
مرحبًا بالطالب القادمين من 
المملكة العربية السعودية

خبرة واسعة النطاق
 29 من  تتألف  كليات،   6 لـ  موطن  هي  بريستول  جامعة 
مدرسة وقسم أكاديمي. نحن نقدم أكثر من 600 دورة جامعية 

ودراسات عليا عبر باقة شاملة من المواد الدراسية.

مجتمع دولي
من   25,000 من  يقرب  لما  موطن  هي  بريستول  جامعة 
الطالب الجامعيين وطالب الدراسات العليا، حيث يأتي واحد 

من كل أربعة طالب من خارج المملكة المتحدة.

العربية  المملكة  من   100 من  أكثر  حاليًا  هنا  يدرس 
السعودية، ويسعدنا أن تنضم إلينا.

مدينة متنوعة
بريستول مدينة ودية وآمنة غنية بتاريخها وثقافتها المميزة. 
من  لطالب  موطنًا  وتُعد  حقًا،  الثقافات  متعددة  مدينة  فهي 
المأكوالت  تتوفر  حيث  لغة.   91 يتحدثون  دولة،   187

العالمية واألطعمة الحالل على نطاق واسع.

عالم مليء بالفرص
الخبرات  ومشاركة  الثقافية  باألحداث  االحتفال  يمكنك 

والتواصل مع الطالب من جميع أنحاء العالم في
.Global Lounge

تمثّل المجتمعات وسيلة رائعة أخرى للقاء أصدقاء متشابهين 
أندية  وتنطوي  اآلخرين.  مع  ثقافتك  ومشاركة  التفكير  في 
بريستول  جمعية  السعودية،  الجمعية  على  لدينا  الطالب 
اإلسالمية، المجتمع العربي وأكثر من 400 جمعية أخرى 

لمختلف االهتمامات والهوايات.

خريجون ملهّمون
تضم شبكة الخريجين الدوليين لدينا ما يقرب من 200 طالب 
فيها، يعملون في  أو يعيشون  السعودية  العربية  المملكة  من 
السعودي  المركزي  والبنك  الصحة  وزارة  تشمل  مؤسسات 

ومجموعة من الجامعات المرموقة.

تصنيفات جامعة كيو إس العالمية 2022

جامعات في المملكة المتحدة

ألفضل جامعات بالعالم

من أفضل 10 

تحتل رقم 62 

للجامعة.  التقدم  عند  األول  خياري  بريستول  جامعة  »كانت 
بريستول مدينة جميلة تزينها مناظر طبيعية رائعة - فهي ليست 
صغيرة جًدا ولكنها ليست ضخمة، وليست مزدحمة مثل لندن، مما 

يجعل التجول فيها أسهل.«
 فارس ، المملكة العربية السعودية

 )البرنامج التأسيسي الدولي: العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(

تأسست جامعة بريستول عام 1876، وتتمتع بسمعة 
دولية في مجال التعليم والبحث عالي الجودة.



يمكن لهؤالء الوكالء مساعدتك في التقديم، لكن مساعدة أحدهم 
ال يضمن قبولك من عدمه حين مراجعة طلب تقديمك.

اكتشف المزيد
 البريد اإللكتروني للدراسات الجامعية:

choosebristol-ug@bristol.ac.uk

 البريد اإللكتروني للدراسات العليا:
choosebristol-pg@bristol.ac.uk

www.bristol.ac.uk/
study-saudi-arabia-22

معلومات إضافية المؤهالت المعتمدة نوع الدرجة 

bristol.ac.uk/ifp انوية العامة بنسبة %85 مع نجاح بنسبة  ث ال
ة %85 في المواد ذات الصل

برنامج التأسيسي الدولي ال

bristol.ac.uk/
undergraduate

ية:  ال ت واحدة من الشهادات ال
ABB–A*A*A ًالمستويات – أ: عادة •

ية: عادة 32 – 40 نقطة دول انوية ال ث وم ال ل • دب

انوية بنسبة نجاح %85 مع نجاح %85 في  ث • ال
وبة  تأسيسي مطل ة، الكورس ال المواد ذات الصل

أيًضا عادةً

• المؤهالت األمريكية، أو مزيج منها وما سبق

• إتمام السنة األولى بنجاح من شهادة جامعية 
بمعدل تراكمي عاٍل

المرحلة الجامعية 
)البكالوريوس: 

بكالوريوس اآلداب، 
بكالوريوس الهندسة، 

وم،  بكالوريوس العل
بكالوريوس طب األسنان، 

وم بيطرية،  بكالوريوس عل
انون،  ق بكالوريوس ال

ماجستير اآلداب، ماجستير 
وم،  الهندسة، ماجستير العل

بكالوريوس الطب والجراحة(

bristol.ac.uk/
postgraduate

بكالوريوس لمدة أربع سنوات من مؤسسة  درجة ال
علمية معترف بها بمعدل تراكمي 3.5 من 5.0 

أو 3.0 من 4.0

الدراسات العليا المتاحة
وم،  عل ماجستير  )ماجستير: 
ماجستير  اآلداب،  ماجستير 

قانون( األبحاث، ماجستير ال

bristol.ac.uk/
postgraduate

درجة الماجستير من مؤسسة علمية معترف بها دراسات عليا باألبحاث 
)درجة الدكتوراة(

التقديم بجامعة بريستول
متطلبات االلتحاق

نحن نقبل مجموعة واسعة من المؤهالت. سيمنحك الجدول أدناه فكرة عن المتطلبات النموذجية لكل مستوى دراسي.

متطلبات القبول الخاصة مدرجة في صفحات الدورات الفردية 
على اإلنترنت. يمكنك االطالع على مزيد من المعلومات حول 
 طريقة التقديم وقائمة الوكالء الذين نعمل معهم على موقعنا على

www.bristol.ac.uk/
study-saudi-arabia-22

متطلبات اللغة اإلنجليزية
إثباتًا  فسنطلب  اإلنجليزية،  ليست  األولى  لغتك  كانت  إذا 
واسعة  مجموعة  نقبل  نحن  اإلنجليزية.  اللغة  في  لقدرتك 
إلى  تحتاج  المختلفة  الدورات  واالختبارات.  المؤهالت  من 
بأن  اإلشارة  وتجدر  اإلنجليزية؛  اللغة  في  مختلفة  مستويات 
الفردية  الدورات  صفحات  في  مدرجة  الخاصة  المتطلبات 

على اإلنترنت.

المنح الدراسية
العالم  أنحاء  جميع  من  الدوليين  الطالب  دعم  على  نعكف 
نحن  الدراسية.  للمنح   Think Big برنامج  مثل  ببرامج 
بريستول  جامعة  منح  في  إسترليني  جنيه  مليون   2 نستثمر 

للطالب األجانب في عام 2022.

المملكة  من  القادمين  السابقين  الطالب  رعاية  تم  كما 
العربية السعودية من قِبل أرامكو السعودية ووزارة التربية 
بزيارة قم  المعلومات،  أحدث  على  للحصول   والتعليم. 

bristol.ac.uk/
international-scholarships

وكالء التعليم
ممثلي  من  العديد  مع  اتفاقيات  بريستول  جامعة  أبرمت 
في  بما  السعودية  العربية  المملكة  في  الوكالء  أو  التعليم 
و  Atava Limitedو  IDP Saudi Arabia ذلك: 
 Global و Wiser Study و A2Z Management
 UKUD International و   Connections
و   Global Vision و   Education Consultancy

.IEC Abroad و Qobolak
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