :حــاول أن تتحــدث مــع مشــرفك ً
حضــور املؤمت ـرات يف تلــك الفــرة وأن تُعلــم دائــرة معارفــك أنــك أوشــكت علــى االنتهــاء مــن الدكتــوراه وأنــك يف مرحلــة البحــث عــن
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دائمــا يف تلــك املرحلــة باالســتمرار يف تعديــل وتطويــر وحتســن
وظيفــة وبــدأت يف مرحلــة التقــدمي للوظائــف الــي تريــد شــغلها ،وننصحــك ً
كل أوراقــك.
• يف الفــرة مــن نوفمــر إىل فربايــر :اعمــل علــى اســتكمال التقــدمي للوظائــف ،وإذا كنــت حمظوظًــا مــن املمكــن أن تتــم دعوتــك إلجـراء
أيضــا
ـتعدادا لتلــك اخلطــوة ،و ً
مقابلــة شــخصية وهلــذا جيــب عليــك أن تقــوم بتحضــر نفســك للمقابلــة الشــخصية قبلهــا بوقــت كاف اسـ ً
اعمــل علــى حتضــر  Job Talkكــي يكــون جاهـزا إذا طُلــب منــك يف أي وقــت.
أيضــا ومتابعــة الوظائــف الــي بالفعــل تقدمــت
• يف الفــرة مــن مــارس إىل أغســطس :يف تلــك املرحلــة تقــوم باســتكمال التقــدمي للوظائــف ً
إليها ،وإذا مل تتلق أي عرض بالقبول يف الوظائف اليت تقدمت إليها عليك أن تبدأ يف تلك املرحلة بالتفكري يف كل الفرص واجملاالت
املتاحــة أمامــك والــي ميكنــك العمــل هبــا ،وحــن إذ تقــوم بعمــل خطــة جديــدة وحتــاول تنفيذهــا.

 .4مرحلة القبول المبدأي وطلب عمل مقابلة شخصية:

بعــد االنتهــاء مــن التقــدمي للوظائــف األكادمييــة املختلفــة وتقــدمي أوراقــك ومجيــع املســتندات املطلوبــة واســتخدام دائــرة معارفــك وأســاتذتك
يف التقــدمي للوظائــف املتاحــة وعندمــا يتــم قبولــك قبـ ًـول مبدأيـًـا ضمــن جمموعــة مــن املتقدمــن وتتــم دعوتــك لعمــل مقابلــة شــخصية عــن
الوظيفــة الشــاغرة مــع هيئــة التحكيــم باجلامعــة املعلنــة ،تكــون تلــك اهليئــة مكونــة مــن رئيــس القســم وعميــد الكليــة ،لــذا قبــل الذهــاب
متامــا وواث ًقــا مــن نفســك ومــن حصولــك علــى الوظيفــة ،وننصحــك باتّبــاع هــذه اخلـ ـط ـوات:
للمقابلــة جيــب أن تكــون مسـ ً
ـتعدا ً
• السياق العام:
أثنــاء املقابلــة ســتتحدث عــن دوافعــك الشــخصية للتقــدمي للوظيفــة بشــكل عــام ،ومــا ميكنــك تقدميــه وإضافتــه لتلــك الوظيفــة إذا متّ
أيضا ليس بشــكل متخصص بشــكل حبت يف جمالك وحاول أن تفرد هلم جمموعة
مفصل و ً
قبولك ،وهذا بالطبع ليس بشــكل دقيق أو ّ
دافعــا واحـ ًـدا.
مــن الدوافــع وليــس ً
مستعدا:
• كن
ً
أيضــا أن تتعــرف وتقـرأ عــن طبيعــة
كــن علــى درايــة تامــة بأعضــاء هيئــة املقابلــة واقـرأ عنهــم جيـ ًـدا وعــن ختصصاهتــم وشــخصياهتم ،وحــاول ً
اجلامعــة والطــاب واألســاتذة املوجوديــن باجلامعــة وطريقــة التدريــس بتلــك اجلامعــة.
جدا:
• ال تكن
متخصصا ً
ً
أول وعــن أحباثــك وخرباتــك يف
أثنــاء املقابلــة ســتقوم بإعطــاء مــا يشــبه احملاضــرة ( )Job Talkوالــي ســتتحدث فيهــا عــن نفســك ً
التدريــس واإلش ـراف وممارســاتك املهنيــة واجتاهاتــك الفكريــة والعلميــة والبحثيــة للمرحلــة القادمــة ،وهــذه احملاضــرة ال تكــون متخصصــة
بدرجــة عاليــة إمنــا هــي فرصــة إلب ـراز قدرتــك علــى أن تكــون أســتا ًذا يف تلــك اجلامعــة.
• استخدم روح الدعابة:
حــاول أثنــاء احملاضــرة أن يكــون لديــك حــس الدعابــة واملــرح أثنــاء احلديــث ،حيــث تســاعد علــى إذابــة حواجــز الرمسيــة الــي تغلــب علــى
متامــا عنهــم وأنــك ســتكون جــزءًا مــن
املوقــف وتشــجعهم ً
أيضــا علــى معرفــة أنــك شــخص مــن املمكــن أن تكــون زميـ ًـا هلــم وغــر خمتلــف ً
تلــك العائلــة.
• تدرب على السؤال واإلجابة:
ـتعدا لتلــك الفقــرة ،بالطبــع مــن الصعــب
يف آخــر احملاضــرة ســيكون هنــاك فقــرة مــن األســئلة املوجهــة لــك مــن اهليئــة لــذا جيــب أن تكــون مسـ ً
عليــك توقــع األســئلة الــي قــد يســألوهنا لــك ولكــن حــاول أن تطلــب مــن أصدقائــك أن تقــوم بعمــل جتربــة بإلقــاء احملاضــرة عليهــم وأن
يلعبـوا هــم دور هيئــة املقابلــة ويقومـوا بسـؤالك العديــد مــن األســئلة وأنــت جتيــب عليهــم ،هــذه األســئلة علــى األغلــب ســيكون اهلــدف
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منهــا إمــا توضيــح نقــاط مل تكــن واضحــة يف كالمــك أو اهلــدف منهــا ســيكون إحراجــك ملعرفــة مــدى ثباتــك وثقتــك بنفســك ولباقتــك
يف الــرد علــى األســئلة.
• حاول أن تكون متحدثًا لبق:
أيضــا أن تتمــرن
لكــي تكــون مسـ ً
ـتعدا ملثــل هــذه احملاضــرة جيــب أن تتعلــم كيــف تكــون لديــك شــخصية قويــة ومؤثــرة يف احلضــور ،جيــب ً
علــى كيفيــة إعطــاء حماضــرة أمــام مجــع مــن النــاس وأن تكــون واث ًقــا مــن نفســك وجاذبًــا النتبــاه احلضــور ،وأن يشــعروا بأنــك إضافــة هلــم،
كل هــذا ســوف يُعطــي هيئــة املقابلــة اإلحســاس بأنــك لــن ســتكون إضافــة قويــة للمنصــب املتقــدم لــه فقــط بــل ستســاعد علــى تطويــره.
أول أهنــم أرســلوا لــك مــا يفيــد
بعــد املقابلــة ســتنتظر رد هيئــة املقابلــة عليــك سـواءً بالقبــول أو بالرفــض ،وإذا متّ قبولــك جيــب أن تتأكــد ً
ـددا نظــر عملــك ،ومــا هــو جمــال ختصصــك بالتحديــد وامل ـواد الــي ستدرســها ،وكــن
قبولــك بذلــك املنصــب وأهنــم ســيعطونك مرتبًــا حمـ ً
علــى درايــة تامــة بأهنــم إذا أرســلوا لــك الــرد بالقبــول فهــذا يعــي أهنــم متحمســن لوجــودك وأنــك اآلن يف موقــف قــوة وهــذا يعــي أنــه إذا
كان الراتــب املخصــص لــك ال يتوافــق مــع قدراتــك أو الرواتــب الــي حيصــل عليهــا زمالئــك يف نفــس اجملــال فيجــب أن تتفــاوض معهــم
قبــل توقيــع العقــد ،والنصيحــة هنــا أن أول مرتــب ســتحصل عليــه يف حياتــك املهنيــة ســيؤثر عليــك بشــكل كبــر لــذا حــاول أن حتصــل
علــى مرتــب جيــد وقــدر نفســك جيـ ًـدا ،فمعــى قبوهلــم لــك أهنــم لــن يتخلـوا عنــك بســهولة.
بعض النقاط الهامة:
 جيــب أن تعلــم أن احلصــول علــى وظيفــة أكادمييــة ليســت باألمــر اهلـ ّـن علــى اإلطــاق ،فــإن كنــت شــعرت أن التقــدمي علــى املاجســتريوالدكتــوراه كان ـوا مــن اخلط ـوات شــديدة الصعوبــة يف حياتــك فاعلــم أن تلــك اخلطــوة أكثــر صعوبــة ،ففــي املاجســتري أو الدكتــوراه عــدد
املتقدمــن مــن املمكــن أن يكــون حـوايل  700متقــدم وعــدد املقبولــن مثـ ًـا يـراوح بــن  15-10أمــا أثنــاء التقــدم لوظيفــة أكادمييــة عــدد
ـرا إلعــداد نفســك
املتقدمــن مــن املمكــن أن يكــون  400ولكنهــم يقبلــون واحـ ًـدا فقــط ،لــذا فهــي عمليــة شــاقة حتتــاج منــك جمهـ ً
ـودا كبـ ً
ـودا مضنيًــا بالبحــث والق ـراءة عــن كيفيــة الوصــول بنفســك إىل مســتوى التميــز كــي ترقــى بنفســك
وجتهيــز أوراقــك و ً
أيضــا تتطلــب جمهـ ً
ومســتواك العلمــي واملهــي للمســتوى الــذي يؤهلــك للقبــول يف وظيفــة أكادمييــة.
 جيب أن تضع يف ذهنك أن حصولك على درجة الدكتوراه ال يعين بالضرورة أن تعمل أستا ًذا يف اجلامعة أو يف السلك األكادميي،لذلــك جبــب أن تعــرف درجتــك العلميــة ومــا تؤهلــك لــه هــذه الدرجــة بالضبــط ،سـواءً يف احلصــول علــى وظيفــة متخصصــة يف إحــدي
الشــركات أو وظيفيــة أكادمييــة ،وحــاول أن تتعــرف علــى مــا تؤهلــك لــه هــذه الدرجــة مــن خــال أقرانــك الذيــن حصلـوا علــى نفــس الدرجــة
العلميــة مــن نفــس اجلامعــة وحتــدث معهــم عــن نوعيــة وأماكــن فــرص العمــل والرواتــب الــي عُرضــت عليهــم عقــب حصوهلــم علــى تلــك
الدرجــة العلميــة.
 ال تضــع هدفًــا واحـ ًـدا فقــط نصــب عينيــك وال تغلــق نفســك علــى فكــرة وظيفــة معينــة دون غريهــا وهــي العمــل األكادميــي فقــط الغــر ،فالواقــع إنــك تســتطيع االنتقــال إىل اجملــال الصناعــي وتســتطيع الرجــوع مــرة أخــرى للمجــال األكادميــي ،فالتنقــل بــن اجملالــن ليــس
باألمــر املســتحيل ،كمــا أن هنــاك فئــة مــن أصحــاب اخلــرة الكبــرة يف اجملــال الصناعــي مــن تؤهلهــم هــذه اخلـرات ألن يصبحـوا مشــرفني
باجلامعــة دون اجتيــاز مرحلــة إعــداد الدكتــوراه.
 تعــرف علــى املتطلبــات الوظيفيــة خــارج اجملــال األكادميــي وقــدم أوراقــك هبــذه الوظائــف ،وذلــك كــي يكــون لديــك القــدرة علــىاالختيــار.
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أمثلة لكيفية الحصول على وظيفة أكاديمية:

