
يدرس سطّام العتيبي مبركز بحوث التكنولوجيات الناشئة للحصول 

عىل شهادة الدكتوراة بعد حصوله عىل درجة املاجستري يف الهندسة 

.DMU اإللكرتونية من جامعة دي مونت فورت

مركز بحوث التكنولوجيات الناشئة مكان رائع بالفعل لدراسة أي يشء 

متعلق بعلم التقنية متناهية الصغر النانو وهو املكان الذي أكملت فيه 

مرشوعي البحثي للحصول عىل درجة املاجستري. يتمتع املركز البحثي بشهرة 

كبرية ويضم بني جنباته العديد من املعامل، والباحثني املتميزين، واألساتذة 

املتعاو الذين ال يدخرون جهًدا ملساعدة الطالب. هناك أيًضا العديد من 

األقسام رفيعة املستوى يف جامعة دي مونت فورت DMU، مثل التصنيع 

الخفيف يف قطاع التكنولوجيا.

لقد أحرزت نجاًحا هائالً بحصويل عىل درجة املاجستري. لقد قدمت بحثي 

يف املؤمتر السعودي الدويل الثاين للتقنية متناهية الصغر النانو )2SINC( يف 

ديسمرب املايض. وأجريت حوارات مع بعض الجرائد جامعة كام أجرت قناة 

التلفزيون السعودية الحكومية مقابلة معي. دراستي يف جامعه دي مونت 

فورت DMU هي ما ساعدين عىل إنجاز هذا املرشوع.

ملصق الوكيل

© جامعه دي مونت فورت أبريل 2013 )1472(

=

 الدليل الدولي للملكة

 العربية السعودية

 الدراسة في المملكة المتحدة 

مركز بحوث التكنولوجيات الناشئة مكان 

رائع بالفعل لدراسة أي يشء متعلق 

بالتقنية متناهية الصغر النانو.

سطّام العتيبي

طالب دكتوراة مبركز بحوث التكنولوجيات الناشئة

اعيش مع عائلتي بالقرب من جامعة دي مونت فورت DMU ونحن سعداء 

للغاية يف ليسرت. ليسرت مدينة آمنة ومن السهل استئجار مكان عرصي وغري 

باهظ الثمن لتعيش فيه مع عائلتك. ال أفتقد وطني حيث ميكنني أن أجد 

كل ما أريده يف ليسرت. عىل سبيل املثال هناك العديد من املطاعم العربية 

ومحال بيع األطعمة العربية. ويوجد هنا العديد من املساجد، منها مسجد 

كبري يف جامعة دي مونت فورت DMU، لذا يسهل تأدية الصلوات أثناء 

فرتة الدراسة. ميكن القيام بالكثري من األشياء يف ليسرت، فهناك املركز الريايض 

الجديد الخاص بجامعة دي مونت فورت DMU الذي تم إفتتاحه العام 

املايض، والعديد من مراكز التسوق، ومنها مركز تسوق Highcross، وسيجد 

األطفال كذلك الكثري للقيام به.

 DMU هناك مجتمع قوي للسعوديني داخل جامعة دي مونت فورت

وباإلمكان و من املمتع كذلك اإلستذكار وتناول الطعام مع أصدقاء من 

جنسيات مختلفة، عىل سبيل املثال من الهند، ونيجرييا، وباكستان.

خالل فرتة دراستي يف جامعة دي مونت فورت DMU، قمت بالسفر حول 

اململكة املتحدة. ال تبعد ليسرت كثريًا عن العديد من املدن الكبرية و اليفصلها 

عن برمينجهام، ونوتنجهام، ولندن سوى ساعة بالقطار.

