أكمل دراستك في

دبي

دليلك إلى فرص التعليم
العالي
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لماذا دبي

يختار الطال ب من جميع
أنحاء العالم مدينة دبي
نظرا لمستوى المعيشة
الذي تتميز به ،وألنها تضم
مجموعة كبيرة من الجامعات
العالمية الشهيرة ،كما توفر
الكثير من الفرص والوظائف.
تشتهر دبي بأنها مدينة
الال مستحيل كما تعد مركزا
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تتمي ز دبي في قطاع االبتكار
الذي يضم ألمع شركات
التكنولوجيا والوسائط
الرقمي ة ،باإلضافة إلى
سجلها الطويل كحاض نة
في مجال البحث والتطوير،
وكونها أرضا خصبة لتأمين
الفرص المستقبلية ،كل ذلك
جعل من دبي الخيار األمثل
لألشخاص الطموحين إلكمال
دراستهم األكاديمية.
تعتبر دبي مركزا ماليا عالميا
ومركزا إلعادة التصدير
والشحن ،كما ت شكل نقطة
تقاطع تجارية استراتيجية
بين الشرق والغرب .ونظرا

تضم دبي مقيمين من
مختلف الجنسيات ما
يخلق تنوعا ثقافيا وفكريا
واقتصاديا ،كما تعد المدينة
المثالية للتواصل مع
المفكرين والمثقفين من
أنحاء العالم .جميع هذه
العوامل وغيرها تجعل من
دبي وجهة عالمية مفض لة
للكثيرين وبيئة محف زة مليئة
باالبتكار في مجال الوظائف
واألعمال.

7

ت عتبر دبي مدينة ذات رؤية
مستقبلية ،ورائدة في مجال
االبتكار ،كما تتمي ز بمجتمع
متعدد الثقافات يضم الكثير
من المبدعين ورجال األعمال
واألشخاص المؤثرين .دبي
هي المكان الذي تصبح فيه
التطلعات حقيقة .ادرس في
دبي ،واحصل على تعليم
بمستوى عالمي ،وساهم
بشكل فع ال في تشكيل
المستقبل ،بغض النظر عن
اهتمامك أو المجال الذي
تختاره.

أساسيا لألعمال التجارية،
وهذا ما جعل منها الوجهة
األولى للشركات الناشئة
والمتمي زة في المنطقة،
بحيث تجذب كبار المفك رين
من أصحاب الرؤى المتقدمة
والطموح الكبير.

لبنيتها التحتية المتقد مة
في جميع المجاالت ،تعد
دبي بوابة للوصول إلى
أبرز األسواق العالمية مثل
أفريقيا ،والدول الناشئة ذات
النمو االقتصادي السريع
( )E7كالصين والهند ،ودول
مجلس التعاون الخليجي.

لماذا دبي

لماذا دبي
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َّ
وتعلم
استقر
ّ
وحقق النجاح

ً
عالميا في
ُصّنفت دبي في المرتبة األولى
حصة االستثمار األجنبي المباشر في مجال نقل
التكنولوجيا ،وفي المركز الثالث في مجال الذكاء
االصطناعي والروبوتات.

عالمي ًا في مجال االبتكار الرقمي،
دبي مدينة رائدة
ّ
قرر أن تصبح أول مدينة تعمل بالكامل
ومن ُ
الم ّ
بواسطة تكنولوجيا "بلوك تشين" بحلول عام ، 2020
ولديها أول وزير للذكاء االصطناعي في العالم.

مزايا الدراسة
في دبي

9

تجذب دبي استثمارات ومهارات كبيرة من أنحاء
العالم وذلك من خالل الفعاليات الكبرى مثل
" إكسبو ."2020

لماذا دبي

لماذا دبي
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دبي هي المركز اإلقليمي لشركات التكنولوجيا العالمية
العمالقة بما في ذلك :إي أم سي /ديل ،فيسبوك،
غوغل ،لينكد إن ،مايكروسوفت ،أوراكل وتويتر.

وجهة عالمية الختبار أحدث المبادرات في
فعالة في التقنيات
مجال النقل ،ومستثمرة ّ
الرائدة مثل "فيرجين هايبرلوب وان" 25% .من
جميع وسائل النقل في دبي ستكون ذاتية
القيادة بحلول العام .2030

مقدمة مدن العالم في مجال
ُتعتبر دبي في
ّ
التقنيات المتطورة مثل الذكاء االصطناعي،
الحيوي ة ،وعلم الجينوم ،والسفر
والمحاكاة
ّ
إلى الفضاء ،والنقل الذاتي ،والروبوتات،
والطباعة ثالثية األبعاد ،وذلك من خالل
مسر عات دبي المستقبل والمبادرات
برنامج
ّ
الحكومية األخرى.