المملكة المتحدة البريطانية كمثال:
تقســم اجلامعــات يف اململكــة املتحــدة إىل قســمني :جامعــات مــا قبــل عــام  1992وجامعــات مــا بعــد  ،1992ففــي هــذا العــام بالتحديــد
قامــت ملكــة إجنلـرا يف عيــد تنصيبهــا علــى العــرش بتحويــل املعاهــد يف اململكــة املتحــدة إىل جامعــات عُرفــت فيمــا بعــد جبامعــات مــا بعــد
 1992وإعطائهــا العديــد مــن املنــح املاليــة لزيــادة البحــث العلمــي هبــا ،جديــر بالذكــر أن أغلــب هــذه اجلامعــات تعتمــد علــى التدريــس
بشــكل أكــر مــن البحــث العلمــي.
بنــاء علــى ذلــك جيــب أن تضــع يف االعتبــار نــوع اجلامعــة أثنــاء تقدميــك علــى وظيفــة بأحــد اجلامعــات يف اململكــة املتحــدة حيــث ختتلــف
متطلبــات كل منهــا باختــاف طبيعــة اجلامعــة.
الوظائــف األكادمييــة يف اململكــة املتحــدة تقتصــر علــى طــاب مازالـوا يف مرحلــة الدكتــوراه والذيــن انتهـوا مــن عامهــم األول هبــا أو حصلـوا
عليهــا بالفعــل ،أمــا طــاب مرحلــة املاجســتري فغــر مســموح هلــم –غالبًــا -بالتدريــس ،بــل ينظــر البعــض يف بريطانيــا إىل مرحلــة املاجســتري
علــى أهنــا الســنة اخلامســة مــن دراســتك باجلامعــة.
وف ًقــا للقواعــد املنظمــة للعمــل األكادميــي يف بريطانيــا حيــق لطالــب الدكتــوراه التقــدم لعمــل بــدوام جزئــي ( 20ســاعة ) ،وحيــق لــه التقــدم
لوظيفــة بــدوام كامــل بعــد إكمــال عــام علــى األقــل مــن دراســة الدكتــوراه.
ويف حــال مل توفــق يف احلصــول علــى وظيفــة بــدوام كامــل بعــد مــرور عــام علــى دراســتك للدكتــوراه ال بــأس بقبــول عــروض العمــل بــدوام
جزئــي حــى حتصــل علــى اخلــرة الالزمــة.
وبشكل عام ينقسم العمل باجلامعات إىل ثالثة جماالت رئيسية:
 التدريس. البحث العلمي. العمل اإلداري.وعليــك اإلملــام مبتطلبــات كل حمــور حبيــث تعــد نفســك أثنــاء دراســة الدكتــوراه طب ًقــا للمجــال الــذي تــود االلتحــاق بــه ،وهــذا تفصيــل هلــذه
احملاور:
أول :التدريس:
ً
• حيــق لطالــب الدكتــوراه العمــل بالتدريــس لطــاب البكالوريــوس واملاجســتري وذلــك س ـواءً كانــت دراســته علــى حســابه الشــخصي أو
مبنحــه ،وذلــك بعــد موافقــة املشــرف حبــد أقصــى  6ســاعات أســبوعيًا ،كمــا جيــوز لــك التدريــس جبامعــة غــر اجلامعــة الــي تــدرس هبــا وذلــك
أيضــا ،ويف كل األحـوال ال جيــوز لطالــب الدكتــوراه جتــاوز عــدد  20ســاعة عمــل أســبوعيًا كمــا ذكرنــا مــن قبــل.
بعــد موافقــة املشــرف ً
• ينصــح بالبحــث عــن فــرص للتدريــس بــدءًا مــن العــام األول لدراســتك بالدكتـواره ،وقــد يســاعدك املشــرف يف ذلــك حــى حيصــل علــى
مقابــل مــادي جيــد إذا كانــت الدراســة غــر مغطــاة مبنحــة ،فهدفــك األساســي هــو احلصــول علــى خــرة التدريــس والتعامــل مــع الطالــب
والتكيــف مــع بيئــة التدريــس اجلديــدة حــى وإن كانــت لديــك خــرة يف التدريــس يف وطنــك.
معــا ،وذلــك كــي تصبــح نقطــة إجيابيــة يف سـرتك الذاتيــة عنــد التقــدم
• ينصــح باحلــرص علــى التدريــس لطــاب البكالوريــوس واملاجســتري ً
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لوظيفــة أكادمييــة.
• احرص على تدريس جمموعات فصلية متنوعة العدد ،وعادة ما يكون أعداد طالب البكالوريوس أكرب من نظرائهم يف املاجستري.
 انتبــه فقــد يتــم س ـؤالك خــال مقابلــة شــخصية عــن الفــرق بــن تدريــس جمموعــة فصليــة صغــرة وأخــرى كبــرة كأحــد األمثلــة احليــةالختــاف أســلوب التدريــس؟ فوف ًقــا لســعة الفصــل يتــم تقســيم اجملموعــات الفصليــة الصغــرة إىل جمموعــات نقــاش صغــرة تتكــون كل
منهــا مــن  5-4أف ـراد حبيــث تناقــش كل جمموعــة قضيــة معينــة ومــن مث يتقــدم أحــد أعضــاء اجملموعــة لتلخيــص وعــرض مــا انتهــت إليــه
اجملموعــة خــال النشــاط ،بينمــا اجملموعــات الفصليــة الكبــرة ميكــن تكليفهــم مثـ ًـا حبــل  10أســئلة مــع التوضيــح ،وذلــك خــال الدقائــق
األوىل مــن احملاضــرة ملســاعدهتم علــى اســتحضار املعلومــات ،كمــا ميكــن حتديــد عــدد معــن مــن الدرجــات علــى هــذه األســئلة لضمــان
االهتمــام هبــا وهــذا يوضــح مــدى متكنــك مــن اســتخدام أســاليب خمتلفــة للتعامــل مــع عــدد الطــاب يف فصلــك الدراســي.
• خــال عملــك بالتدريــس ال بــد أن تــدرك أنــك تتعامــل مــع فئــات طالبيــة مــن خمتلــف اجلنســيات والثقافــات والديانــات ،ممــا يتطلــب
التعامــل الالئــق واملتكافــئ مــع الطــاب أيـًـا كانــت ديانتهــم أو معتقداهتــم كــي ال يشــعر أحــد طالبــك مبعاملــة عنصريــة.
• االنتبــاه للطــاب ذوي االحتياجــات اخلاصــة أمــر هــام جيــب أن تعــره اهتمامــك ،فمثـ ًـا ميكنــك أن ترفــع نــرة صوتــك عنــد وجــود
طالــب يعــاين مــن ضعــف مسعــي أو الكتابــة خبــط كبــر يف وجــود طالــب يعــاين مــن ضعــف الرؤيــة ،كمــا ميكنــك طلــب املســاعدة مــن الفريــق
اإلداري للتعــرف علــى الطــاب ذوي االحتياجــات اخلاصــة حيــث تتوافــر لديهــم قاعــدة بيانــات خاصــة بــكل الطــاب ،كمــا ميكنــك
التواصــل معهــم بشــكل خــاص عــر الربيــد اإللكــروين والتعــرف علــى املعوقــات الــي تواجههــم أثنــاء احملاضــرة دون إحراجهــم أمــام باقــي
الطــاب ،فهــذا واجبــك حنوهــم.
• احــرص علــى تدريــس عــدد خمتلــف مــن املـواد الشــائع تدرســيها باجلامعــات يف جمالــك ،فذلــك ســيدعم موقفــك عندمــا تذكــره الح ًقــا يف
أيضــا بالكتــب الــي تســتعني هبــا يف تدريــس تلــك املـواد ومعرفــة املؤلفــن فقــد يتــم سـؤالك خــال املقابلــة
سـرتك الذاتيــة ،وعليــك اإلملــام ً
الشــخصية عــن تلــك األمــور وعــن أســباب اختيــارك لتلــك الكتــب بالــذات دون غريهــا ،وقــد يُطلــب منــك تقــدمي عــرض يف حــدود 15
انطباعــا عنــك كمحاضــر جيــد.
دقيقــة أثنــاء املقابلــة ،كمــا ينصــح حينهــا باحملافظــة علــى التواصــل العيــي حــى تعطــي
ً
• قــد يطلــب منــك تصحيــح عــدد مــن األوراق وهــي خــرة مفيــدة خاصــة للجامعــات ذات الطابــع الدراســي فقــط حيــث هتتــم خبربتــك
يف تصحيــح أو وضــع االمتحانــات.
• شــبكة العالقــات االجتماعيــة مــع األكادمييــن املتميزيــن يف جمالــك أمــر هــام للغايــة ،عــاوة علــى أنــه يدعــم موقفــك عندمــا تشــر يف
سـرتك الذاتيــة أنــك عملــت مــع أحــد املتميزيــن يف جمالــك ،ممــا يعــزز موقفــك خــال املقابلــة الشــخصية ،كمــا ميكــن لصاحــب العمــل
االســتعانة هبــم كمرجــع للسـؤال عنــك ،وقــد توفــر عالقتــك هبــم لــك فرصــة للعمــل معهــم.
• تطلــب اجلامعــات يف بريطانيــا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس هبــا احلصــول علــى دبلومــة يف الدراســات الرتبويــة ،وتشــمل هــذه الشــهادة
طــرق وأســاليب التدريــس املختلفــة ونظــم الدراســة يف اململكــة املتحــدة بشــكل عــام ،ومــدة هــذه الدبلومــة هــي عــام واحــد ،وبالرغــم أن
احلصــول علــى هــذه الشــهادة ليــس مــن متطلبــات العمــل يف البدايــة علــى األقــل إال أنــه يتوقــع منــك احلصــول عليهــا بعــد التعيــن ولكنهــا
تزيــد مــن فرصتــك التنافســية للحصــول علــى الوظيفــة بشــكل أكــر.
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ثانيًا :البحث العلمي:

• اجلامعــات ذات الطابــع البحثــي س ـواءً جامعــات مــا قبــل أو مــا بعــد  1992يتطلــب العمــل هبــا احلصــول علــى دبلومــة (،)FHE
ومبجرد حصولك على تلك الدبلومة تقوم اجلامعة باعتبارك أحد أعضاء “”fellow of higher education academy
1باململكــة املتحــدة ،وميكنــك الدخــول علــى املوقــع اإللكــروين اخلــاص بالدبلومــة ورؤيــة احملتويــات والتحديثــات باإلضافــة إىل وجــود عــدد
مــن الرتقيــات اخلاصــة هبــا.

• مــن العوامــل اهلامــة عنــد التقــدم لوظيفــة بالبحــث العلمــي أن تذكــر اهتماماتــك البحثيــة يف الســرة الذاتيــة أو أثنــاء العــرض التقدميــي
الــذي ســتقوم بــه خــال املقابلــة الشــخصية ،وجيــب أن تتوافــق اهتماماتــك البحثيــة مــع االهتمامــات البحثيــة للجامعــة أو املركــز البحثــي
الــذي تــود العمــل بــه حيــث حيــرص فريــق البحــث علــى توظيــف األشــخاص الذيــن يشــاركوهم نفــس االهتمامــات البحثيــة ممــا يزيــد مــن
أيضــا ،وميكنــك معرفــة جمــال العمــل واالهتمامــات البحثيــة لقســم
فــرص القيــام بأحبــاث مشــركة واحلصــول علــى فــرص متويليــة مشــركة ً
معــن بالدخــول علــى صفحــة القســم مبوقــع اجلامعــة والبحــث عــن الفريــق البحثــي هبــذا القســم واإلطــاع علــى أحباثهــم واهتماماهتــم
البحثيــة بالقســم.
• أحــد معايــر التقييــم الــي توضــع يف االعتبــار أثنــاء التوظيــف هــي قدرتــك علــى جلــب متويــل مــن أطـراف خــارج اجلامعــة ،وقــد يكــون
هــذا املعيــار هــو الــذي يعطــي لــك أفضليــة مطلقــة للحصــول علــى الوظيفــة ،ومــن هــذه اجلهــات اخلارجيــة:
 الشركات. التقــدمي جمللــس البحــث العلمــي يف اململكــة املتحــدة التابــع جملــال دراســتك ،ويقــوم بتقــدمي متويــل ألحبــاث يف جمــاالت خمتلفــة وتـراوحقيمــة التمويــل مــن ألــف جنيــة إسـرليين إىل مليــون جنيــه إسـرليين.
 اجلمعيــات املتخصصــة ومنهــا علــى ســبيل املثــال يف جمــال احملاســبة جنــد مجعيــة «مجعيــة احملاســبني باســكتلندا» وتعطــي متويـ ًـا خمتل ًفــاحبــد أدىن  750إس ـرليين ،وهــذا متويــل يتوقــف علــى قدرتــك علــى إقناعهــم بأمهيــة حبثــك ،واجلديــر بالذكــر أن حصولــك علــى متويــل
ملشــروع حبثــي أثنــاء دراســة الدكتــوراه يزيــد مــن فرصــك يف االلتحــاق باجلامعــات ويعمــل علــى جــذب االنتبــاه إليــك أثنــاء التقــدم لوظيفــة
بعــد خترجــك فيمــا بعــد.
• النشــر مــن األمــور الــي توضــع يف االعتبــار كأحــد املعايــر اهلامــة لتقييــم النشــاط البحثــي ،فــا يشــرط أن يكــون لطالــب الدكتــوراه نشــر
علمــي مســبق وذلــك علــى مســتوى احملاضــر ،ولكــن علــى األقــل ســبق لــه التقــدم جمللــة علميــة معروفــة ومل يرفــض ولكــنُطلــب منــك مراجعــة
ورقتــك العلميــة وإعــادة تقدميهــا لنشــرها ،وذلــك يزيــد مــن قدرتــك التنافســية عنــد التقــدم للوظيفــة البحثيــة ،أمــا فيمــا يتعلــق بالتقــدم لوظيفــة
 ))senior lecturerأو ( ) professorجيــب أن يكــون للمتقــدم ســجل جيــد مــن النشــر العلمــي مبجــات علميــة معروفــة
وإال فلــن يتــم قبولــك.
• إشـرافك علــى طــاب الدكتــوراه أوماجســتري مــن األمــور املهمــة وقــد يتــم سـؤالك عنهــا خــال املقابلــة الشــخصية وإن كان ذلــك صعبًــا
يف اململكــة املتحــدة ولكــن ذلــك ال مينعــك مــن احملاولــة.
ـجل جيـ ًـدا مــن النشــر ميكنــك التقــدم للجامعــات الــي هتتــم بالتدريــس فقــط مث تعمــل الح ًقــا علــى
• بشــكل عــام إذا مل يكــن لديــكك سـ ً
التقــدم مبشــاريع حبثيــة وطلبــات التمويــل حــى تقــوي جانبــك املهــي اخلــاص بالبحــث العلمــي حينئــذ ميكنــك التقــدم جلامعــات كــرى هتتــم
بالبحــث العلمــي.
1
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ثالثا :العمل اإلداري

• ال يطلــب منــك القيــام بــأي عمــل إداري خــال فــرة عملــك كمحاضــر حبيــث يكــون تركيــزك فقــط علــى البحــث والتدريــس ،وبعــد
اكتســاب اخلــرة واالنتقــال إىل العمــل (( Senior lecturerيتطلــب منــك القيــام ببعــض األعمــال اإلداريــة كمســاعدة أعضــاء
هيئــة التدريــس اجلــدد ببعــض االستشــارات ،ومبجــرد أن تصبــح حماضـًـرا فأنــت تصبــح رئيــس مــادة مثــل ماجســتري احملاســبة أو بكالوريــوس
التمويــل.
أيضــا باجملــات والدوريــات العلميــة ولكــن ننصحــك أنــه
دائمــا التقــدم إىل الوظائــف األكادمييــة يف اجلامعــات والتقــدم للنشــر ً
• جــرب ً
أثنــاء التقــدم للجامعــات بالتقــدم فقــط يف حــال اســتيفاء متطلبــات الوظيفــة وتأكــد مــن أهنــا متناســبة مــع متطلباتــك وذلــك حــى تتجنــب
رفضهــا.
وهنــا الحــظ األيت :أنــه إذا مت رفضــك يف إحــدى الوظائــف الــي تقدمــت هلــا دون اســتيفاء كل متطلباهتــا مث إعــادة التقــدم مــرة أخــرى بعــد
اســتيفاء عــدد مــن اإلجنــازات املطلوبــة قــد تقــوم إدارة امل ـوارد البش ـرية مبقارنــة س ـرتك الذاتيــة الســابقة والالحقــة وتقييــم تقدمــك خــال
الفــرة بينهمــا ،ممــا قــد يؤثــر بشــكل كبــر علــى قبولــك املبــدأي هبــذه الوظيفــة.
• معين قبولك إلجراء مقابلة شــخصية بشــكل مبدأي يعىن أن اجلامعة ترغب يف وجودك هبا ،واالختيار هنا ينحصر بني العدد القليل
جدا الذي طلب إلجراء هذه املقابلة وهنا يكون دورك أن تقنعهم أنك الشــخص املناســب هلذا املنصب.
ً
يف املقابلة الشخصية تكون منقسمة إىل جزأين األول عبارة عن  Presentationأوعرض أمام أعضاء من القسم ،مث اجلزء الثاين
وتكــون مقابلــة شــخصية أمــام اللجنــة املســئولة عــن االختيــار مــن القســم ،وقــد يكــون اجلــزء الثــاين يف يــوم التــايل للعــرض الــذي تقدمــت
بــه أمــام أعضــاء القســم أو يف نفــس اليــوم ولكــن بعــد فــرة اسـراحة.
مثل ...كيف ستساهم يف هذه اجلامعة؟
وعندما يطلب منك عمل (  ) presentationستعطيك اللجنة عنوانًا له ،فقد يكون ً
وهنــا جيــب عليــك أن جتــاوب علــى هــذا السـؤال حتديـ ًـدا دون غــره ،فغــر مقبــول أن تغــر املوضــوع وتتحــدث عــن أحباثــك ،فــا حتيــد عــن
اإلجابــة وتتطــرق ملوضوعــات أخــرى ،ولكــن إذا طلــب منــك عــرض أحــد أحباثــك فهنــا فقــط تســتطيع احلديــث عنهــا.
وتعد من أشهر املواقع اليت تستطيع من خالهلا البحث عن فرصة عمل بالواليات املتحدة األمريكية هو موقع
 ، www.higheredjobs.comأمــا بالنســبة للملكــة املتحــدة فهــو موقــع  ،www.jobs.ac.ukوذلــك عــن طريــق
التســجيل هبمــا وسرتســل نشــرة لــك بالوظائــف حمــل اهتمامــك املتاحــة علــى الربيــد اإللكــروين اخلــاص بــك ،وهــذا عــرض لطريقــة التســجيل
والبحــث عــن الوظيفــة املناســبة لــك يف هــذه املواقــع.
ولنأخذ موقع  www.jobs.ac.ukكمثال:
أول :لنفرتض أنك ختصص حماسبة ( ) Accountingويكون هذا حتت فرع ،Business and Mangement Studies
ً
فبمجــرد اختيــار هــذا الفــرع يظهــر لــك التخصصــات الــي يتضمنها ومنها:
( . ) Accounting and Finance
أيضــا ســتظهر لــك املنــح املتاحــة يف هــذا اجملــال  ،فأنــت مهتــم بالبحــث
ثانيًــا :ســيظهر لــك كل الوظائــف املتعلقــة احملاســبة والتمويــل ،و ً
عــن وظيفــة يف اجملــال األكادميــي وعليــه ســتختار .Academic or Research
ثالثًــا :يعطيــك املوقــع إمكانيــة حتديــد الراتــب املناســب لــك واملدينــة الــي ترغــب يف إجيــاد فــرص عمــل هبــا ،ولــك االختيــار بتحديدهــا أو
تركهــا فارغــة مث اضغــط علــى أيقونــة (.) Find Jobs
ابعا :ستبدأ الوظائف املتاحة على املوقع بالظهور لك وذلك طب ًقا للتحديدات السابقة اليت قمت هبا.
رً
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ستجد هبا كمثال:
• وظيفة مدرس حماسبة ()Teacher Of Accounting
هنــا جنــد أن هــذه الوظيفــة تكــون مناســبة لــك إذا كنــت متلــك خــرة عاليــة يف التدريــس ،ولكنــك مل متلــك اخلــرة الكافيــة بعــد يف جمــال
البحــث العلمــي.
فنجد يف املتطلبات األساسية هلذه الوظيفة () Essential Requirements
 سنتني خربة على األقل يف تدريس احملاسبة. حاصل على درجة البكالوريوس أو املاجستري. القدرة على تعليم الطالب جمموعة من القدرات.و جند يف املتطلبات غري األساسية ولكنها مرغوبة () Non Essential Requirements
 الدبلومة الرتبوية. خربة يف التدريس للطالب الدوليني. سجل مناسب للنجاح يف االمتحانات.وهنا نالحظ أنه مل يذكر البحث العلمي يف أي من البنود املذكورة.
• وهنا مثال آخر :وظيفة حماضر:
() Lecture/Senior Lecture In Marketing
ومن الشروط املطلوبة يف هذه الوظيفة:
حاصل على درجة الدكتوراه أو اقرتبت من االنتهاء منها ،واملقصود هنا أن تكون يف السنة الثالثة واألخرية من الدكتوراه.
 أن تكونً
 تعمــل علــى تطويــر منشــوراتك البحثيــة ،ويعــي هــذا الشــرط أن لــك أوراقًــا حبثيــة مت قبوهلــا يف مؤمتـرات وخاصــة إذا كانــت مؤمتـرات قويــةأو أرســلتها إىل إحدى الدوريات العلمية وســوف تنشــر،هذا بالنســبة لوظيفة .Lecturer
 أما بالنسبة لوظيفة  Senior Lecturerفيجب أن يكون لديك ملف من األحباث على املستويني الوطين والدويل. أن يكون لديك خربة متنوعة يف تطوير احملتوى الدراسي يف ختصصك. ســيتم التعيــن طب ًقــا للخ ـرات املذكــورة يف أي مــن الوظيفتــن  ،Lecture or Senior Lectureوهــذا حيــدد مــن قبــل جلنــةالتقييــم.
• مثال آخر لوظيفة  Professorيف جامعة  ،Essexوهي من اجلامعات الكربى يف اململكة املتحدة.
ومن الشروط املطلوبة يف هذه الوظيفة:
حاصل على درجة البكالوريوس يف االقتصاد أو التمويل أو أي جمال آخر له عالقة بالوظيفة املطلوبة.
 أن تكونً
حاصل على درجة الدكتوراه يف جماالت التمويل أو أي جمال آخر له عالقة بالوظيفة املطلوبة.
 أن تكونً
معا يف أي جمال له عالقة بالوظيفة املطلوبة.
 خربة كبرية يف جمال التدريس وجمال األحباث العلمية ً وجود عدد كبري من األحباث املنشورة يف الدوريات العلمية يف أى جمال له عالقة بالوظيفة املطلوبة.وغالبًــا مــا يوجــد يف كل طلــب أرقــام هواتــف أو بريــد اإللكــروين ألحــد أســاتذة القســم الطالــب للوظيفــة واهلــدف مــن ذلــك هــو أخــذ
رأيــه إذا كانــت مؤهالتــك تؤهلــك لاللتحــاق هبــذه الوظيفــة أم ال ،وغالبًــا ال يعــرض إال إذا كان ختصــص خمتل ًفــا ،وبالطبــع فــإن الــرد علــى
رســالتك ســيكون لــه مغــزى نظـًـرا ألن اإلجنليــز معــروف عنهــم الدقــة يف اختيــار ألفاظهــم.
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سواء المجال األكاديمي أو المجال الصناعي
اختيار مجال العمل ً