.
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400 دورة دراسية مبتكرة، وخالقة، وإحرتافية تتضمن دورات دراسية لطالب املرحلة 

الجامعية وطالب الدراسات العليا يف القانون، واألعامل، والدرسات املالية، واملوارد 

البرشية، والهندسة، والحوسبة، واملعامر، والتصميم، والعلوم الطبية والصيدلة

منشآت عاملية املستوى، تتضمن كلية لدراسات األعامل بلغت تكاليف إنشائها 35 

مليون جنيه اسرتليني، كلية لعلوم التمريض والتوليد عىل أحدث مستوى، ومركز ريايض 

جديد متاًما تم بناؤه يف إطار برنامج تطوير الحرم الجامعي املخصص له 90 مليون 

جنيه اسرتليني

-استعداد كامل يف الحرم الجامعي إلستقبال الطالب املسلمني حيث يوجد مسجد 

بالجامعة، وإمام متفرغ، وجمعية مسلمة واسعة النشاط

هناك مجموعة شاملة من خيارات اإلقامة، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، 

مخصصة للطالب العزاب والعائالت. تخصص الجامعة سكًنا لكل الطالب السعوديني 

العزاب

 ACCA، BPS، CIPD، CPA، 170 دورة دراسية معتمدة من هيئات احرتافية مثل

IET، RIBA

دعم كامل للطالب الدوليني منذ لحظة وصولهم وطوال فرتة تواجدهم يف جامعه دي 

مونت فورت DMU. يوجد بالجامعة أيًضا نادي للطالب السعوديني ميارس نشاطه 

باستمرار

مدينة متعددة الثقافات ترحب بزوارها يصل عدد سكانها إىل 300000 شخص، وال 

يفصلها عن لندن سوى ساعة بالقطار

برنامج شامل للغة اإلنجليزية طوال العام ميكن اإللتحاق به يف توقيتات متعددة، 

باإلضافة إىل جلسات مساعدة يف اللغة اإلنجليزية كل أسبوع ترتاوح من ساعتني إىل 

ثالث ساعات.

دورات دراسية متعددة يدرسها كبار الباحثني العامليني

 كلية دراسات عليا تدعم طالب الدكتوراة، عىل إختالف برامج الدكتوراة الخاصة بهم مبا

يتاميش مع الظروف الشخصية للطالب

dmu.ac.uk/saudiarabia
هاتف: 44+ )0( 116 257 7358 بريد إلكرتوين:

السنة التحضريية
IETS 5.0 شهادة    

    شهادة التعليم الثانوي العام )شهادة الثانوية العامة(

الدراسة الجامعية )درجات البكالوريوس(
   .IETS 6.0/6.5 أو دورة دراسية تحضريية، وشهادة ،IB أو ،A املستويات    

    التحويالت للعام الجامعي الثاين أو الثالث                                                        

الدراسات العليا )درجات املاجيستري(
     الحصول عىل شهاد البكالوريوس بعد إكامل 4 سنوات جامعية يف جامعة سعودية معروفة مع 

IELTS 6.0/6.5و GPA 2.6/4.0 55% أو   

*500 جنيه اسرتليني )2832 ريال( إضافية للدورة الدراسية باملعمل / 1 جنيه اسرتليني = 5.7 ريال أبريل 2013

الخصومات املتوفرة: قم بزيارة موقع الويب ملعرفة التفاصيل

 

DMU الرشوط العامة لللتحاق:10أسباب الختيار جامعة دي مونت فورت

سبتمرب 2014/ يناير 2014

من الرياض إىل لندن 6.5 ساعة

من لندن إىل ليسرت 1 ساعة

 الرسوم )بالريال السعودي( الرسوم )بالجنيه الربيطاين( الدورة الدراسية

 8000 جنيه اسرتليني 45.130 ريال سعودي

60644 ريال سعودي

66003 ريال سعودي

 66003 ريال سعودي

 70512 ريال سعودي

 31402 ريال سعودي

 10750 جنيه اسرتليني*

 11700 جنيه اسرتليني*

 11700 جنيه اسرتليني*

 12500 جنيه اسرتليني

 5500 جنيه اسرتليني

 السنة التحضريية 

 UG )البكالوريوس(

 PG )املاجيستري(

 الدكتوراة

 ماجيستري إدارة األعامل

 الدكتوراة الدولية
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