تحتضن دبي أول مبنى مكتبي مطبوع بتقنية
الطباعة ثالثية األبعاد  3Dفي العالم.

منصة إطالق مبادرة "مليون مبرمج عربي"
ّ
وبرامج أخرى تضع حجر األساس لمسارات
مهنية جديدة لألجيال القادمة.

المقدمة في مجال نمو قطاع
صنف دبي في
ُت ّ
ّ
العمالة على مستوى العالم

ابن مستقبلك بسرعة في واحدة من أكثر مدن العالم
ِ
ً
تقد ً
وابتكارا
ما
ّ
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 60جامعة

وكلية عالمية

المفضل لمؤسسات
الموقع
ّ
البحث والتطوير

وجهة رائدة في فرص العمل
مع أكثر من  100,000وظيفة

تم استحداثها لتشغيل معرض
ّ
إكسبو 2020

مركز إقليمي للكثير من

صنفة على
الم ّ
الشركات العالمية ُ
الئحة " فورتشن  "500ومجموعة
شركات "فوربس غلوبال"

المدينة الرابعة األكثر زيارة في العالم

لمسرعات االبتكار بما في
مقر
ّ
ّ
ذلك مؤسسة دبي للمستقبل و
"غوغل أستروالبز"

مؤشر ماستركارد للمدن العالمية لعام 2018

والتقدم
مجتمع مثالي للعيش
ّ
خاصة مع استحداث وزارة

التسامح ووزارة الالمستحيل
وأجندة السعادة

المدينة الثانية األكثر ذكاء في الشرق األوسط وأفريقيا
وفقا لتقرير معهد ماكنزي العالمي للمدن الذكية :حلول رقمية من أجل مستقبل أفضل لعام 2018

المدينة األولى في الشرق األوسط وأفريقيا من حيث
جودة الحياة
وفقا الستطالع ميرسر لجودة الحياة لعام 2019
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ترتبط مع العالم مع  100شركة
طيران تصل إلى  240وجهة

ومتعد دة الثقافات
مدينة آمنة
ّ
وتتمي ز بأفضل مستوى حياة
ّ
في المنطقة
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي

لماذا دبي

مركز
عالمي للمعرفة

“إن دولة المارات أصبحت من أهم مراكز اجتذاب البتكرين
ورواد العمل والستثمرين من جميع
أنحاء العال”.
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تعليم ذو جودة
عالمية
عالية بآفاق
ّ
توفر دبي للطالب أفضل فرص التعليم
ّ
العالي ،خاصة مع وجود أكثر من  60جامعة
يعد األكبر مقارنة
وعالمية ،وهو عدد
محلية
ّ
ّ
ّ
بأي دولة في العالم.
بفضل رؤية حكومتها االستراتيجيةُ ،تعتبر
دبي في الطليعة في مجال االبتكار كما
تتمي ز باقتصاد قائم على المعرفة ،وتلتزم
ّ
بتوفير التعليم الجيد كحجر أساس لألجيال
القادمة من القادة والمبدعين ورجال األعمال.
ما عليك سوى إلقاء نظرة على الدورات
والبرامج التي تغطي مجموعة كاملة من
والتخصصات ،وذلك لمعرفة سبب
المناهج
ُّ
اختيار دبي من ِقبل الط ّالب من مختلف أنحاء
العالم.
تضم دبي مقيمين من مختلف الجنسيات
ّ
والثقافات ما يمنحك فرصة للوصول إلى برامج
ومصممة من ِقبل أفضل
تعليمية ُمبتكرة
ّ
ّ
المؤس سات التعليمية الدولية لتتماشى مع
ّ
مهتم ًا
لبي طموحاتك .سواء كنت
وت
قدراتك
ُ
ّ
ّ
المهني ة أو ترغب بالحصول على
بالدراسة
ّ
تود دراسة برامج الماجستير
أو
الدبلوم
درجة
ّ
أو الدكتوراة هناك المئات من الدورات
ً
دوليا لتختار منها.
والبرامج المعتمدة
ً
أيضا مؤسسات تعليمية عالمية
تحتضن دبي
شهيرة بما في ذلك كلية بابسون ،جامعة
"هيريوت وات" ( الجامعة الدولية للعام ، 2018
حسب صحيفتي "التايمز" و"صنداي تايمز")
ومعهد "روتشستر" للتكنولوجيا ،باإلضافة
المحلي ة التي تحظى
التعليمية
إلى المراكز
ّ
ّ
بسمعة ممتازة مثل معهد اإلمارات للخدمات

