مهرجان افتراضي للدراسة في جامعات المملكة المتحدة
تاريخ :األثنين  2نوفمبر  - 2020األثنين  30نوفمبر 2020

انضم إلى أول حدث رقمي في إسرائيل حول الدراسة في المملكة المتحدة واكتشف ما يمكن
أن يقدمه لك التعليم في المملكة المتحدة .نحن نقدم لك منصة مجانية لمدة شهر التى ستوفر
لك كل المعلومات التى تحتاج معرفتها حول الدراسة في المملكة المتحدة.
ستنضم إلى المهرجان أكثر من  45جامعة بريطانية التي ستوفر جلسات فردية حول أي شيء
تريد معرفته .تقدم المنصة أي ً
ضا معلومات حول المنح الجامعية الخاصة ،باإلضافة إلى أحدث
المعلومات حول الدراسة في المملكة المتحدة.
من يمكنه االنضمام إلى المهرجان؟
المهرجان مناسب لطالب جامعيين من كل المستويات:

-

ان كنت معني بلقب أول (درجة البكالوريوس) أو أردت استكشاف الماجستير أو الدراسات العليا

-

ان كنت مسافر متمرس  -أو أنها المرة األولى لك في الخارج

-

ان كنت تعرف الموضوع الذي ترغب في دراسته والجامعة التي تريد التقدم إليها ولكن ليس
لديك أي فكرة من أين تبدأ

هذه فرصتك للحصول على المعلومات التي تحتاجها مباشرة من الجامعات والخبراء.

ماذا يحدث في المهرجان ؟
بعد التسجيل للمهرجان بامكانك:
-

حضور ندوات عبر اإلنترنت حول مواضيع مختلفة ،مهن محددة ،ودورات وحصص جامعية
مختلفة

-

حجز جلسات خاصة عبر اإلنترنت مع الجامعات المشاركة بالمهرجان

-

معرفة تكاليف الدراسة والمعيشة في المملكة المتحدة  ،بما في ذلك المنح الدراسية وخيارات
التمويل المتوفرة

-

الحصول على المعلومات الجديدة حول التأشيرات لطالب االتحاد األوروبي

-

الحصول على نصائح حول التسجيل للجامعات وكيفية تقديم الطلب للجامعات

-

التعرف على متطلبات اللغة اإلنجليزية للدراسة في المملكة المتحدة

-

أن تطرح أسئلة وتحصل على إجابات وبالتالي تبدأ في تخطيط رحلتك الدراسية في المملكة
المتحدة.

كيف بامكانك االشتراك في المهرجان؟
المهرجان افتراضي وسيحدث بأكمله عبر اإلنترنت .سيفتتح المهرجان ابتدائاً من  2نوفمبر حتى 30
نوفمبر ويمكنك التسجيل ابتدائاً من  5أكتوبر وأن تتصفح الموقع والمنصة قبل بدء األحداث.

كل ما يجب أن تعمله هو أن تسجل للمهرجان مرة واحدة عبر الرابط التالي:
التسجيل
هنالك بعض األسئلة التي يجب اإلجابة عليها حول المكان الذي تأت منه وما هي المواضيع التي تريد أن
تدرسها .بعد أن تنهي االجابة على هذه األسئلة ستحصل على رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني ،وعندها
يمكنك استكشاف الموقع والمنصة ،ومعرفة المزيد من المعلومات عن الجامعات والمواضيع التي تهمك.