من النقاط اإلجيابية يف العمل باجلامعة:
حرا وعملك مرنًا.
• أن تكون ً
نوعا ما.
• تتمتع باالستقرار يف عملك ً
• التواصل مع الطالب والشباب والتعامل معهم يوميًا.
دائما.
• شعور باملتعة والقدرة على العطاء ً

أما عيوب العمل اجلامعي:
• سوق العمل اجلامعي غري مرن بعكس العمل يف الصناعة حيث تتوافر فرص عمل أكثر.
دائمــا يف أســاليب التعليــم والبحــث واالضطــاع علــى
• لكــي تتمكــن مــن أن تكــون أســتا ًذا جامعيًــا ً
ناجحــا جيــب أن تطــور نفســك ً
آخــر مــا توصــل لــه العلــم يف جمالــك.
• أنت تعمل لوقت طويل عادة ،ولكن من السهل أن حتضر عملك ملنزلك وذلك على عكس اجملال الصناعي.
وتذكــر عنــد بــدء حبثــك عــن عمــل يف اجلامعــة أن هنــاك تداخــل بــن أهدافــك وطموحــك العملــي وأهدافــك الشــخصية ،فيكــون سـؤال
دائما هل الدرجة العلمية واألهداف العلمية تتعارض مع أهدافك الشــخصية بالنســبة لألســرة؟ ...هل سيتناســب معهم املكان واحلياة
والبيئــة املختلفــة؟ فيجــب أن تأخــذ هــذا االعتبــار يف حســبانك عنــد البحــث عــن عمــل بشــكل عــام يف أي جمــال.
والسؤال هنا ما الذي تبحث عنه الجامعات في المدرسين العاملين بها بالتحديد؟
• أهــم مــا تبحــث عنــه أي جامعــة الدراســة الســابقة ذات الصلــة والتخصــص واجلامعــة املتخــرج منهــا ودرجتــك العلميــة واجلامعــة الــي
حصلــت منهــا علــى هــذه الدرجــة واألحبــاث الــي نش ـرهتا مــن قبــل مــن حيــث عددهــا وموضوعاهتــا وقيمتهــا.
فــاآلن  Google Scholarومواقــع أخــرى مشــاهبة تســتطيع أن تعــرف قيمــة هــذا الباحــث أو أي أســتاذ جامعــي مــن عــدد الرســائل
املنشــورة لــه أو حتــت إشـرافه باإلضافــة ملعرفــة القيمــة العلميــة هلــذه األحبــاث.
• القــدرة علــى تدريــس أكثــر مــن مــادة ،فهــذا يكــون يف صاحلــك عنــد التقــدم للجامعــة وخاصـةً لــو كنــت تســتطيع تدريــس املـواد األساســية
أيضا ســيكون يف صاحلك.
أو ختتار املواد صعبة التدريس ،فهذا ً
• جيب أن يكون لديك خطة واضحة متناسبة مع رؤية القسم واجلامعة اليت ترغب باالنضمام إليها.
الخالصة أن ما تبحث عنه اجلامعات يتلخص يف
( الكفاءة ،الشخصية ،مهارات التدريس ،إنتاج أبحاث ).
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المج ــال الص ــناعي:

دائمــا علــى تســويق نفســك وأن جتعــل
• مــن أهــم النقــاط بالنســبة لــك كطالــب علــم اجتهــدت وســافرت للخــارج لطلــب العلــم أن تعمــل ً
حرصــا عنــد الكتابــة علــى امليديــا حيــث إنــه بتطــور التكنولوجيــا أصبــح للنــاس القــدرة علــى
لــك بصمــة خمتلفــة وعليــه جيــب أن تكــون أكثــر ً
معرفــة املزيــد مــن املعلومــات عــن بعضهــم البعــض ،وننصحــك بإنشــاء حســاب لــك علــى موقــع . Linkedin
• اسـ َـع يف إنشــاء شــبكة مــن العالقــات ،وهــذا ال يعــي أنــك أنــاين أو شــخص تســعى ملصلحتــك فقــط ،بــل هــي نظــام لتبــادل املنفعــة
واخلـرات كمــا ذكرنــا مــن قبــل.
متطوعــا يف مرحلــة الدراســات العليــا ،فعلــى ســبيل املثــال :مــن املمكــن أن تطلــب مــن أحــد املشــرفني يف الكليــة أو
• حــاول أن تصبــح
ً
القســم الــذي تنتمــي إليــه بــأن تســاعدهم كمتطــوع يف تقييــم مقاالهتــم الــي تنشــر ،ومــن خرباتنــا الشــخصية بــأن الــذي يبــدأ يف هــذا اجملــال
حــى لــو تــرك اجملــال األكادميــي وانتقــل للمجــال الصناعــي ســيطلب منــه باســتمرار أن يعطــي تقييمــات علميــة ملقــاالت كثــرة ،وهــذا
أيضــا يعطيــك فرصــة أكــر إذا رغبــت يف تغيــر جمالــك للصناعــة فيكــون لديــك عمــل
يفتــح لــك بــاب بــأن تكــون شــبكة عالقــات أكــر ،و ً
أكادميــي جيــد يرشــحك ملنصــب أفضــل يف جمالــك اجلديــد.
طبعــا جيــب أن يكــون
• غالبًــا مــا تنظــم اجلامعــات مؤمتـرات ونــدوات للطــاب ،فننصحــك بــأن حتــاول أن تشــارك يف هــذه األنشــطة ولكــن ً
ذلك بقدر معني وحســاب كي ال يؤثر بالســلب على دراســتك.
أيضا ملن يرغب يف العمل باجملال الصناعي هو أن تبحث عن فرصة تدريب يف األجازة الصيفية.
• ومن النقاط اهلامة ً
جدا ً
• حــاول أن تنشــر أوراق حبثيــة جيــدة ،وهــذه نصيحــة عامــة لــك إذا كنــت ترغــب يف العمــل باجملــال األكادميــي أو الصناعــي ولكــن إذا
نشــرت أوراقًــا حبثيــة متوســطة أو ضعيفــة فســتكون غــر جمديــة خاصــة بالنســبة للفئــة املتميــزة مــن األكادمييــن والصناعيــن يف جمالــك ،فهــم
ال ينظــرون إىل عــدد هــذه األوراق البحثيــة بــل ينظــرون إىل جهــة النشــر ومــدى تأثــر أوراقــك البحثيــة.
دائمــا يف
• اســتخدم مواقــع التواصــل االجتماعــي حبكمــة ،وجيــب أن حتــذر ممــن يــرى منشـواراتك الشــخصية وحــاول أن يكــون املوضــوع ً
احلــدود املعقولــة.

نصائح للحصول على تدريـ ـ ــب:

• عــادة مــا حيتــاج التدريــب إىل  Resumeوليــس ســرة ذاتيــة ،وتتكــون مــن صفحتــان علــى األكثــر ،ويذكــر فيهــا معلوماتــك األساســية
فقــط وإجنازاتــك الســابقة.
• إذا كانــت جامعتــك جيــدة فســتجد فيهــا مــا يعــرف باســم  Career Fairsوحيضــره حـوايل مــن  20إىل  100شــركة ،وذلــك يرجــع
إىل مــدى متيــز اجلامعــة املنظمــة ،فاســتعد جيـ ًـدا لــه وإبــدأ بالدخــول يف مقابــات شــخصية مــع ممثلــي هــذه الشــركات املشــاركة.
• تواصــل مــع مســاعدين تطــوع  Recruiting Assistanceوهــم متواجديــن يف مكتــب تطويــر الوظائــف باجلامعــة ،وعــادة ال
ينتبــه الطــاب الدوليــن ملكتــب  ، Career Development Officeفنصيحــة لــك جيــب أن تــزور هــذا املكتــب وتطلــب منهــم
نصائــح لتحســن سـرتك الذاتيــة ومعرفــة اجلهــات الــي مــن املمكــن أن تتقــدم إليهــا وغريهــا مــن وســائل املســاعدة الــي يقدمهــا لــك هــذا
املكتــب ،وعــادة مــا يكــون لديهــم موقــع خــاص لطــاب اجلامعــة وغالبًــا مــا يتواجــد عليــه عــدد مــن الشــركات الــي تتقــدم بفــرص لتوظيــف
طــاب هــذه اجلامعــة حتديـ ًـدا.
• قيل دخول أي مقابلة شخصية يفضل أن تقوم بعمل تصور عن املقابلة وطريقة إجاباتك على األسئلة مع شخص أخر.
مبكرا للحصول على فرصة التدريب ،وعادة ما يكون اإلطار الزمين احملدد لذلك هو شهر يناير من كل عام.
• جيب أن تتقدم ً
• مــن ممي ـزات التدريــب هــو حصولــك علــى خــرة ،ويســاعدك يف ق ـرارك هــل ستســتكمل مس ـرتك األكادمييــة أم ســتنتقل إىل اجملــال
الصناعــي؟ .إىل جانــب أهنــا متثــل نقــاط قــوة يف س ـرتك الذاتيــة.
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نص ـ ــائح للبحــث عــن وظيفة:

ستستخدم نفس نصائح التدريب ،مع مالحظة اآليت:
 جيــب عليــك التحضــر جيـ ًـدا لعــرض إجنازاتــك ،ولــو جمــال عملــك يســمح لــك بأخــذ موديــل للعــرض علــى القائمــن باملقابلــة الشــخصيةســيكون ذلــك عالمــة جديــة عــن اهتمامــك بالعمــل لــذا ســيكونوا مهتمــن بســماعك.
 تذكــر دائمــا أن االنضمــام جلامعــة متميــزة ليــس هــو هنايــة الطريــق بــل علــى العكــس جيــب أن يكــون ذلــك بدايتــه ،حيــث ســيضعكيف منافســة دوليــة.
 عنــد أي خطــوة جديــدة يف حياتــك حــاول أن تفكــر مبنطــق رواد األعمــال ،وفكــر يف مســتقبل عملــك واملــكان الــذي تنتمــي لــه وكيــفطابعــا وبصمــة خمتلفــة ،التفكــر يف كل هــذه النقــاط ســوف يســاعدك علــى االنتقــال ألماكــن أحســن وتوســيع مــداركك
يكــون لــك ً
ألشــياء أفضــل.
 زيــارة الشــركات املختلفــة وأنــت طالــب دكتــوراه ،لكــي تعــرض عليهــم جمــاالت عملــك ،فعلــى ســبيل املثــال :لــو أنــك تطــور تكنولوجيــاحديثــة للبطاريــة ســتقوم بإعــداد عــرض ألفــكارك ورؤيتــك وتعرضهــا علــى عــدد مــن الشــركات الكــرى يف هــذا اجملــال ،وحتــاول أن تقنعهــم
بتبــي أفــكارك العلميــة وعليــه تكــون أمامــك فرصــة يف املســتقبل أن تتقــدم للعمــل يف إحــدى هــذه الشــركات.