وكلي ة اإلمارات للطيران .
والمالية
المصرفية
ّ
ّ
ّ
ومن المزايا اإلضافية للدراسة في دبي ،هي
العلمي ة
تضم مجموعة من مراكز األبحاث
أنها
ّ
ّ
البارزة بما في ذلك مستشفى "مورفيلدز"
للعيون من المملكة المتحدة ،و"جونز هوبكنز"
من الواليات المتحدة ،وحديقة دبي للعلوم،
ومركز محمد بن راشد للفضاء ،باإلضافة إلى
مسر عي االبتكارات في العالم مثل " غوغل
ّ
أستروالبز" ،و" إن  ،"5و"فينتك هايف" في
مركز دبي التجاري العالمي ،ومؤسسة دبي
للمستقبل.

ً
قريبا…
سيتمكن الط ّالب في جامعات دبي
ّ
من دراسة وتنفيذ األنشطة التجارية
واإلبداعية كجزء من برنامج متكامل
خطة
للتعليم العالي ،بالتزامن مع ّ
حرة جديدة للجامعات.
إطالق مناطق ّ
ُكن رائد أعمال في المستقبل أو
تابع حلمك في ممارسة األعمال
أثناء الدراسة ،مع مناطق اقتصادية
خاص ة سيتم إنشاؤها في
وإبداعية
ّ
ّ
الحرم الجامعي

“لقــد كا نــت تجر بتــي كطا لبــة د وليــة ف دب إ يجابية بشــكل عام  .يجــب أن أ نوه بأن النهج ا لد راس وا ســع و يقدم من
خــال نظــام تعليمــي عال ا لجــو د ة ،با لضا فــة إل فعالية ا لد ا رة وا لبنيــة ا لتحتيــة  ،والبيئة الد ولية ”.
"دورين شيوندورا" من جنوب إفريقيا

طالبة في أكاديمية مانيبال للتعليم العالي ،فرع دبي.
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يتــم تصنيــف دبــي باســتمر ا ر علــى أنها و احــد ة من أ كثر
المــدن أ مانــا فــي ا لعالــم  ،مما يشــعر ا لمقيميــن فيها
بالر احــة و الطمأنينــة  .تضــم المدينــة ا لكثيــر مــن ا لثقافا ت
باإل ضافــة إلــى مجمو عــة متنو عــة مــن ا لمعا لم الســيا حي ة
و األ نشــطة التر فيهيــة ا لمختلفــة  ،كل ذلــك يجعــل تجربــة
لطـالب مميــز ة و غنيــة  .تعمــل دبــي على تحقيــق هد فها
ا ـ
فــي أن تصبــح أذ كــى مدينــة فــي ا لعالــم بحلو ل عا م ،2021
خـالل تطوير الخد مــات ا ليو مية األ ساســية مثل
وذلــك مــن ـ
دفــع ا لفو ا تيــر و الحصــول علــى ر خصة قيــاد ة و غيرها  .كل
ذلــك يمكــن إتما مــه بســهو لة عبــر اإل نترنــت و تقنية " بلو ك
تشــين" .تعتبــر دبــي أيضــا ر ائــد ة على مســتوى ا لعا لم في
مــا يتعلــق بالســفر و التســهيالت التــي تقدمهــا  ،إذ يمكن
ا لو صــول إلــى ثلثــي بلــد ان ا لعالــم في أقل مــن ثما ني
سـاع ات ،وذلـ ك مـ ن خ الل  100شــر كة طير ان تقــدم خد ما تها
إلــى  240و جهة حــول ا لعا لم.

