
المسارات التعليمية في جامعة 
أنجليا روسكين

ُتّوفر كلية كامبردج روسكين الدولية )CRIC( مسارات تعليمية للطالب الجامعيين وطالب الدراسات العليا بجامعة أنجليا روسكين في 
الحرمين الجامعيين الرئيسيين بكامبريدج وتشيلمسفورد.

كامبردج
كامبردج هي إحدى المدن األكاديمية األكثر شهرة في العالم، 

مما يجعلها المقصد األمثل لدراساتك الجامعية. وتحفل هذه 
المدينة متعددة الثقافات بالمحالت التجارية، ودور السينما، 

والمعارض الفنية، والعديد من المطاعم، والمقاهي، 
والحانات؛ مما ُيتيح أسلوب حياة مفعم بالحيوية للطالب.

تشيلمسفورد
تشيلمسفورد هي مدينة عصرية نابضة بالحياة في مقاطعة 
إسكس التاريخية، تبعد المدينة 35 دقيقة فقط بالقطار عن 

مدينة لندن. والحرم الجامعي هو مقر كلية اللورد أشكروفت 
إلدارة االعمال الدولية )LAIBS(؛ وهي واحدة من أكبر 

كليات إدارة األعمال بالمنطقة الشرقية من المملكة المتحدة.

جامعة أنجليا روسكين
ُتعد أنجليا روسكين جامعة دولية بكل ما تحمله الكلمة من 

معنى حيث إن من بين كل خمسة طالب ملتحقين بالجامعة 
هناك طالب واحد وافد من خارج المملكة المتحدة. تفخر 

الجامعة متعددة الثقافات بجودتها في التعليم، وتميزها 
األكاديمي، ودعمها المتميز للطالب.

يستفيد طالب كلية كامبردج روسكين الدولية )CRIC( من 
إمكانية الوصول إلى كافة مرافق وأنشطة الجامعة، وأماكن 

اإلقامة بالحرم الجامعي. تتضمن جامعة أنجليا روسكين 
بعض المرافق المتطورة منها: مختبرات التحاليل الجنائية، 

وأجنحة كمبيوترات، ونموذج لقاعة محكمة، ومختبرات علوم 
رياضية.

الخدمات الطالبية
ُيكرس فريق الخدمات الطالبية الودود بكلية كامبردج 

روسكين الدولية )CRIC( جهوده لضمان أفضل تجربة ممكنة 
لطالبنا. إلى جانب ذلك، ُنقدم أيضاً التوجيه األكاديمي، 

وخدمات الدعم الشخصي، إلى جانب نصائح حول الحفاظ 
على الصحة. كما أننا ُنشجع طالبنا على المشاركة في 

األنشطة كالنوادي والجمعيات الرياضية، جنًبا إلى جنب مع 
دراساتهم التي يمكن أن تفتح أمامهم العديد من الفرص 

االجتماعية والمهنية.

المسارات التعليمية للطالب الجامعيين
تتضمن المسارات التعليمية للطالب ما يلي: الهندسة 

المعمارية، والفن والتصميم، وإدارة األعمال، واالتصاالت 
والعلوم اإلنسانية، والحوسبة والتكنولوجيا، والهندسة والبيئة 

الُمشّيدة، والقانون، والعلوم الطبية والحياتية والبصريات.

 مراحل التحاق الطالب الجامعيين
السنة التحضيرية أو شهادة السنة األولى.

المسارات التعليمية لطالب الدراسات العليا
اإلدارة الهندسية، واإلدارة الدولية، وتقنية المعلومات، 

والقانون، والنشر، واالتصاالت.

‘سجل إعجابك بنا في صفحتنا على الفيسبوك 
بضغط زر “إعجاب” لمعرفة المزيد عن 

 الحياة في كلية كامبردج روسكين الدولية: 
 facebook.com/cricuk



كلية كامبردج روسكين الدولية
Anglia Ruskin University, Eastings Building  

East Road, Cambridge CB1 1PT United Kingdom

  +44 )0(1223 695 700  هاتف: 
 cric@anglia.ac.uk  بريد إلكتروني: 

facebook.com/CRICuk 
youtube.com/cricUK

@cric_students

لمزيد من المعلومات، اتصل بنا اآلن!
anglia.ac.uk/cric

CRIC3652_0215_AW كلية كامبردج روسكين الدولية هي جزء من مجموعة Navitas. ومقرها في كامبريدج وتشيلمسفورد. رقم الشركة: 06407773؛ وهي مسجلة في إنجلترا وويلز. 