نصائح قد تساعدك في قرارك لالختيار بين المجال الصناعي والمجال األكاديمي:

 إذا كنــت تبحــث عــن وظيفــة حبثيــة ففــي كال اجملالــن ســتقوم بعمــل أحبــاث ،وكل الشــركات الكــرى تنفــق أكثــر مــن اجلامعــات بكثــرمهتمــا بالتدريــس فســتتواجد يف اجملــال األكادميــي.
علــى األحبــاث ،لــذا يكــون الطريقــان أمامــك ولكــن إذا كنــت ً
أيضــا ،ففــي اجلامعــات املتميــزة جتــد أن العديــد مــن املشــرفني يبــدءون يف إنشــاء شــركات
 بالنســبة لريــادة األعمــال فتتوافــر يف اجملالــن ًمــع طالهبــم ،فلــو كنــت تفكــر علــى املســتوى البعيــد فمــن املمكــن أن تأخــذ هــذا الطريــق وعليــه ســيتوفر لــك إمكانيــة التدريــس وعمــل
األحبــاث ،ويف نفــس الوقــت حتــاول تطبيــق أحباثــك مــن خــال ممارســة ريــادة األعمــال وعليــه ســتتمكن مــن مســاعدة طالبــك خبربتــك يف
إنشــاء شــركاهتم اخلاصــة ،واحلقيقــة أن اجلامعــات الكــرى هبــا مركــز متخصــص لتنظيــم املشــاريع ألن ذلــك يف النهايــة ميثــل مصــدر دخــل
للجامعــة.
  Academic Careerأو مــا يعــرف باســم العمــل األكادميــي ،فهــو ال يتواجــد بشــكل كبــر يف الصناعــة ولكــن هنــاك شــركاتتدرجــا يصــل بــك إىل درجــة  ،Fellowوعليــه تســتطيع تدريــس بعــض املعلومــات إىل العاملــن بالشــركة.
مثــل  IBMوغريهــا متلــك ً
ـتحيل ،ولكــن احــذر فيجــب أن تعــرف
أيضــا فهــذا ليــس مسـ ً
 مــن املمكــن أن حتــول مــن اجملــال األكادميــي للمجــال الصناعــي والعكــس ًمكانــك بالضبــط وإمكانياتــك بالتحديــد وقــدرة شــبكة عالقاتــك علــى مســاعدتك يف هــذا التحــول.
 أمــا عــن اجملــال احلكومــي يكــون هنــاك عــادة متويــل مقــدم مــن احلكومــات لألحبــاث العلميــة ،فلــو متكنــت مــن االلتحــاق ببحــث علمــيأو التقــدمي ببحــث علمــي متولــه احلكومــة ســتتمكن مــن معرفــة كيفيــة ســر العمــل احلكومــي وبنــاء علــى ذلــك تســتطيع أن تعــد نفســك
هلــذا العمــل.
متميزا.
دائما مهما كان اختيارك سواء لعمل يف اجملال الصناعي أو األكادميي أو احلكومي جيب أن تكون ً
 -تذكر ً

س :هل ت ــخطط للع ـ ــودة إلى وطنك ؟

هنــاك البعــض ممــن خيططــون للعــودة إىل دولتهــم بعــد االنتهــاء مــن الدراســة ،والــي قــد تكــون الفــرص املتاحــة هبــا أقــل بكثــر ممــا خابرتــه
أثنــاء دراســتك باخلــارج ،ومهمــا كانــت دوافعــك جيــب أن تتأكــد مــن اآليت:
أول :جيــب أن متلــك خطــة ،فيجــب أال تضيــع مخــس ســنوات للحصــول علــى الدكتــوراه دون إنشــاء شــبكة عالقــات جيــدة لــك ،فنحــن
ً
نؤكــد م ـر ًارا علــى هــذه النقطــة ،فــإذا كنــت تــود العــودة للعمــل بإحــدى اجلامعــات احلكوميــة يف دولتــك جيــب أن تأخــذ حبســابك أن
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تســتكمل أحباثــك يف نقطــة قريبــة مــن دراســتك ،لــذا تواصــل مــع األســاتذة املشــرفني عليــك واعــرض عليهــم خطتــك ورغبتــك يف رفــع
كفــاءة القســم الــذي تنتمــي إليــه عــن طريــق الش ـراكة معهــم،
وعليك أن تبدأ هذه اخلطوة وأنت باخلارج ألن قدرتك على الوصول للمعلومات اليت حتتاجها ستكون أكرب يف اخلارج.
أيضــا علــى مصــادر متويــل يف دولتــك لتمويــل األحبــاث ،وإذا كنــت ســتعمل
ثانيًــا :احبــث عــن مصــادر متويــل يف الدولــة الــي تــدرس هبــا ،و ً
يف اجملــال الصناعــي جيــب أن تتواصــل مــع اجلهــات الــي ترغــب يف العمــل معهــا يف دولتــك أو غريهــا.
ثالثًــا :إذا رغبــت بالعــودة إىل مصــر فمــن املمكــن أن تتواصــل مــع مؤسســة علمــاء مصــر عــن طريــق وســائل االتصــال املتاحــة علــى موقعنــا
 ،www.egyptscholars.orgوســنعرض عليــك العديــد مــن األفــكار القابلــة للتنفيــذ.

كي ــف تست ــطيع مسـ ــاعدة اآلخرين؟

بعد االنتهاء من رحلتك تأكد من
أبدا.
دائما تشارك معلوماتك وال تبخل بعلمك ً
• أنك ً
دائمــا أن تتطــوع يف مــكان تســتطيع فيــه أن تفيــد اجلميــع مبعلوماتــك وخرباتــك مثــل متطوعــي مؤسســة علمــاء مصــر مــن املشــرفني
• حــاول ً
املرموقني الذين يســعون ملشــاركة كل خرباهتم مع اجلميع.
................................................
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ن ــقطة مــضيئة

المؤهــل العلمــي حصلــت علــى بكالوريــوس صيدلــة عــن مشــس عــام  ،2004وجــاءت يل فرصــة التدريــس يف اجلامعــة األملانيــة بالقاهــرة،
وخــال هــذه الفــرة حصلــت علــى املاجســتري يف شــهر مايــو  2010مث ســافرت بعــد ذلــك للخــارج بعــد أربعــة أشــهر مــن حصــويل علــى
درجــة املاجســتري ولكــن ليــس للدراســة.
وكان تخصصــي فــي الماجســتير هــو حتليــل بعــض املركبــات الكيميائيــة يف الــدم وابتــكار طريقــة جديــدة لفصــل بعــض املركبــات املتشــاهبة
يف الــدم.
أما الدرجة الحالية مازلت طالبة دكتوراه يف اجلامعة احلرة بربلني .
وعــن كيفيــة بدايــة المشــوار بصراحــة شــديدة أنــا مل أفكــر بالدراســة يف اخلــارج يف البدايــة ،فأنــا متزوجــة ولــدي ابنتــن وقــد كانــت أســريت
وترابطهــا علــى رأس أولويــايت ،وعندمــا جــاءت فرصــة لزوجــي للســفر كان لــدي أمــل أن أحصــل علــى فرصــه للدراســة يف جامعــة يف نفــس
البلــد الــي كنــا نســكن فيهــا ،وبالفعــل يف شــهر ســبتمرب  2010ســافرنا إىل برلــن حيــث يــدرس زوجــي وحينهــا حبثــت عــن جامعــة وأســتاذ
ألكمــل دراســة الدكتــوراه ،وكانــت االختيــارات حمــدودة بــن ثــاث جامعــات فقــط يف برلــن ،وواحــدة منهــم فقــط هبــا كليــة الصيدلــة ولكــن
ختصصــي كان متوافـًـرا يف اجلامعــات األخــرى وكنــت يف حــرة بــن أن أســتكمل دراســي يف ختصصــي يف املاجســتري يف اجلامعــات األخــرى
أو أســتكمل الدراســة يف كليــة الصيدلــة املوجــودة باجلامعــة احلــرة ولكــي حســمت أمــري وبــدأت يف البحــث عــن األســاتذة الذيــن يُدرســون
نفــس اجملــال يف اجلامعــات الثالثــة.
وبالفعــل وجــدت أســتا ًذا يف جامعــة برلــن احلــرة وتواصلــت معــه ووافــق علــى عملــي معــه ال ســيما أن لــدي إقامــة وســكن وحاصلــة علــى
درجــة املاجســتري وأرغــب يف احلصــول علــى درجــة الدكتــوراه وال أرغــب يف احلصــول علــى منحــة أو مســاعدات ماليــة .فبالطبــع كان ُمرحبًــا
يب.
ـاغرا ،فتقابلــت مــع أســتاذ آخــر يف نفــس اجلامعــة وعــرض
إال أن األســتاذ طلــب مــي االنتظــار ملــدة عــام؛ ألن املعمــل مل يكــن بــه مكانـًـا شـ ً
علــى العمــل ولكــن يف ختصــص بعيــد عــن ختصصــي وهــو ختصــص تصميــم األدويــة عــن طريــق الكومبيوتــر ،وهــو ختصــص جديــد حيــث
يتــم تقييــم األدويــة اجلديــدة عــن طريــق الكمبيوتــر قبــل القيــام بالتجــارب والتحاليــل ،وكانــت لــدي فكــرة عــن هــذا املوضــوع حيــث كان
ـررا يف مــادة دراســية يل بالكليــة.
مقـ ً
لكنــي كنــت أرى أن هــذا املوضــوع صعبًــا وحيتــاج ملهــارات أعلــى مــن مهــارايت وخــرة يف جمــال الربجمــة ،وكنــت تقريبًــا ال أعــرف أي شــيء
عنهــا وعليــه تراجعــت ألنــي رأيتــه جمـ ًـال صعبًــا واعتــذرت لألســتاذ صاحــب هــذا العــرض بدبلوماســية ،مث ذهبــت جلامعــة أخــرى كان هبــا
ائعــا ويف نفــس التخصــص الــذي أرغــب أن أســتكمل
أســتاذ وافــق علــى مقابلــة شــخصية معــي وكانــت مقابلــة ناجحــة جـ ًـدا وكان أســتا ًذا ر ً
فيــه دراســي ولكــن كمــا يُقــال تــأيت الريــاح مبــا ال تشــتهى الســفن حيــث رفضــت ألســباب قــد تبــدو غريبــة يف نظــر البعــض وهــي أن اجلامعــة
كانــت يف منطقــة يســكنها األملــان النازيــون املتعصبــون جتــاه أي ديانــة خمتلفــة وليــس فقــط املســلمني ،ومل يكــن قــد مــر إال عــدة شــهور علــى
حادثــة دكتــورة مــروة الشـربيين 1وقــد قتلــت علــى مســافة قريبــة مــن برلــن ،وعندمــا ذهبــت للمنطقــة يف طريــق وصــويل للجامعــة شــعرت
باألســلوب الغــر الالئــق يف التعامــل مــن النــاس عنــد سـؤاهلم عــن طريــق الوصــول للجامعــة!
مروة الرشبيني هي طبيبة صيدالنية مرصية قتلت يف  1يوليو  2009بربلني بأملانيا داخل محكمة دريسدن عىل يد رجل يدعى أليكس دبيلو فينز ،والذى حكم عليه
1
بالسجن مدى الحياة وهي أقىص عقوبة يف أملانيا ،كام أصاب القاتل زوجها د /علوي عىل بعدة طعنات وكانت املحكمة قد غرمت القاتل من قبل نظ ًرا للتعدي عليها بألفاظ
عنرصية ومحاولته نزع حجابها عن رأسها ،فيام عرف بعد ذلك باسم اإلسالمفوبيا.
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فشــعرت أنه من الصعب أن أقضي ثالث أو أربع ســنوات قادمة يف هذا املكان وعليه قررت أن أقبل العمل مع األســتاذ يف التخصص
البعيــد عــن ختصصــي –تصميــم األدويــة  -يف جامعــة برلــن احلــرة ،فكانــت أســباب اختيــار اجلامعــة والتخصــص غــر علميــة ولكنهــا كانــت
عاطفية أكثر بالنســبة يل.
وبالفعــل بــدأت يف أبريــل  2011ومل أكــن أتقاضــى أي مرتــب ولكــن كانــت هنــاك وعــود بأنــه ســيقدم يل منحــة وســيعطيين مرتبًــا ولكــن
ـرا ولكــي مل أكــن مهتمــة بشــكل كبــر هبــذه املســألة نظـ ًـرا ألن زوجــي كان متكفـ ًـا مبصاريــف املعيشــة واجلامعــة،
املبلــغ لــن يكــون كبـ ً
باإلضافــة إىل أن األخــرة ليســت مكلفــة فالدراســة يف أملانيــا شــبه جمانيــة ،فكانــت قيمــة مصروفــات الــرم حـواىل  250يــورو ،وهــذا مبلــغ
قليــل جـ ًـدا يف مقابــل اخلدمــات اجملانيــة املقدمــة لــك كطالــب مثــل تذاكــر خمفضــة للمواصــات وغريهــا.
أمــا عــن كيفيــة االســتعداد لتلبيــة طلبــات القبــول أخــرين اجلميــع أن التقــدمي علــى منحــة ألملانيــا مــن داخــل البلــد األجنــي صعــب
جـ ًـدا ،ومل يســبق أن تقــدم أحــد لذلــك خاصــة أنــه يف العــام الــذي ســافرت فيــه كان قــد صــدر قانونـًـا مبنــع التقــدمي ملنحــة فئــة (ب) إذا
مقيمــا يف وطنــه يف آخــر  6أشــهر مــن ميعــاد املنحــة ،وكان الســبب يف ذلــك أن زوجــات املبعوثــن
مل يكــن الشــخص املتقــدم للمنحــة ً
كانـوا يتقدمــون للحصــول علــى منــح مــن الفئــة(ب) وهــم يف أملانيــا وكان يرتتــب علــى ذلــك عــدد مــن املشــاكل منهــا أهنــم ال يلتحقــون
أيضــا ،وعلــى ذلــك فقــد كان التقــدمي ملنحــة
باملقابــات الشــخصية احملــددة هلــذه املنــح يف مصــر وكورســات اللغــة املخصصــة هلــذه املنــح ً
فئــة (ب) بالنســبة يل شــبه مســتحيل ،أمــا النــوع الثــاين مــن املنــح الــي ميكــن أن أتقــدم إليهــا كانــت تشــرط إجــادة اللغــة األملانيــة إلجـراء
املقابلــة الشــخصية باللغــة األملانيــة كنــوع مــن دعــم الدارســن يف البــاد ،ولألســف مل أكــن أجيــد اللغــة األملانيــة ومل يســبق يل دراســتها علــى
الرغــم مــن أنــي التحقــت بكــورس لدراســة اللغــة األملانيــة بعــد الســفر ملــدة  6أشــهر ووصلــت ملســتوى جيــد ،لكنــه غــر ٍ
كاف للدراســة
أيضــا .إال أنــي مل أيــأس!
باللغــة األملانية،وعليــه كان الطريــق الســابق مغل ًقــا ً
فحاولــت البحــث عــن التقــدمي يف منــح أخــرى وكنــت قــد حصلــت علــى  TOEFLقبــل ســفري حبـوايل عــام وذلــك حتســبًا ألن أتقــدم
للحصــول علــى أي منــح متاحــة.
ويف النهايــة قــررت أن أكمــل الدراســة علــى حســايب وفجــأة عندمــا قامــت ثــورة  25ينايــر يف مصــر وكانــت قبــل قبــويل يف اجلامعــة بأشــهر
منحــا كثــرة موجهــة للــدول الــي حــدث فيهــا ثــورات مثــل مصــر وتونــس واليمــن ،وكان
ـرا مــن الــدول أصبحــت تقــدم ً
قليلــة فوجئنــا أن كثـ ً
معــي زميــل ميــي أخــرين أن هنــاك منحــة خمصصــة للطــاب مــن مصــر وعنــد مراجعــة شــروط املنحــة كان مــن ضمنهــا أال يكــون قــد مــر علــى
املتقــدم للمنحــة ســنة إقامــة أو دراســة أو عمــل يف أملانيــا فــكان الفــارق فقــط بالنســبة يل هــو 18يــوم فقــط ،وســاعدين األســتاذ املشــرف
وقــدم يل جـواب توصيــة وجـواب آخــر يفيــد بــأين بالفعــل بــدأت بالدراســة يف اجلامعــة وعليــه قُبلــت ومت تبليغــي باملوافقــة قبــل نتيجــة املنحــة
بثالثــة أو أربعــة أشــهر ،وكانــت هــذه املنحــة رزقًــا مــن اهلل.
وعــن المشــاكل والعقبــات فــي عمليــة المراســلة والتقــدمي فلــم أتعــرض ملشــاكل أو عقبــات يف املراســلة والتقــدمي فقــد كنــت أذهــب
للمكتــب بنفســي يف برلــن ،وأبلغــوين بالقبــول قبــل وصــول نتيجــة املنحــة مبــدة كبــرة.
ومل أتقــدم يف منــح أخــرى وقــد انتهــت املنحــة وتبقــى يل ســنة يف الدكتــوراه ،وســوف أقــوم بالتقــدمي يف منحــة هنــا يف سويسـرا بعــد انتقــال
زوجــي مــن أملانيــا للعمــل يف سويسـرا ،ولكــن النظــام هنــا خمتلــف فبمجــرد أن يقبلــك أســتاذ ويقبــل أن تعمــل معــه يف املعمــل فهــو يســتطيع
أن حيصــل لــك علــى منحــة.
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أس ـ ـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــلة
س :لقــد تخرجــت مــن  Clinical Pharmacyجامعــة القاهــرة ولكــن تقديــري فــي  GPAأقــل مــن جيــد جـ ًدا وســألت
مــا هــي الفــرص المتاحــة أمامــي لتحســين درجــة  GPAالســتكمال الدراســة فــي الخــارج ،وعرفــت أن هنــاك مــا يعــرف باســم
 .American Boardفهــل مــن الممكــن أن تحســن درجــة GPA؟ ومــا هــي المجــاالت المتاحــة أمامــي فــي تخصصــي.
وهــل هــذا القســم موجــود بالخــارج ألنــي بحثــت فــي أكثــر مــن جامعــة ولــم أجده..فكيــف أســتطيع أن أبحــث عــن هذا التخصص؟
ســأتكلم مــن منظــور خــريت يف أملانيــا ،فهــم يشــرطون حصولــك علــى املاجســتري للتقــدم للدكتــوراه ،واحلصــول علــى منــح للماجســتري
باخلــارج صعبــة خاصــة يف أوروبــا ،واألماكــن الــي تقــدم هــذه املنــح قليلــة جـ ًـدا واجلامعــات احلكوميــة ال تقــدم أي نــوع مــن أن ـواع املنــح
وعليــه جيــب أن تكــون منحتــك عــن طريــق مؤسســة مــا خارجيــة ،ولكــن إذا متكنــت الســفر لدراســة املاجســتري علــى حســابك الشــخصي
هنــاك فســيتم قبولــك بســهولة حــى لــو درجتــك يف  GPAأقــل مــن جيــد جـ ًـدا حيــث تكــون الشــروط أقــل بالطبــع ،وســيكون لــك دور
لدخــول املعمــل والفــرة املقــررة للحصــول علــى درجــة املاجســتري يف أملانيــا حـوايل عــام إىل عــام ونصــف يف كل التخصصــات أمــا بالنســبة
لــ American Boardفهــي ال تقبــل إال يف الواليــات املتحــدة نفســها أو يف الــدول العربيــة ،ولكــن يف أملانيــا أقصــى اســتفادة مــن
شــهادة  American Boardأهنــا قــد حتســب لــك كخــرة ولكــن ليســت كشــهادة ،ولكــن هنــاك بعــض االســتثناءات فالنظــام القــدمي
يف أملانيــا مــن ح ـوايل  4أو  5ســنوات كان يعتمــد نظــام التقــدم لدبلومــة بســيطة ال تتجــاوز مدهتــا  6أشــهر وبعــد ذلــك يتــم التقــدم
للدكتــوراه ،وهــذا النظــام تغــر وأصبــح احلصــول علــى درجــة املاجســتري شــرطًا للتقــدمي للدكتــوراه ،ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك هنــاك بعــض
األســاتذة الذيــن يتحايلــون علــى هــذا النظــام ويوافقــون علــى طــاب متقدمــن لدرجــة الدكتــوراه دون حصوهلــم علــى درجــة املاجســتري
ويعادلــون شــهادة التخــرج وأقصــى مــا يطلــب منهــم هــي بعــض الكورســات الــي تــدرس يف اجلامعــة مــع الطــاب يف مرحلــة مــا قبــل التخــرج
أو طــاب املاجســتري ،وهــذا حيــدث إذا كانــت عالقتــك باألســتاذ جيــدة وهــو مقتنــع بــك ،وعليــه ســوف يعمــل علــى تذليــل العقبــات
طبعــا الــرد املبــدأي مــن أي أســتاذ أن هــذا مســتحيل ولكــن مــن خــريت وهنــاك أكثــر مــن حالــة يقبــل فيهــا األســتاذ الطالــب
لــك ولكــن ً
وال تســتطيع اجلامعــة الرفــض لعــدم مناســبة شــهادته للدرجــة املرشــح هلــا ولكــن أقصــى مــا تســتطيع فعلــه إدارة اجلامعــة هــو أهنــا تذكــر أن
الكورســات احلاصــل عليهــا الطالــب ال تكفــي ويقرتحـوا عــدد كورســات أكثــر لــه ومبجــرد احلصــول عليهــا ينتظــم يف دراســة الدكتــوراه.
أيضــا يف كليــة الطــب وعليــه يكــون
أمــا عــن موضــوع التخصــص هنــاك عــدد مــن ختصصــات يف كليــة الصيدلــة يف أوروبــا توجــد ً
ختصصــا مشــرًكا ،ولكــن وجهــة نظــري أن أملانيــا ليســت مــن أقــوى الــدول الــي حتصلــن عليهــا علــى شــهادة الدكتــوراه يف Clinical
ً
.Pharmacy
س :هل من الصحيح أن دراسة الماجستير في ألمانيا تكلف حوالي  500يورو فقط لو ستتكفل بمصاريف دراستك؟
كمــا ذكــرت مــن قبــل أن الدراســة يف أملانيــا شــبه جمانيــة مــا عــدا بعــض األماكــن اخلاصــة املوجــودة هنــاك ،وعليــه تكلفــة الدكتــوراه مثـ ًـا
 250يورو يف الرتم (حوايل  6أشــهر) ومقابل ذلك مينحونك تذكرة مواصالت ،فإذا مل تكن طالبًا ســتتكلف حوايل  70يورو شــهريًا،
فتوفــر األمـوال لكونــك طالبًــا هنــاك ،وبذلــك تكــون الدراســة شــبه جمانيــة ،أمــا يف املاجســتري فتصــل املصاريــف إىل حـوايل  500يــورو،
ولكــن املشــكلة هــي أنــه إذا كنــت ال تعيــش يف أملانيــا فســوف تُضــاف إىل هــذه املصروفــات الدراســية مصاريــف األكل واإلقامــة والســكن
ـودا يف أملانيــا مــع عائلــة سـواءً زوج أو أب...إخل فســتكون الدراســة موفــرة بالنســبة لــك.
والتأمــن الصحــي وغريهــا ولكــن إذا كنــت موجـ ً
س :هــل يتســاوى الوضــع بالنســبة للطالــب الــذي يرغــب فــي اســتكمال الدراســة علــى حســابه الشــخصي بيــن اســتكمالها فــي
ألمانيــا أو إنجلت ـرا أم أنهــا نفــس التكلفــة؟
مــن املعــروف أن مســتوى املعيشــة يف إجنلـرا مرتفــع جـ ًـدا ،باإلضافــة إىل عــدم وجــود أي نــوع مــن أنـواع دعــم التعليــم ولــو مل تســتطيعي
احلصــول علــى منحــة جيــدة يف إجنلـرا فغالبًــا ال يتمكــن الطالــب مــن اســتكمال دراســته هنــاك ،أمــا عــن أملانيــا فالدراســة شــبه جمانيــة إن
مل تكــن جمانيــة فعـ ًـا وأقصــى مصاريــف تتحملهــا هــي مصروفاتــك الشــخصية.