أدرس واستقر هنا

“ ا ســراتيجية دب للمنا طــق الجا معيــة الحرة ســتعزز مكانة
دب كمركــز إ قليمــي لدعم الشــبا ب وتطو يــر الجيل الجديد
مــن النا هــج والفا هيــم التعليمية بالعتــا د عل ا لبتكار
والتكنولوجيــا”.
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي

تجــذب سياســة " البــاب ا لمفتــو ح" في دبي أذ كــى ا لعقو ل
الشــابة مــن جميــع أنحــا ء ا لعالــم  ،حيث تقــد م المدينة اآل ن
تأشــير ات د ر اســية تمتــد إلــى فتــر ة ما بعد ا لتخــر ج  ،باإل ضا فة
إلــى تأشــير ات الد ر اســة ا لعاد يــة القابلــة للتجديــد  .إن األمان
الــذي تتميــز بــه دبــي باإل ضافة إلى جدولهــا الملي ء
بالنشــاطات و ا لفعاليــات ا لمختلفــة علــى مــد ا ر ا لعــام  ،يجعلها
و جهــة مفضلــة للطــالب الذيــن يبحثــون عن أفضــل البر ا مج
ا لتعليميــة ذ ات المســتوى ا لعالمــي و ا لمعتــر ف بهــا د وليــا .

هل أنت طالب متفوق؟

إذا كنت طالبا متميزا ومتفوقا ،فإن دبي هي الخيار األمثل
لمواصلة دراستك وطموحاتك المهنية .هل تخرجت من
مدرسة ثانوية عامة أو خاص ة بدرجة نهائية  95٪أو أعلى،
أو هل أنت طالب جامعي حاصل على درجة تخر ج 3.75
على األقل؟ إذا كان الجواب نعم ،فيمكنك أن تكون مؤهال
للحصول على تأشيرة دراسة مدتها خمس سنوات.
هذا ليس كل شيء ،إذا كنت طالبا استثنائيا  ،فقد تكون
مؤهال للحصول على تأشيرة إقامة لمدة  10سنوات تضعك
على المسار الصحيح للنجاح الوظيفي بعد التخرج.
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أسلوب
حياة ممي ز

مدينة رائعة للعيش

ال تعتمد دبي على إنجازاتها في الماضي
مستمر ة في العمل خالل
فقط ،بل ما زالت
ّ
هذه الفترة التي تسبق معرض إكسبو
 ، 2020حيث تم إطالق العديد من القوانين
والتشريعات المالئمة لألعمال التجارية بما
في ذلك نظام تأشيرة جديد للمستثمرين
بحيث يمكنهم الحصول على تأشيرة إقامة
مدتها  10سنوات ،باإلضافة
طويلة األجل ّ
إلى إعطاء الضوء األخضر للملكية األجنبية
بنسبة  100%للشركات.

انطلق نحو
مستقبل باهر
w w w.studydubai.ae

تطلعات الخريجين
لطالما كانت دبي
محط ّ
ّ
الجدد الذين يبحثون عن أفضل الفرص
الشاب ة الطموحة،
الوظيفية ،والمواهب
ّ
ّ
ورجال األعمال المندفعين ،والشركات
الناشئة الرائدة .يساعد االستثمار الكبير
والمستدام في مجال األعمال واالبتكارات
ُ
على تحقيق مستقبل ُمشرق للمدينة،
ً
ً
دوليا ،ستتمكن من الوصول
طالبا
وبصفتك
إلى هذه الفرص بسهولة تامة.
الجهود المستمرة التي تقوم بها دبي
لترسيخ مكانتها كاقتصاد رائد قائم على
المعرفة ومركز تجاري حيوي ،تعني المزيد
من التطوير في المدينة واستحداث فرص

63%
64%

ً
ً
جدا في المجال
فرصا كبيرة
تحتضن دبي
الوظيفي لكونها تدعم المشاريع الناشئة
الممي زة وبسبب تمركز الشركات
ذات األفكار
ّ
للتوس ع أكثر في
الكبرى فيها ،التي تسعى
ُّ
جميع أنحاء المنطقة.
إذا لم تقتنع بكل ما سبق ،فننصحك بقراءة
التالي .تمتلك دبي أكبر عدد من فروع
تقدم
الجامعات الدولية في العالم ،والتي
ّ
ً
تغطي مجموعة
دوليا
دورات معتمدة
ّ
تخر جك،
كاملة من المناهج المهنية .بمجرد ُّ
ستتمكن من التواصل مع أبرز األسماء في
رواد األعمال،
عالم األعمال ،وإذا كنت من ّ
ً
ً
ً
وحاضنا
داعما
مركزا
فتأكد أن دبي ستكون
المشرقة.
ألفكارك ُ

باختصار ،إن دراسة البكالوريوس أو الدراسات
العليا في جامعات دبي هو جواز سفرك إلى
العالم.
أفاد استطالع أجراه موقع  indeed.comفي
أن  40%من أصحاب العمل في
عام ّ 2018
مهتمون بإيجاد
اإلمارات العربية المتحدة
ّ
ٍ
كاف من األشخاص الكفوئين لشغل
عدد
الوظائف الشاغرة.
كشف دليل "روبرت هاف" للرواتب لعام 2019
أن الشركات العاملة في الشرق األوسط
ّ
تتطلع لجعل مكان العمل أكثر جاذبية من
ّ
خالل االهتمام بتدريب وتطوير الموظفين
( )81٪والتركيز على ُحزم التعويضات ()79٪
بشكل كبير.