Cambridge
Chelmsford

فوائد الدراسة في كلية كامبردج روسكين الدولية
متطلبات االلتحاق المرنة	 
تأشيرة واحدة طوال مدة دراستك	 
ثالثة مواعيد للقبول في السنة  —يناير )كانون الثاني(، ويونيو) حزيران(، سبتمبر)ايلول(	 
المسار التعليمي مبسط وسلس خالل المراحل المختلفة للدراسة	 
يتخرج الطالب بشهادة “مع مرتبة الشرف” معترف بها دولًيا من جامعة أنجليا روسكين التي تحظى بتقدير أصحاب 	 

العمل
تعني الفصول صغيرة الحجم دعم فردي أكبر من قبل المعلمين	 
تحظى جامعتنا الشريكة أنجليا روسكين بأحد أكبر معدالت التوظيف بقطاع التعليم العالي بالمملكة المتحدة، حيث 	 

يحصل 9 خريجين من بين كل 10 خريجين على فرصة عمل أو دراسات تكميلية في غضون 18 شهر من 
التخرج.

ال تفصلك سوى خطوات بسيطة عن الحرم الجامعي، ومكان السكن، ووسط المدينة	 

المسارات التعليمية في كلية كامبردج روسكين الدولية
المسارات التعليمية للطالب الجامعيين

المسار التعليمي للطالب الجامعيين عبارة عن دورة تدريبية 
واحدة تتألف من أربعة مراحل دراسية. وعند إتمامك للمسار 
التعليمي بنجاح، سيتم منحك شهادة البكالوريوس )مع مرتبة 

الشرف( من جامعة أنجليا روسكين.

السنة التحضيرية
السنة التحضيرية هي المرحلة األولى من المسار التعليمي 

للطالب الجامعيين.

ُيعد االنتقال من المدرسة الثانوية إلى الجامعة خطوة كبيرة، 
بل ربما يكون الخطوة األهم في حياتك. ُيدرك فريق العمل 

في كلية كامبردج روسكين الدولية ذلك، وسيوفر لك التوجيه، 
والدعم، والمعارف، والمهارات التي تحتاجها بشكل مستمر. 

وهذه الشراكة بينك وبين فريق العمل هي التي تضفي سالسة 
على عملية االنتقال هذه.

شهادة السنة األولى
شهادة السنة األولى هي المرحلة الثانية من المسار التعليمي 

للطالب الجامعيين. حيث أنك ستدرس منهج السنة األولى من 
شهادة جامعة أنجليا روسكين مع ساعات اتصال أكاديمي 

إضافية. وستؤهلك الخبرة التدريسية والتعليمية لتطوير 
معارفك وفهم كل وحدة تعليمية من أجل إعدادك للمرحلة 
الثالثة )السنة الثانية من الشهادة المختارة( والرابعة أيًضا 

)السنة النهائية من مسارك التعليمي(.

المسار التعليمي لطالب الدراسات العليا
المسار التعليمي لطالب الدراسات العليا هو دورة واحدة 

تتألف من مرحلتين دراسيتين. وعندما تكمل المشروع 
بنجاح، سيتم منحك درجة الماجستير من جامعة أنجليا 

روسكين.

تمهيدي الماجستير
دورة تمهيدي الماجستير هي المرحلة األولى من المسار 
التعليمي لطالب الدراسات العليا، وهي عبارة عن فصل 

دراسي واحد. وأُِعدت هذه الدورة إلعداد الطالب األجانب 
غير المؤهلين لاللتحاق مباشرة بشهادات ماجستير جامعة 

أنجليا روسكين، بما في ذلك ماجستير إدارة األعمال 
)MBA(، وماجستير القانون )LLM(، وماجستير العلوم 

)MSc(، وماجستير اإلدارة الهندسية.

ستوفر لك دراسة دورة تمهيدي الماجستير الوقت للتكيف 
مع المتطلبات الصارمة لألبحاث والدراسة المستقلة وفقاً لما 

تطلبه الدراسات العليا، كما ستعدك لتحقيق أقصى استفادة من 
دراساتك للماجستير بالجامعة.

المسار التعليمي للطالب الجامعيين

المسار التعليمي لطالب الدراسات العليا

الثانوية العامة

15 سنة تعليم 
كحد أدنى
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