الفصل الثامن
سؤال وجواب

يف الرياضيــات ,فــن صياغــة الســؤال البــد أن تكــون
أقيم من إجابته 			
كانتور
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نمر بالعديد من األسئلة التي طرحت أثناء مساق الدراسات العليا في الخارج ونعرض اإلجابات عليها.
في هذا الفصل ّ
س -هل يمكن أن يحصل طالب  undergraduateعلى منح دراسية أم ال؟
ميكــن أن حيصــل البعــض علــى منــح لدراســة البكالوريــوس يف اخلــارج لكــن فــرص منــح البكالوريــوس نــادرة جـ ًـدا ،واألكثــر توافـًـرا هــي منــح
الدكتــوراه ،ألن طالــب الدكتــوراه يعمــل يف اجلامعــة وحيصــل علــى راتــب ويتــم تغطيــة نفقــات الدراســة مــن املشــاريع املمولــة الــي يعمــل
ـغول يف
هبــا أو مــن خــال اجلامعــة ،املرحلــة األصعــب هــي يف املاجســتري ألن فــرة الدراســة عــام ونصــف أو عامــن ويكــون الطالــب مشـ ً
الكورســات ويكــون التمويــل  -إن ُوِجــد  -مــن خــال مؤسســات ماحنــة.
س -إذا كنــت أملــك نفقــات الدراســة فــي الخــارج لكــن ليــس معــي نفقــات المعيشــة هــل يمكننــي أن أدرس وأجــد مصــدر دخــل
أعيــش بــه أم ســتكون مخاطــرة؟
هنــاك الكثــر مــن املنــح اجلزئيــة الــي تغطــي رســوم الدراســة وال تغطــي رســوم املعيشــة ،ففــي أمريــكا توجــد الكثــر مــن اجلامعــات الــي توفــر
فرصــا للعمــل حيــث يُســمح لــك بالعمــل  on campusأثنــاء الفصــل الدراســي  20ســاعة دوام جزئــي ويف الصيــف يســمح لــك
لــك ً
بالعمــل  40ســاعة سـواءً.on campus or off campus
وفــرص العمــل املوجــودة يف اجلامعــات غالبًــا مــا يكــون هلــا عالقــة بالتخصــص كأن تلتحــق مثـ ًـا بأحــد املخت ـرات كباحــث أو مســاعد
باحــث ،وأحيانـًـا لــو كنــت يف مرحلــة املاجســيرت تعمــل علــى مشــروع وتســاعد علــى األحبــاث أو تســاعد يف املختــر علــى أمــل فيمــا بعــد
أن يســتقطبك األســتاذ لتكمــل معــه أو تعمــل يف تصحيــح أوراق االمتحانــات وال ـ  assignmentsوغريهــا ،وكذلــك العمــل يف بعــض
اخلدمــات اجلامعيــة مثــل مــن يعمــل يف املكتبــات أو يقــدم خدمــات مكتبيــة ،والكثــر مــن اجلامعــات فيهــا فــرص عمــل كمعيديــن ولكــن
هــذه تكــون متاحــة أكثــر لطــاب الدكتــوراه لتمويــل مشــاريعهم إن مل يكــن لديهــم متويــل.
و بعــض الوظائــف تغطــي الرســوم الدراســية مثــل العمــل كمعيــد يف اجلامعــة وغالبًــا ال يُطلــب مــن املعيــد دفــع الرســوم إىل جانــب أنــه حيصــل
يؤمنــون مــن خــال قــرض بنكــي أو بــأي وســيلة أخــرى مصاريــف الفصــل األول ويف الفصــل الثــاين يبحثــون
علــى راتــب ،وبعــض الطــاب ّ
عن وظيفة .On Campus
س -كيف أتغلب على مشكلة الـ  GPAالمنخفض؟
التقييــم خيتلــف مــن بلــد آلخــر وهنــاك طريقــة معينــة حلســاب الــت  GPAلذلــك فهــم ال يركــزون علــى نقطــة ال ـ  GPAوال يكــون
الرقــم املطلــوب عـ ٍ
ـال جـ ًـدا فأحيانًــا يكــون  3أو  3.3لذلــك يتــم الرتكيــز علــى االمتحانــات القياســية مثــل ال ـ  GREوغريهــا ،ويتطلعــون
أيضــا إىل مهاراتــك الكتابيــة مــن خــال ال ـ  statement of purposeوعلــى ال ـ  ،recommendation lettersفهــذه
ً
األشــياء يهتمــون هبــا أكثــر.
س -هل يمكن إضافة الكورسات المتاحة على اإلنترنت في الـCV؟
موقــع  courseraمؤخـًـرا بــدأ يعطــي شــهادات هبــا نــوع مــن االعتمــاد ميكــن االســتعانة هبــا كشــهادة ميكــن االعتمــاد عليهــا ،ولكــن هــي
ليســت درجــة علميــة هــي فقــط دورة تدريبيــة ميكــن وضعهــا ضمــن الكورســات اإلضافيــة وســتؤخذ بعــن االعتبــار حيــث يظهــر منهــا أن
املتقــدم قــد تعــرف علــى حمتــوى معــن ورمبــا يُفضــل علــى غــره ألنــه علــى درايــة بــه ،وهــي ليســت بنفــس وزن أن تأخــذ الشــهادة مــن جامعــة
ويُنصــح بأخذهــا ووضعهــا يف .CV
س -ماذا عن الشهادات التي تكون متاحة أون الين من الجامعات المختلفة؟
حاليًــا وزهنــا أقــل لكــن العــامل بــدأ يتقبــل أكثــر وأكثــر فكــرة الدراســة عــن بعــد والدراســة عــن طريــق اإلنرتنــت والدرجــات العلميــة عــن طريــق
اإلنرتنــت ،لكــن يف الوقــت احلــايل وزن درجــة املاجســتري إذا درســتها يف اجلامعــة مــازال أعلــى.
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س -ما رأيكم في تغيير التخصص؟
كل شــخص لــه رؤيتــه يف هــذا املوضــوع ،فنحــن نـراه شــيئًا صحيًــا وجيـ ًـدا ،مثـ ًـا ميكــن خلريــج هندســة أن يســتكمل أحباثــه يف الرياضيــات
لكــن ال بــد مــن إقنــاع اجلهــة املوفــرة للمنحــة أنــك مؤهـ ًـا هلــذا التغيــر وأنــك تســتحق املنحــة وأنــك تســتطيع العمــل يف جمــال الرياضيــات
أو مــن املمكــن أن تتعلــم العمــل يف هــذا اجملــال ،فموضــوع التغيــر لــه خماطــر وفوائــد وليســت هنــاك اٍجابــة حمــددة ولكــن جيــب أن يكــون
مقنعــا ،وبوجــه عــام جيــب عــدم القلــق مــن تغيــر التخصــص فليــس هنــاك مــا ختســره علــى أي حــال ويكفيــك شــرف احملاولــة
لديــك ســببًا ً
واخلــرة املكتســبة مــن التجربــة.
ُ
س  -هل  TOEFLيتدرج بنفس طريقه اختبار  GREمن األسهل إلى األصعب؟
ال ،فاختبــار  TOEFLاليكــون مــن أســهل ألصعــب ،فهــو حيــدد لــك جمموعــة مــن األســئلة وأنــت تقــوم حبلهــا وال تعــرف إذا كانــت
اإلجابــة صحيحــة أم خاطئــة ،وتظهــر النتيجــة بعد١٠أيــام بعكــس  GREحيــث تنهــي االختبــار وأنــت تعــرف إن كنــت قــد أديــت
االختبــار بشــكل جيــد أم ال.
علي حضور كورس لدخول اختبارات اللغة اإلنجليزية؟
س -هل يتوجب ّ
دخــول اختبــارTOEFLأو  IELTSال يشــرط احلصــول علــى أي كورســات املهــم كيفيــة التحضــر لــه ،فقــم باختيــار كتــاب جيــد
تفعــا؛ لكــي تســتطيع حــل أســئلة االختبــار.
لتتعلــم منــه وتتــدرب علــى االختبــار ،وال بــد ً
أول أن يكــون مســتوى لغتــك اإلجنليزيــة مر ً
س -أردت أداء اختبــار GREفذهبــت ألحــد المراكــز المنــوط بهــا عقــد االختبــار ،فأخبرونــي أنــه ال بــد مــن دخــول اختبــار
أول والحصــول علــى درجــة محــددة فيــه حتــى أســتطيع أداء اختبــار  ،GREفهــل هــذا األمــر صحيــح أن اختبــار
ً TOEFL
 GREمترتــب علــى TOEFLأم أنــه مختلــف ومنفصــل عنــه وال يعتمــد عليــه؟
مــن املعــروف أنــه ميكنــك حجــز االختبــار مــن خــال املوقــع الرمســي علــى شــبكة اإلنرتنــت مباشــرة دون احلاجــة لتدخــل املركــز الــذي
ستؤدي االختبار به يف إجراءات احلجز حيث تذهب إليه فقط ألداء االختبار ،واختباري  GREوTOEFLاختبارين منفصلني
معــا فيمكنــك أداء أحدمهــا فقــط دون اآلخــر علــى حســب احتياجاتــك ،وال يهــم
متامــا ،وال يشــرط أداء كال االختباريــن ً
عــن بعضهمــا ً
أول؛
أول مث  GREبعــده أو العكــس ،وإن كان الشــائع أكثــر أداء ً TOEFL
ترتيــب أدائهمــا فيمكنــك أداء اختبــار ً TOEFL
ألنــه اختبــار لغــة إجنليزيــة فقــط ،بينمــا GREفهواختبــار لغــة إجنليزيــة ورياضيــات.
س -ألداء اختبــار GREهــل يكفــي البحــث علــى شــبكة اإلنترنــت ودراســة المواضيــع العامــة ()General Topicsمــن
خــال المصــادر المتوفــرة والمتاحــة عليهــا؟ أم يجــب علــي شـراء ودراســة الكتــب الخاصــة بهــذا الجــزء فقــط؟و هــل يجــب أن
أقــوم باختيــار مواضيــع معينــة( )Specific Topicsحســب العلــوم التــي درســتها وأقــوم بالبحــث وش ـراء ودراســة الكتــب
الخاصــة بهــا؟
إن قــدرة البشــر علــى حتصيــل العلــم واســتيعابه ختتلــف مــن شــخص آلخــر باختــاف خرباتــه وقدراتــه الفرديــة والعقليــة ،فــكل شــخص لــه
خــرة خمتلفــة وقــدرة علــى حتصيــل العلــم واســتيعابه ،فهنــاك مــن حيتــاج التســجيل يف الكورســات املختلفــة وال بــد أن تشــرح وتُبســط لــه
املوضوعــات عــن طريــق شــخص آخــر؛ حــى يســتطيع حتصيلهــا وفهمهــا جيـ ًـدا ،وهنــاك مــن لديــه القــدرة علــى فهــم مثــل هــذه املوضوعــات
بنفســه دون احلاجــة ملســاعدة مــن أحــد ،عــن طريــق القـراءة والبحــث والتجربــة والتدريــب ،كذلــك األمــر فيمــا خيــص االختبــارات املشــار
إليهــا يف السـؤال فهنــاك مــن حيتــاج للتســجيل يف الكورســات التحضرييــة حــى يســتطيع اجتيازهــا بســهولة ويســر ويتــدرب علــى تقنيــات
ومهــارات احلــل وال يســتطيع اســتخالص وإتقــان هــذه التقنيــات واملهــارات بنفســه مــن الكتــب أو مــن خــال اإلنرتنــت ،وهنــاك مــن
يســتطيع عمــل ذلــك بســهولة ويســر ،فأهــم شــيء يف كال احلالتــن أن تصــل إىل مفاتيــح اجتيــاز هــذه االختبــارات ،ألن ذلــك يعتمــد يف
األســاس علــى إتقــان مهــارات احلــل وتنظيــم الوقــت بنســبة كبــرة جـ ًـدا.
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وإليــك بعــض النصائــح واملصــادر الــي ميكــن أن تســتعني هبــا يف البدايــة حــى ميكنــك التحديــد إن كنــت ستســتطيع إتقــان تلــك املهــارات
حتمــا للتســجيل يف كــورس حتضــري-:
الالزمــة للنجــاح ،أم ســتحتاج ً
 من خالل املوقع اخلاص حبجز االختبار ستجد أمساء بعض الكتب اليت ميكنك استخدامها للتحضري لالختبار. عــن طريــق حمــركات البحــث علــى اإلنرتنــت مثــل جوجــل ميكنــك حتديــد قائمــة بالكتــب الــي ميكــن االســتعانة هبــا والربامــج الــي حتاكــياالختبــارات الفعليــة.
 إن اســتطعت التواصــل مــع شــخص أدى االختبــار مؤخـ ًـرا وحصــل علــى درجــات عاليــة ميكنــك أن تســأله عــن اســم الكتــاب الــذياســتخدمه يف التحضــر وتبــدأ بــه.
جيدا.
 قم بتحميل أو شراء أحد الكتب القوية يف قوانني الرياضيات ،والتدرب عليها ومراجعتها ً قــم بزيــارة بعــض املكتبــات القتنــاء الكتــب املخصصــة هلــذا األمــر ،فهنــاك بعــض املكتبــات املنتشــرة يف عمــوم البــاد الــي تُوفِــر مثــلهــذه الكتــب نذكــر منهــا علــى ســبيل املثــال مكتبــة األجنلــو جبـوار مكتبــة األهـرام بوســط البلــد يف حمافظــة القاهــرة واملكتبــة احلديثــة جبـوار
حمطــة مــرو الدقــي ،هــذه هــي املكتبــات املوجــود هبــا الكتــب األجنبيــة س ـواءً الختبــارTOEFLأو  GREباإلضافــة لألســطوانات
اخلاصــة هبــذه الكتــب.
 حدد الكتاب املناسب وابدأ يف التدريب على أسئلة االختبارات من خالله. اســتخدم برامــج االختبــارات التفاعليــة الــي حتاكــي االختبــار احلقيقــي وقــم باإلطــاع علــى اإلجابــات الصحيحــة وافهمهــا جيـ ًـدا ،وكــررذلــك حــى تصــل لدرجــات هنائيــة يف هــذه االختبــارات فكلمــا تدربــت أكثــر كلمــا ثبتــت املعلومــة لديــك وزادت درجاتــك.
 تدرب من خالل ذلك كله على شكل وأسلوب االختبار وعلى تقسيم الوقت على األسئلة وإجناز كل سؤال يف الوقت احملدد له.و للعلــم كل الكتــب املخصصــة هلــذا الغــرض تشــرح نفــس املنهــج ولكــن بطــرق تدريــس خمتلفــة تســاعدك علــى الفهــم بشــكل أفضــل،
ففــي دراســتك قبــل اجلامعيــة كنــت تســتعني ببعــض الكتــب اخلارجيــة الــي تشــرح منهــج وزارة التعليمــويف حالتنــا هــذه الكتــب الــي تصدرهــا
( )ETSمتثــل كتــاب وزارة التعليموالكتــب األخــرى املنتشــرة يف املكتبــات وعلــى املواقــع متثــل الكتــب اخلارجيــة الــي يســتعني هبــا الطــاب
لسالســة أســلوب الشــرح أو كثــرة األســئلة والتدريبــات.
س -ما هو الحد األدنى المتحان GRE؟
هــذه املعلومــة ال تســتطيع علمــاء مصــر توفريهــا ،فيجــب علــى الباحــث الدخــول علــى موقــع اجلامعــة الــي يرغــب التقــدمي فيهــا ومعرفــة احلــد
األدىن لالمتحانات  GREو TOEFLو GPAففي الغالب ستجد متوسط الثالث سنوات املاضية مكتوبًا.
فعلــى ســبيل املثــال  GPAوهــو جممــوع الدرجــات الــي حيصــل عليهــا الطالــب يف مــادة أو عــام دراســي مــا ،احلــد األدىن ل ـ  GPAيف
جامعــات الواليــات املتحــدة هــو  3أي مقابــل جيــد جـ ًـدا ولكــن بالنســبة للمنــح الدراســية فهــي تطلــب درجــة أعلــى يف GPAمــع األخــذ
يف االعتبــار أن موقعــك الدراســي (س ـواءً بعــد احلصــول علــى درجــة البكالوريــوس أو قبلهــا أو بعــد احلصــول علــى املاجســتري ) فهنــاك
درجــات لــك عليهــا ســيطرة وأخــرى ال ،فلــو اجتــزت البكالوريــوس فــا تســتطيع تغيــر  GPAاخلــاص بــك ولكــن تســتطيع احملاولــة يف
األجـزاء األخــرى وحماولــه حتســينها فلــو وجــد قصــور يف أجـزاء يتــم جــره يف أجـزاء أخــرى مــن الطلــب.
وجيــب األخــذ يف االعتبــار إىل أنــه عنــد البحــث يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة فهنــاك اآلالف مــن اجلامعــات غــر اجلامعــات املشــهورة
يكــون مســتواها جيـ ًـدا وجتــد أن متطلباهتــا يف املتقــدم للدراســة هبــا خمتلفــة قليــا عــن اجلامعــات الكــرى أو خمتلفــة بشــكل كامــل ،وميكــن
البحــث يف جامعــات أخــرى يف أوروبــا كفرنســا أو أملانيــا أو اليابــان أو ماليزيــا أو هونــج كونــج ،فالنقطــة األهــم هنــا هــو وضــوح اهلــدف
ومــن املؤكــد أنــك ســتجد فرصــة مناســبة للطلــب اخلــاص بــك.
س -هل الحصول على درجة  IELTSيدعم الطلب المقدم للباحث باإلضافة إلى الـ TOEFL؟
جيــب احلصــول علــى إحــدى درجــي  IELTSأو  TOEFLفــا يشــرط احلصــول علــى الدرجتــن ولكــن ميكــن اختيــار الدرجــة