من خريجي العلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسة ،والرياضيات،
يكسبون أكثر من حاملي شهادات البكالوريوس األخرى
من كبار المدراء التنفيذيين في العالم يحملون درجة
الماجستير أو شهادة معادلة
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من الواضح أن دبي تقوم بدور محوري في
ً
خاصة مع تصنيف
مجال األعمال والتوظيف،
هذه المدينة كواحدة من أكثر الوجهات
المستقبلية في العالم لالنتقال إليها من
أجل العمل ،واستحداث مئات اآلالف من
فرص العمل مع اقتراب معرض " إكسبو
 ، "2020واختيار مجموعة واسعة من الشركات
صنفة على قائمة " فورتشن  "500لدبي
الم ّ
ُ
كمقر إقليمي لها.
ّ

عمل جديدة .ماذا يعني ذلك بالنسبة
الجدد أمثالك؟
للخريجين ُ
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فرص وظيفية
بانتظارك!
تضم الئحة االختصاصات األكثر طلبا في دبي االختصاصات التالية:
الهندسة ،وإدارة األعمال ،وتكنولوجيا المعلومات ،والعلوم الطبية،
باإلضافة إلى التسويق والتمويل والمحاسبة.

وفي مجال التعليم ،فإن الخريجين الحاصلين على شهادات متخص صة
في التعليم المبك ر والتعليم الخاص ،مدرجون في قائمة المطلوبين
لسوق العمل ،باإلضافة إلى شهادات القانون مثل القانون التجاري
والقانون الدولي.

وزارة التربية والت عليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تقرير عن االختصاصات األكثر

طلبا لسوق العمل

دليل "كوبر فيتش" للرواتب لعام 2019
من المتوقع أن يرتفع معد ل التوظيف في سوق العمل في
اإلمارات بنسبة  15% 10في العام 2019
القطاعات المصرفية والقانونية في المقدمة

ازدياد الطلب على المطو رين والم برمجين والمتخص صين في تقنيات
الويب والتطبيقات المحمولة
موظفو المبيعات واالستشاريون مطلوبون جدا لسوق العمل

“ قــررت الد را ســة ف دب بــدلً من الوليــات التحد ة وكندا لننــي أ ردت العيش والتعلــم ف بيئة آمنة
ولطيفــة  .تقــد م دب كل مــا كنــت أبحــث عنه :مدينة عص يــة مع مجتمــع دول  ،ومأ كولت عا لية،
با لضا فــة إل وجود الشــواطئ والطقس ا لشــمس با لطبع!
يتــم تقد يــم برنا مــج بكالور يــوس إد ا رة ا لعــم ل ف العد يد من الجا معــا ت ف دب  .وقررت ال لتحاق
بجا معــة ولونغونــغ ل نهــا جا معــة أســرالية .والفا ئدة با لنســبة ل هي أنــه يكنني الحصول عل شــها دة
بكالور يــوس مــن أســراليا وكذلــك من دب  .هــذ ه ميزة مفيد ة ف ا لســتقبل لنهــا تضمن ا لرونة ف
ا لخيا را ت ”.
"ليوناردو هيشلر" من ألمانيا
طالب في جامعة ولونغونغ دبي

w w w.studydubai.ae

الجامعات

الجامعات
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الدراسية:
التخصصات
ّ
ّ
تكنولوجيا وابتكار
نظرا لمكانة دبي الرائدة عالميا في مجال االبتكار ،تقد م جامعات دبي الدولية
مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية المصممة لقادة المستقبل .سواء كنت
شغوفا بمجال الطاقة البديلة ،أو متحمسا لالختراعات الجديدة في المجال
التكنولوجي ،أو ترغب في جعل العالم مكانا أكثر أمانا من خالل وظيفة في مجال
األمن السيبراني أو االلكتروني ،كل هذا وأكثر بانتظارك في دبي.

