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الدرجة العلمية 
المفضلة 

بيئة الحرم الموقع
الجامعي

متطلبات 
القبول

قبل اختيار الجامعة التي ستدرس بها عليك أخذ عدة أمور بعين 
االعتبار، فدراستك ا�كاديمية، إلى جانب أنشطتك االجتماعية، 
سيكون لها تأثير كبير على مختلف جوانب حياتك. ولكن في 

ظل وجود خيارات تعليم عالي ال حصر لها، كيف يمكنك تضييق 
نطاق بحثك؟

ابدأ بالتفكير بتأٍن فيما ترغب باكتسابه من تجربتك الجامعية، 
بما في ذلك الدرجة العلمية التي تطمح للحصول عليها، وبيئة 

الحرم الجامعي المثالية التي تأمل أن تجدها، إلى جانب مدى 
توفر متطلبات القبول لديك، فكل تلك العوامل من شأنها أن 

تساعدك في اختيار الجامعة المناسبة. 

إلى جانب ما سبق ذكره، هناك عوامل رئيسية أخرى قد تحدد 
اختيارك مثل المساعدة المالية، وخدمات الدعم، وتصنيفات 

الجامعات، واعتمادات البرامج.

الدرجة العلمية: هل تقدم الجامعة خيار 
الدراسة المفضل لديك؟ ما هي مدة البرنامج 

الدراسي الذي تتطلع إليه؟ هل يتوفر خيار 
الدرجات المزدوجة، أو التخصص المزدوج إذا رغبت 
في ذلك؟ هل تتضمن الفصول الدراسية أي خبرة 

عملية أو تدريب عملي؟

الموقع: أين ترغب بالدراسة؟ في قطر أم في 
الخارج؟ المدينة أو الريف؟ إلى أي مدى تريد أن 

تكون قريًبا من عائلتك؟ هل مناخ المنطقة التي 
تقع بها الجامعة مناسب لك؟ هذه اعتبارات 

مهمة أيًضا فكل موقع يوفر تجربة فريدة.

بيئة الحرم الجامعي: الدراسة الجامعية هي 
تجربة غامرة، لذلك يجب أن تتأكد من أن البيئة 

تناسب رغباتك. هل تفضل حرًما جامعًيا صغيًرا أو 
كبيًرا؟ ما مدى التنوع الطالبي؟ ما هي ا®نشطة 

التي تقدمها الجامعة إلى جانب الدراسة؟ هل 
هناك نواٍد طالبية أو رياضات أو أحداث تنظمها 

الجامعة قد تروق لك؟

متطلبات القبول: لكل برنامج جامعي مواعيد 
محددة للتقديم ومتطلبات دخول قد تشمل 

اختبارات مثل ACT أو SAT أو IELTS. تأكد من أنك 
قادر على الوفاء بتلك المتطلبات والتقديم قبل 

المواعيد النهائية المحددة.
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