األعلــى منهمــا وتقدميهــا ،فتقــدمي الدرجتــن لــن يشــكل أي دعــم للطلــب املقــدم.
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س -هل يمكن تعويض القصور في التقدير التراكمي  GPAعن طريق األبحاث واألوراق المنشورة؟
عمليــة القبــول يف أمريــكا تقــوم علــى تقييــم املتقدمــن للجامعــة ( ،)Holistic processحيــث يتــم النظــر بعــن االعتبــار إىل كل
شــهادات الشــخص وبياناتــه ،فمثـ ًـا إذا افرتضنــا أن اثنــن مــن الطــاب تقدمــا إليهــم وكانــت درجــات اختبــار  GREاخلاصــة بكليهمــا
فقطعــا ســيتم اختيــار الشــخص احلاصــل علــى تقديــر تراكمــي
تفعــا والثــاين أقــلً ،
مرتفعــة لكــن أحدمهــا كان التقديــر الرتاكمــي  GPAلــه مر ً
 GPAأعلــى ،وذلــك العتبــارات كثــرة منهــا أن أعــداد القبــول تكــون حمــدودة فهــم مضطريــن الختيــار أعلــى مخســة مــن كل مائــة متقــدم
مثل .
ً
دائمــا علــى إبـراز نفســك بشــكل مييــزك عــن غــرك مــن خــال كل ورقــة أو مجلــة
فلذلــك ال يوجــد شــيء يُغــي عــن شــيء آخــر فاحــرص ً
تقــوم بكتابتهــا يف طلــب التقــدم اخلــاص بــك ،وعــاد ًة ختتلــف عمليــة التقييــم لطلبــات التقــدم مــن جامعــة ألخــرى لكــن مــا هــو ثابــت أن
طلــب التقــدم يتــم تقييمــه كوحــدة واحــدة ،لذلــك فالنقــاط األساســية الــي يتــم النظــر إليهــا فيــه هــي كاآليت:
.GPA , GRE , TOEFL , Recommendation Letters and Statement of Purpose
إىل جانــب ذلــك تعتــر اخلـرات البحثيــة طري ًقــا غــر مباشــر ألهنــا مــن األشــياء املهمــة جـ ًـدا فــإذا قمــت بالعمــل أو نشــر أي أوراق حبثيــة
منخفضــا نســبيًا فــإذا كانــت الدراســة يف جامعتــك مثـ ًـا صعبــة جـ ًـدا فيمكــن
فيمكــن أن يدعــم ذلــك تقديــرك الرتاكمــي يف حالــة كان
ً
هلــذه األحبــاث أو األوراق أن تشــفع لــك يف هــذه احلالــة ،فعلــى ســبيل املثــال طلبــات التقــدم الــي تقــدم مــن طــاب درسـوا يف فرنســا وكان
معروفًــا أن الكليــة ال يوجــد هبــا درجــات رفــع مثــل بعــض الكليــات يف مصــر أو الواليــات املتحــدة وعليــه مــن املمكــن أن جتــد األول علــى
هــذه الكليــة بعــد حتويــل التقديــر الرتاكمــي ( )GPAاخلــاص بــه يكــون حاصـ ًـا علــى  3.1علــى مقيــاس  GPA4وهــذه مــن احلــاالت
الشــائعة جـ ًـدا ،فهــذه الكليــة تقــوم بإعطــاء كورســات متميــزة يف الرياضيــات والعلــوم وعليــه يكــون معروفًــا أن هــذا الطالــب مؤهـ ًـا بشــكل
كبــر جـ ًـدا ،فمــن املمكــن أن يكــون لديــك بعــض القصــور يف طلــب التقــدم اخلــاص بــك وتريــد أن تشــرح ســبب ذلــك ومــا حــدث لــك
مــن ظــروف ،ميكنــك التعبــر عــن ذلــك يف بيــان الغــرضStatement of Purposeاخلــاص بــك كمــا ميكــن أن تقــوم بعمــل اتصــال
مــع بعــض أســاتذة اجلامعــة لــو أن حبثــك فيــه مــا مييــزه ويف نفــس جمــال اهتماماهتــم فقــد يســاعد اتصالــك باألســتاذ يف دعمــك وتأهيلــك
لاللتحــاق بالربنامــج حــى لــو كان تقديــرك الرتاكمــي قليـ ًـا نســبيًا وهــذا خيتلــف بالطبــع علــى حســب التمويــات املتاحــة لكنــه وارد
احلــدوث.
و بعــض اجلامعــات تعتمــد يف تقييــم طلبــات التقــدم علــى معادلــة رياضيــة معينــة تعطــي لــكل عنصــر مــن العناصــر املقدمــة ضمــن الطلــب
وزنًــا نســبيًا ،وبعــد ذلــك يقومــون برتتيــب هــذه العناصــر علــى حســب هــذا الــوزن املوجــود يف املعادلــة ،كمثــال ملعادُلــة رياضيــة أن يقــدر
للتقديــر الرتاكمــي ( )GPAوزن  0.5واختبــار ( )GREوزن  0.25واختبــار اللغــة اإلجنليزيــة ( )TOEFLوزن  0.25مثـ ًـا،
بعــض اجلامعــات تقــوم بعمــل ذلــك وبعضهــا يعتمــد طــرق أخــرى يف التقييــم.
س -هل اختباري GMATو GREمهمان لطالب في قسم الرياضيات؟
اختبــار GMATموجــه أكثــر لكليــات إدارة األعمــال ،فاالختبــار املطلــوب منــك هــو  ،General GRE testوهنــاك بعــض
اجلامعات تقوم بعمل Subject Test Commentللرياضيات ،لكن املطلوب بشكل أساسي يف مجيع التخصصات اهلندسية
والعلميــة هــو اختبــار  GREبينمــا اختبــار  GMATمطلــوب أكثــر إلدارة األعمــال .Business Administration
س -هل كل الجامعات في بريطانيا تقبل التقديم من على موقع WWW.UK.COM؟
اختصاصــا بطــاب املرحلــة اجلامعيــة وتقــوم كباحــث
هــذا املوقــع شــبيه مبوقــع التنســيق ملــا بعــد املرحلــة الثانويــة يف مصــر ،وعليــه فهــو أكثــر
ً
بالتقــدمي فيــه طب ًقــا للمواعيــد احملــددة ويقــوم املوقــع بإرســال الطلــب اخلــاص بــك إىل اجلامعــة املختــارة ،وميكــن يف حالــة الدراســات العليــا
ـائعا حيــث يتــم التقــدمي علــى موقــع اجلامعــة ،لذلــك مــن األفضــل أن تتواصــل مــع اجلامعــة
التقــدمي علــى املاجســتري ولكــن ذلــك ليــس شـ ً
ملعرفــة النظــام املتبــع يف التقــدمي.
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س -ما هي الطريقة المثلى لمعرفة أسلوب تعامل األستاذ مع الطالب في الجامعة التي يرغب الباحث بالدراسة بها؟
يفضــل سـؤال الطــاب الدارســن هبــا ،ومــن األفضــل أن يقــوم الباحــث بالبحــث عــن الطــاب املصريــن أو العــرب وسـؤاهلم عــن طريقــة
وأســلوب أســتاذ معني حىت وإن كانوا غري مســجلني مع ال أســتاذ نفســه ،ولكن تواجدهم يف نفس القســم أو نفس اجلامعة ســيُ َمكنهم
مــن سـؤال زمالئهــم ،ويف األغلــب ســيقدمون لــك املســاعدة.
س -مــا هــي األســئلة التــي يحتــاج الباحــث إلــى معرفــة إجاباتهــا بخصــوص أســلوب تعامــل األســتاذ مــع الدارســين فــي الجامعــة
التــي يرغــب بالدراســة بهــا؟
يف الغالــب هــذه األســئلة تتمحــور حــول طريقــة تعامــل األســتاذ مــع الطــاب ،مــدى احرتامــه هلــم ولظروفهــم اخلاصــة ،وطريقــة تشــغيل
الطــاب ،وعــدد الطــاب املنســحبني مــن الدراســة معــه ســنويًا فكلمــا زاد عــدد الطــاب املنســحبني فهــذا مؤشــر هــام علــى وجــود مشــكلة
مــا.
كمــا أن هنــاك مقابــات أســبوعية مــع الطــاب فمــن املمكــن السـؤال عــن الطريقــة الــي تســر هبــا األمــور يف هــذه املقابلــة ،وهنــاك مــن
املشــرفني مــن يطلــب مــن الباحــث عمــل عــرض لعملــه كل أســبوع وهنــاك مــن يطلــب ق ـراءة ورقــة حبثيــة للمناقشــة فيهــا ،ومعرفــة عــدد
الطــاب يف هــذه املقابــات ومــدة هــذه املقابلــة ،مــع األخــذ يف االعتبــار أن هــذه األســئلة لــن توضــح الصــورة كاملــة فالتعامــل املباشــر
خيتلــف بشــكل كبــر.
س -هل هناك طريقة معينة للسؤال عن أنواع التمويل والمدة الزمنية التي تغطيها؟
هــذا سـؤال شــائع جـ ًـدا ،حيــث أنــه مــن غــر املتوقــع أن يتحمــل طالبًــا املصاريــف كاملــة خاصــة يف مرحلــة الدكتــوراه وذلــك علــى العكــس
مــن مرحلــة املاجســتري حيــث تـراوح مــدة الدراســة بــن ســنة وحــى ســنتني كحــد أقصــى ،فهنــا قــد يضطــر الباحــث إىل حتمــل املبلــغ علــى
عكــس مرحلــة الدكتــوراه حيــث يكــون متوســط املصاريــف الســنوية يف الواليــات املتحــدة حـوايل  50ألــف دوالر أي حـوايل  250ألــف
دوالر يف مخــس ســنوات ،لــذا فمــن الطبيعــي أن يســأل الباحــث عــن التمويــل سـواءً كان األســتاذ لــه ممــول خــاص أم أن اجلامعــة ســتمول
هــذا املشــروع.
وبشــكل عــام جيــب عليــك عــدم الــردد يف االستفســار عــن أي مشــكلة أو أي سـؤال يــدور بذهنــك وعــدم االكـراث بالصــورة الــي قــد
فرصــا
ترتكهــا مثــل هــذه األســئلة مــن انطباعــات ،وذلــك ألن تفكريهــم خمتلــف بشــكل كبــر فمــن املمكــن أن تضيــع جــزءًا مــن حــق لــك أو ً
متاحــة للجميــع ألنــك خجلــت أو تــرددت يف السـؤال.
س -ما هو الوقت المناسب للتقديم على امتحان الـ TOEFLو  GRE؟
علــى حســب خطــة الباحــث يف التقــدمي ،فالغالــب أن يكــون التقــدمي علــى االمتحــان قبــل التقــدمي علــى اجلامعــة بشــهر أو أكثــر كمــا أن
يومــا ولذلــك جيــب األخــذ يف االعتبــار املــدة احملــددة للتقــدمي يف اجلامعــة املختــارة ،وجيــب
النتيجــة تُعلــن بعــد مــدة تــرواح بــن  10و ً 14
ُ
االنتبــاه إىل أنــك حتتــاج إىل درجــة مرتفعــة وعليــه قــد تضطــر إىل دخــول االمتحــان أكثــر مــن مــرة سـواءً يف ال ـ  TOEFLأو GRE
فهــذا يعتمــد علــى مســتواك ،فكلمــا كان االمتحــان مبكـًـرا ســتعطى لنفســك فرصــة تكـراره إذا مل حتصــل علــى الدرجــة املطلوبــة وإن كانــت
هنــاك نقطـةً ســلبية هنــا وهــي عــدم معرفــة اجلامعــات الــي ســتتقدم هلــا لــذا لــن تســتغل نقطــة إرســال النتيجــة مــن داخــل االختبــار ذاتــه وهــي
جمانيــة بــل ســتضطر إىل التواصــل مــع الشــركة املنظمــة لالختبــار وتطلــب منهــا اإلرســال جلامعــات معينــة ولكــن يف هــذه احلالــة ســتدفع
مبلغًــا ماليًــا مقابـ ًـا لذلــك.
س -ما هي أفضل الجامعات للحصول على درجة الماجستير  Clinicalفي طب األسنان؟
يف إجنل ـرا وأمريــكا وأملانيــا تكــون الدراســة حبثيــة يف معامــل ال دراســة  ،Clinicalفلــو أراد الباحــث تطويــر مهاراتــه واالســتكمال يف
 Clinicalفيجــب عليــه دخــول امتحانــات معادلــة البلــد الــي يريــد العمــل هبــا ،فعلــى ســبيل املثــال يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة
جيــب علــى الباحــث الدراســة ملــدة عامــان قبــل دخــول النيابــة مث تأتــى مرحلــة اختيــار التخصــص بعــد ذلــك ،وعليــه فــا يوجــد يف البــاد
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املذكــورة نظــام م ـوا ٍز للماجســتري والدكتــوراه يف مصــر ولكــن امل ـوازي هلــا هــو االرتقــاء يف املراتــب الطبيــة ،بعبــارة أخــرى لــن حتصــل علــى
درجــة املاجســتري والدكتــوراه يف دراســة  Clinicalيف اخلــارج ،وهنــاك يف أمريــكا نظــام  MD/PHDوهــو عبــارة عــن طالــب يــدرس
طــب ويف نفــس الوقــت يعمــل يف معامــل فيتخــرج حاصـ ًـا علــى الدكتــوراه مــن عملــه يف املعامــل ملــدة حـوايل ثــاث أو أربــع ســنوات هــذا
إىل جانــب كونــه طبيبًــا ،أي أنــه ليــس هنــاك دراســات عليــا يف ختصصــات  Clinicalبــل جيــب اجتيــاز املعادلــة واحلصــول علــى رخصــة
ممارســة املهنــة والتــدرج يف الســلك الطــي جلراحــة األســنان لديهــم ،فنظــام الدراســة ملــدة عامــن قاصــر علــى الواليــات املتحــدة وعليــه فهــو
خيتلــف مــن دولــة ألخــرى فقــد يقتصــر األمــر علــى إجـراء املعادلــة فقــط ،وجيــب األخــذ يف االعتبــار مســألة تعلّــم لغــة الدولــة نظـًـرا ألنــك
ســتتعامل مــع املرضــى واألطبــاء بشــكل مباشــر.
أما لو كان الباحث راغبًا يف إجراء دراســة حبثية فقط فيقوم بالتقدمي بالطرق العادية الســابق شــرحها ،وهذا ســيمنحك درجة املاجســتري
أو الدكتــوراه ،ويف الغالــب يكــون هــذا النــوع مــن الدراســة ليــس قاصـًـرا علــى اجملــال النظــري فقــط بــل يتشــارك معــه يف جــزء كبــر منــه اجملــال
العملي ،مثال على ذلك  University Of Michiganيوجد هبا ثالث ختصصات يف الدراســات العليا وهي
Dental Hygiene – Periodontics – Oral and Maxillofacial Pathology1 .
فنجــد أن هــذه التخصصــات الثالثــة عمليــة ،ممــا يعــى أنــك ســتتدرب يف معمــل وليــس علــى مرضــى ،فكمــا ذكرنــا مــن قبــل إذا كان
الباحــث يرغــب يف العمــل  Clinicalفيجــب عليــه الدخــول يف املعــادالت واســتيفاء الشــروط املخصصــة لذلــك يف كل دولــة.
س -ماذا عن الملخص  Summaryوالغرض  Objectiveفي السيرة الذاتية؟
وعمومــا أنصــح باإلطــاع علــى عــدد
ال يعتــر امللخــص ذا أمهيــة كبــرة أمــا بالنســبة للغــرض فيمكــن ذكــر جمالــك ومــا تــود العمــل بــه بإجيــاز
ً
مــن الســر الذاتيــة يف جمــال ختصصــك لالســتفادة منهــا.
س  -بم تنصح في كتابة رسالة التغطية Cover Letter؟
مــن النــادر كتابــة خطابــات التغطيــة عنــد التقــدمي للجامعــات لكــن قــد يُطلــب عنــد التقــدمي للشــركات ،وبشــكل عــام يعــر خطــاب التغطيــة
عــن شــخصيتك وخلفيتــك العمليــة والعلميــة.
ويوجد عدد من مناذج خطابات التغطية يف جماالت خملتلفة على اإلنرنت ميكن الوصول إليها عن طريق حمركات البحث.
فعلــى ســبيل املثال:ميكنــك أن تكتــب يف حمــرك البحــث  ، Googleخطابــات تغطيــة ملنصــب هندســي Cover letters
. forengineering position
س -هل يمكن استخدام برامج كـ  LaTeXأو  Write CVلكتابة السيرة الذاتية؟
نعم ميكنك ذلك يف حالة إجادتك هلذه الربامج.
س  -أنــا أبحــث عــن فرصــة للحصــول علــى ماجســتير فــي مجــال  Social Internshipوهــذا تخصــص غيــر منتشــر،
فمــا هــي الطــرق المتاحــة أمامــي التــي أســتطيع البحــث مــن خاللهــا؟
هــذا التخصــص موجــود داخــل ،MBAفــكل برامــج  MBAاجليّــدة جتــد بداخلهــا العديــد مــن التخصصــات ومنهــا التدريــب
االجتماعــي ولكــن حتتــاج إىل البحــث علــى  Googleعــن اجلامعــات الــي تقــدم برامــج  MBAجيــدة ومتكاملــة وتبحــث داخــل
الربنامــج املقــدم منهــم عــن ختصصــك.
وكمثــال هــذا التخصــص متــاح يف MIT Sloan School of Mangementفهنــاك العديــد مــن الربامــج املتاحــة بــه هلــذا
التخصــص ،وبإمكانــك زيــارة موقعهــم لتعــرف أكثــر:
www.mitsloan.mit.edu
1

ملزيد من التفاصيل عىل موقعهمwww.dent.umich.edu/about-school/department/pom/graduate-programs :
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س  -ســأنتهي مــن رســالة الماجســتير قريبًــا فــي مجــال هندســة االتصــاالت فهــل مــن األفضــل أن أتقــدم لدراســة  MBAفــي
بريطانيــا أو أتقــدم للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه؟
هــذا يعتمــد علــى عملــك ورغبتــك يف الدخــول العمــل األكادميــي أم العمــل الصناعــي ،ففــي النهايــة ســتفيدك  MBAبشــكل أكــر ،أمــا
ـرا علــى رغبتــك
نوعــا مــا ســيحولك للمجــال األكادميــي ،ولكــن هــذا يتوقــف ً
دراســة  3ســنوات يف الدكتــوراه علــى أقــل تقديــر ً
أول وأخـ ً
وطموحك.
س -هــل هنــاك عنصريــة ضــد المحاضريــن العــرب العامليــن بالــدول األجنبيــة؟ وهــل يوجــد فرصــة لعربيــة محجبــة أن تصبــح
ِ
ضــا؟
محاضــرًة هنــاك أي ً
هنــاك العديــد مــن احملاضريــن الســيدات واحملجبــات يف خمتلــف اجلامعــات األوروبيــة واألمريكيــة فالعــرة بالكفــاءة والتفــاين يف العمــل ،لــذا
جيــب أن ننتبــه لنقطــة أن البشــر خمتلفــون واملوضــوع يعتمــد علــى طريقــة تعامــل مــن حولــك معــك ويعلــم اهلل نوايــا كل شــخص ولكــن مــن
خرباتنــا ال توجــد عنصريــة بســبب ديــن أو ضــد القادمــن مــن الشــرق األوســط بشــكل عــام ،ولــو أخذنــا مثــال علــى إجنلـرا فهنــاك عــدد
كبــر مــن املشــرفني العــرب وأغلبهــم مســلمني حياضــرون يف خمتلــف اجلامعــات اإلجنليزيــة ،بــل قــد يكــون لديهــم فضــول ورغبــة يف املعرفــة
فيســألونك حــول طقــوس وعــادات ديانتــك مثــل صيــام رمضــان وغريهــا.
س -هل من متطلبات التقديم لدرجة الدكتوراه أن يكون الطالب قد نشر أبحاثًا أو شارك في مشروعات من قبل؟
ال ،ليــس مــن متطلبــات التقــدمي لدرجــة الدكتــوراه أن تكــون قــد نشــرت أحباثـًـا مــن قبــل ولكــن لــو قدمــت أوراقــك علــى منحــة للحصــول
علــى درجــة علميــة فبالطبــع ســتعلي مــن فــرص حصولــك عليهــا ألن املنافســة تكــون قويــة يف احلصــول علــى منــح مــن اجلامعــات الكــرى،
لكــن بشــكل عــام لــن يرفــض األســتاذ أوراق تقدميــك ألنــك مل تقــم بنشــر أحبــاث مــن قبــل ولكــن يف حالــة النشــر فأنــت تعــزز فرصتــك،
حيــث يكــون قــد اطلــع علــى أســلوب كتابتــك ووجــد أنــك تنشــر أحباثًــا ومعــى ذلــك أنــك ســتأيت للعمــل مــن أول يــوم لــك.
أيضا بالنسبة للجامعات الـ 20األوىل ليس ذلك إلز ًاما يف التقدمي ولكنه يلزم للمنافسة للحصول على فرصة هبا.
وهذا ً
س -هــل يجــوز عنــد التقديــم لدرجــة الدكتــوراه الكتابــة فــي أوراق تقديمــي أننــي أريــد الحصــول علــى درجــة الدكتــوراه مــن هــذه
الجامعــة لكــي أســتطيع أن أكــون أســتا ًذا محاضـ ًـرا بهــا؟
ال ،مــن األفضــل لــك أن تذكــر رغبتــك املســتقبلية يف العمــل باجملــال األكادميــي وأن يكــون لــك فريــق عمــل ومشــروعات وأحبــاث تعمــل
عليهــا.
س-هل سأتمكن من العمل إلى جانب الدراسة في حالة الحصول على منحة إلنجلترا بدوام جزئي وليس بدوام كامل؟
هــذا خاضــع للقواعــد واملعايــر الــي تتبعهــا كل دولــة يف هــذا املوضــوع وال يوجــد عالقــة للجامعــة بــه ،ولكــن بشــكل عــام جيــب أن تضــع
يف اعتبــارك أن املاجســتري يف إجنلـرا مدتــه عــام واحــد وعليــه لــن ميكنــك مــن العمــل ولكــن لــو أن هنــاك فرصــة لذلــك فســتكون بالتأكيــد
يف الدكتــوراه.
ومــن األفضــل لــك أن ترتاســل يف البدايــة مــع مكتــب الطــاب الدوليــن يف اجلامعــة الــي ترغــب يف االنضمــام هلــا فســيكون لديهــم كل
املعلومــات الوافيــة عــن ذلــك.
أول لمعرفــة آخــر مــا توصــل إليــه واالحتياجــات المختلفــة ألســواق العمــل
س  -هــل يُشــترط الدخــول للمجــال الصناعــي ً
المســتقبلية ثــم العــودة للمجــال األكاديمــي للتخصــص بــه؟
ال يُشــرط ذلــك ،حيــث أنــك تســتطيع أن تعــرف آخــر مــا توصلــت لــه الصناعــة ومســتقبل ختصصــك وأنــت يف اجملــال األكادميــي ،بــل
علــى العكــس ســوف يعطيــك ذلــك ميــزة حيــث تكــون علــى اطــاع بكافــة التطــورات يف جمالــك وتســتطيع عمــل بروتوكــوالت تعــاون
لتمويــل تطويــر صناعــة معينــة.
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س -هل األبحاث التي أقوم بها كباحث من الممكن أن تُطبق على أرض الواقع أم ستظل حبيسة األوراق؟
هــذا يتوقــف علــى قدراتــك الشــخصية ،فلــو قمــت بتصميــم شــيء مــا ونشـرته ولكــن مل يســتخدمه أحــد فذلــك يرجــع إىل أنــك مل تســتطع
تســويقها بشــكل جيــد ،باإلضافــة إىل أنــك تســتطيع العمــل يف اجملــال الصناعــي كباحــث وال يُشــرط هنــا أن تكــون مرتبطًــا باجملــال
أيضــا تســتطيع العمــل باجملــال األكادميــي وتنقــل أحباثــك للمجــال الصناعــي وليــس شــرطًا أن يكــون البحــث عمليًــا فمــن
األكادميــي ،و ً
املمكــن أن يكــون البحــث النظــري ذا إفــادة أكــر ،والعديــد مــن املشــروعات الضخمــة واملتميــزة يكــون مصدرهــا اجملــال األكادميــي وعــاد ًة
مــا تبــى علــى األحبــاث أحبــاث أخــرى فيكــون كمشــروع تصاعــدي ،وميكــن أن حتصــل علــى بـراءة اخـراع وتبــدأ الشــركات يف تطبيقهــا.
فكل جمال له مميزاته وعيوبه كما سبق أن ذكرنا ولكن كل ذلك يتوقف على اختيارك لطريق ما.
وهنــا جيــب ذكــر ملحوظــة أن أســتاذ اجلامعــة لــو ميلــك خــرة يف اجملــال الصناعــي فســوف يســتفيد مــن هــذه النقطــة بشــكل كبــر يف
احملاضـرات واألحبــاث ،فلــو اســتطعت بعــد االنتهــاء مــن الدكتــوراه العمــل يف اجملــال الصناعــي قليـ ًـا ولكــن مــع احملافظــة علــى اهتمامــك
باألحبــاث يف اجملــال األكادميــي ،ســينعكس ذلــك عليــك بشــكل إجيــايب.
س  -هل من الممكن الحصول على وظيفة مساعد باحث لمدة تتراوح من  3لـ  6أشهر؟
غالبًــا مــا تكــون مــدة هــذه الوظيفــة عــام واحــد ،فاألفضــل بعــد االنتهــاء مــن املاجســتري أن تســأل األســاتذة املشــرفني عليــك إذا كان
أحدهــم يرغــب يف مســاعد باحــث أو إذا كان ـوا يســتطيعون عمــل توصيــة آلخريــن مــن زمالئهــم الذيــن حيتاجــون إىل مســاعد باحــث.
س  -كيف أستطيع عمل عرض لدراستي ما بعد الدكتوراه للحصول على وظيفة؟
دائمــا بالدراســة الســابقة لــك ومهاراتــك
جيــب أن تكــون دراســات مــا بعــد الدكتــوراه متوافقــة مــع الوظيفــة املطلوبــة ألهنــا تكــون مرتبطــة ً
الــي اكتســبتها وكفاءتــك.
س  -هل التدريب مهم للمجال الصناعي؟
بالطبــع ،ولــو اخــرت اجملــال األكادميــي مــن املمكــن أن تســتغل وقــت التدريــب يف عمــل أوراق حبثيــة والســعي إىل نشــرها ولكــن التدريــب
أيضــا نقطــة قــوة يف سـرتك الذاتيــة حــى يف اجملــال األكادميــي.
ً
س  -لو أن هدفي النهائي العمل بالمجال الصناعي فهل يُشترط الحصول درجة الدكتوراه؟
يف الشــركات الكــرى تكــون املناصــب واضحــة فيطلــب منــك دكتــوراه باإلضافــة إىل ســنة خــرة أو ماجســتري باإلضافــة إىل مخــس ســنوات
خــرة ،فــكال الطريقــن ســيوصالنك هلدفــك ولكــن الدكتــوراه ســتوصلك ملنصــب ال يســتطيع املاجســتري مبفــرده أن يوصلــك إليــه حــى يف
اجملــال الصناعــي.
س  -هل االهتمام بالمنافسة الدولية مهم حتى ولو سأعود لدولتي؟
نعــم ،فــا تضــع يف خميلتــك أنــك ســوف تعــود لدولتــك ،فــا مشــكلة لــو أن مســتواك أصبــح أقــل ،ولكــن انظــر إىل العــامل بأســره ال دولــة
بعينها.
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إذا كان لديــك سـؤ ًال أو استفسـ ًـارا ،مل جتــد إجابتــه بــن دفــي الكتــاب ،يُرجــى التواصــل معنــا علــى موقــع مؤسســة علمــاء مصــر وســيصلك
دائمــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي حيــث ننشــر كل املعلومــات واخل ـرات الــي ستســاعدك يف
الــرد خــال فــرة قصــرة ،وتابعونــا ً
رحلتــك.
تواصل معنا على موقعنا:
www.egyptscholars.org
وعلى الفيس بوك:
www.facebook.com/EgyptScholars
على جوجل بلس:
www.plus.google.com/+EgyptScholarsInc
على لينكدإن:
www.linkedin.com/company/egypt-scholars-inc
على تويرت:
www.twitter.com/EgyptScholars
على اليوتيوب:
www.youtube.com/user/EgyptScholars
وعلى مدونتنا:
blog@egyptscholars.org
وعلى موسوعة الدراسة يف اخلارج:
steps.egyptscholars.org

الخامتة

نهاية لبداية راقية

االلتزام هو ما يحول الوعد لواقع !
			
لنكولن

		

الخامتة
انتهت اآلن رحلتك مع الكتاب ونرجو أن تكون وجدت ما تريد بني طياته .ولعلك تعرف الكثري اآلن عن الدراسات
العليــا يف اخلــارج مقارنــة ببدايــة الرحلــة .فهــل كنــا عونــا لــك؟
فلنســرجع ذكريــات الرحلــة وقــد بدأناهــا بالدافــع الرئيســي الــذي قــد يدفــع الطالــب لطلــب املزيــد مــن العلــم بعــد التخــرج
ومــا يلحقــه مــن أســباب تتعلــق برؤيــة الطالــب لوضعــه العلمــي واالجتماعــي واملــادي إضافــة لرؤيتــه لنفســه كأحــد مــن ينهــض
ببلــده وأمتــه وأن يأخــذ زمــام املبــادرة وينافــس النــاس مــن كل األقطــار ليشــارك علمــه وبصمتــه.
وتوقفنــا يف المحطــة الثانيــة لنؤكــد علــى أنــه ال وقــت متأخــر حيــول بينــك وبــن التقــدمي ,كمــا أنــه ال يوجــد وقــت مبكــر.
فابــدأ مــن اللحظــة يف تنميــة مهاراتــك وال تضيــع أي وقــت حيــول بينــك وبــن التميــز .حتدثنــا هنــا عــن مقومــات التميــز وعــن
كيفيــة التقــدمي عندمــا تأخــذ قـرار الدراســة يف اخلــارج.
يف المحطــة الثالثــة تعرفنــا علــى االختبــارات املطلوبــة س ـواء مــا يتعلــق بتقييــم اللغــة أو املهــارات األخــرى الــي تنظــر هلــا
جهــات التقــدمي و شــرحنا طــرق التحضــر واالســتعداد هلــا مــع التعــرف علــى بعــض املســتندات الــي حيتاجهــا الطالــب
للتقــدمي.
المحطتين الرابعة والخامســة نعتربمها التطبيق العملي – وباألمثلة – على ما ينبغي فعله عند التقدمي واســتفضنا بعض
الشــئ يف شــرح ووصف االمتحانات واملســتندات املطلوبة وكيفية إرســاهلا للجامعة أو اجلهة املاحنة مث تعرضنا لنقطة هامة
وهي اختيار املشــرف وبرنامج الدراســة مع أمثلة لذلك.
يفصلنــا هنــا فاصــل زمــي ولعلــك مسعــت أو ستســمع قريبــا خــر قبولــك يف إحــدى اجلامعــات الــي رغبــت فيهــا .فانطلقنــا
حينهــا للمحطــة السادســة وفيهــا وضحنــا كيفيــة االســتعداد للســفر ومتطلباتــه األخــرى  -والــي قــد يغفــل عنهــا البعــض
– مثــل مــا يتعلــق بالنواحــي النفســية واألسـرية والدينيــة.
وبعــد التهــاين لــك بالتخــرج بتفــوق ,انتقالنــا للمحطــة الســابعة حيــث فكرنــا ســويا يف مســتقبلك وميولــك وهــل ترغــب يف
االخنـراط يف العمــل األكادميــي أو رمبــا تريــد أن تذهــب للصناعــة أو تؤســس شــركتك أو مكتبــك اخلــاص .يف هــذه احملطــة
وضحنــا وأجبنــا عــن أســئلة كثــرة متعلقــة بالعمــل األكادميــي والعمــل يف الصناعــة أو مراكــز األحبــاث وغريهــا ولعــل ذلــك
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يســاعدك يف اختــاذ القـرار والتحضــر للتميــز فيــه.
وأخـرا – وليــس آخـرا – انطلقنــا للمحطــة الثامنــة لنجيــب عمــا جاءنــا مــن أســئلة لنــزداد مجيعــا عمقــا وإدراكا ملــا يتعلــق
بالدراســات العليــا يف اخلــارج.
يتبق سوى دورك أنت!
واآلن وبعد أن دللناك على الطريق وبيّنا لك صعوباته وعوائقه وكيفية االستعداد ملواجهتها مل ّ
ـول بينــك وبــن حتقيــق حلمــك ،اسـ َـع وأطلــق العنــان لطاقاتــك وطموحــك ليحلّقـوا
األفــق أمامــك وال شــيءَ ميكنــه أن حيـ َ
بــك.
لكــن ال جتعــل الســفر بذاتــه هــو احللــم ،ليكــن حتصيــل العلــم هدفــك األول ولتكــن نوايــاك موجهــة إىل حتقيــق إجنــازات
ـت منهــا ً
أول ،ال مبجــرد حيازهتــا كمجــد شــخصي ولكــن باكتســاهبا معلومـةً
عظيمــة يف جمــاالت تفيــد هبــا غــرك وتســتفيد أنـ َ
أو جهـ ًـدا يُثــر بداخلــك قــوة أكــر ورغبـةً يف مواصلــة املســر والســعي وإكمــال مــا بــدأه ســلفك ومتهيــد الطريــق ملــن خلفــك
كــي ميتــد ســيل العطــاء مبــرور الزمــن وال يتوقّــف عنــدك فقــط .
احــرص علــى أن يكــون الكتــاب رفيقــك يف رحلــة البحــث عــن الدراســة باخلــارج فبالتأكيــد ســتحصل علــى أجوبــة ألســئلة
كثــرة ،وحــى أثنــاء الدراســة حــى إذا ماشــعرت باإلحبــاط وصعوبــة الطريــق يف حلظــة مــن اللحظــات تعــود لقراءتــه لتتذكــر
أن كثرييــن مثلــك حتملـوا الصعــاب وجنحـوا يف حتقيــق أحالمهــم فيعطيــك دفعــة اخــرى لالمــام الســتكمال الطريــق .
وهكــذا لــكل بدايــة نهايــة  ،وفــي ختــام هــذا العمــل نرجــو أن تكــون نهايتــه بداي ــة راقيــة لنــا جميعــا .فتميــزك وبنــاء
مســتقبلك نحتاجــه جميعــا مــن أجــل بنــاء مجتمــع راق  ..ألن كل عقــل يفــرق!

مؤسسة علماء مصــر
ألن كل عقل يفرق

الدراســة ف� خ
الــارج فرصــة وخـ بـرة فريــدة مــن نوهعــا للتعــم والتنميــة
ي
آ
ة
واكتشــاف العــامل ونقــل العــم مــن جيــل لخــر .وحمــاول اقتنــاص
ـد�ت والتنافــس
تلــك الفرصــة والتحضـ يـر هلــا تعتـ بـر هممــة مليئــة ب�لتحـ ي
ـتع� بــه الطالــب ملعرفــة املتطلبــات وال�ت كـ ي ز
وتتطلــب وجــود دليــل يسـ ي ن
ـر
ن
عــى التمـ ي ز
ـر يف�ــا حـ تـى يكــون هل مــان بـ ي ن
ـ� أقرانــه مــن ج�يــع أ�ــاء
العــامل.
لذلــك قامــت مؤسســة عملــاء مــر ب إ�صــدار هــذا الكتــاب ليمثــل
ن
التمــر ف� الدراســات العليــا ف� خ
يز
ــو
�
دليــا ومرشــدا لــك
الــارج.
ي
ي
تبــدأ رحـ ة
ـ� وإجابــة ســؤال قــد يـ تـردد عليــك
ـ� الكتــاب ب�لدافــع الرئيـ
ي
وهــو «ملــاذا الدراســات العليــا وملــاذا ف� خ
الــارج؟» ،ومــع ذكــر العديــد
ي
ن
ـا� ب إ�جابــة ســؤال آخــر
مــن املعلومــات إ
والجـ ب
ـا�ت يبــدأ الفصــل الثـ ي
وهــو «مـ تـى و كيــف أبــدأ؟».
ث� ن أ�خــذك ف� الفصــول التاليــة لتفاصيــل لك مرحـ ة
ت
وتطبيقا�ــا العملية
ـ�
ي
تا�ــا الطالــب للتقـ ي
وتفاصيــل االختبــارات واملســتندات ال ـت ي ي� ج
ـد�
يز
والتجهــر
العمــ� وإرســال املســتندات املطلوبــة واختيــار ب� ن� جم
ي
الدراســة واملـ شـرف عــى الرسـ ة
ـال.
ســتجد أيضــا الكثـ يـر مــن املعلومــات خ
والـ بـرات الـت ستســاعدك حـ ي ن
ـ�
ي
ة
التجهـ ي ز
ـر للســفر وكذلــك تفاصيــل أخــرى عــن مرحــ� مــا بعــد التخرج
أ
ف
نج�يــب يف�ــا عــن أسـ ة
اكد� والعمــل ي�
ـئل كثـ يـرة متعلقــة ب�لعمــل ال يي
أ
وغ�هــا.
الصناعــة أو مراكــز ال ب�ــاث ي
ف
و� ختــام هــذا العمــل ن�جــو أن تكــون ن�ايتــه بدايـــة راقيــة لنــا ج�يعــا.
ي
ن
ز
فتمـ يـرك وبنــاء مســتقبلك �تاجــه ج�يعــا مــن أجــل بنــاء مج تمــع راق..
أ
لن لك عقل يفرق!