جامعة أميتي

دولة اإلمارات العربية المتحدة
هي المستثمر األول في
الشركات الناشئة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
تجاوز اإلنفاق العام على
التقنيات السحابية في المنطقة
 1.1مليار دوالر أمريكي في عام
2018
تهدف دبي إلى أن تكون أول
مدينة في العالم تستخدم تقنية
"بلوك تشين" على نطاق واسع

بكالوريوس تكنولوجيا في
الطاقة الشمسية والطاقة
البديلة

مع وجود تريليون دوالر من
االستثمارات العالمية في مجال
الطاقة المتجد دة ،هناك حاجة
ملح ة للمهنيين المؤهلين،
وبالتالي هذه الدرجة الجامعية
ت نشئ قادة المستقبل في
هذا القطاع الرائد.

amityuniversity.ae

جامعة هيريوت وات
ماجستير في الذكاء
االصطناعي

طو ر مهاراتك لتقود الجيل
القادم من البرامج الذكية،
ولتصبح متخصصا في استخراج
البيانات والتعر ف على األنماط
من خالل دراستك في جامعة
" هيريوت وات" ( الجامعة الدولية
للعام  2018بحسب تصنيف
مجلة التايمز).
www.hw.ac.uk/dubai.htm

كلية هولت األعمال
الدولية

ماجستير في األعمال
التجارية الدولية
افهم مشهد األعمال الدولي
سريع التغير بشكل معم ق،
واحصل على درجة ماجستير
تستند إلى منهج هولت إلدارة
األعمال ،وعلى خبرة ميدانية
في ما يصل إلى ثالثة بلدان.
واصقل مهاراتك من خالل
دورات متخصصة في التسويق،
أو التمويل ،أو ريادة األعمال،
أو التحليالت ،أو التكنولوجيا
اإلحاللية.
www.hult.edu

بدورها على االستدامة البيئية
والعدالة االجتماعية.
www.mdx.ac.ae

جامعة مردوخ

بكالوريوس في األمن
السيبراني والعلوم الجنائية
الرقمية
ك ن محترفا في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،وإدارة
المعلومات وحمايتها باستخدام
مجموعة مهارات العلوم
الجنائية الرقمية للتحقيق
في حوادث أمن المعلومات
وتخفيفها في عصر تزداد فيه
تهديدات األمن السيبراني.
www.murdochuniversitydubai.com

جامعة ميدلسكس
دبي
ماجستير في الحوكمة
العالمية والتنمية
المستدامة

اكتسب المهارات الالزمة
لمساعدة المجتمع على تلبية
احتياجات الحاضر من خالل
التركيز على مناهج وأدوات
الحوكمة العالمية التي ترك ز
w w w.studydubai.ae

متعددة الجنسيات
مفضلة للشركات
عد دبي وجهة
ّ
ّ
ُت ّ
والعالمات التجارية الفندقية العريقة باإلضافة إلى
الشركات الناشئة ذات األحالم الكبيرة .إذا كنت ترغب
بالتخصص في مجال األعمال أو السياحة ،فستجد في
ّ
دبي الجامعة المناسبة لك.

أكاديمية اإلمارات
إلدارة الضيافة

باكالوريـ وس ف ي إدارة
الضيافــة الدولية
اكتشف أساسيات عالم
األعمال ،واكتسب المهارات
التقنية الالزمة للعمل في
مكتب االستقبال ،وخدمة
الغرف ،وعمليات المأكوالت
والمشروبات .احصل على
التدريبات العملية في عالمة
تجارية رائدة ،واتقن فن إدارة
أعمال الضيافة بنجاح.
www.emiratesacademy.edu

الجامعة البريطانية
في دبي

بكالوريوس في إدارة
األعمال واالبتكار

برنامج تعليمي قائم على
صمم لتمكين الطالب
األبحاثُ ،م ّ
من تطوير تفكيرهم النقدي
وابتكاراتهم وكفاءاتهم ،ما
يوفر لهم معرفة شاملة في
ّ

w w w.studydubai.ae

مجال إدارة األعمال بما في
ذلك إدارة العمليات والتمويل
والتسويق والموارد البشرية.
www.buid.ac.ae

الجامعة الكندية
في دبي

ماجستير في التسويق

اكتسب مهارات عالية
لتتمكن من تخطيط
المستوى
ّ
وتطوير وتنفيذ تقنيات
التسويق االستراتيجي بفعالية
تعمق بدراسة وتحليل
كبيرة.
ّ
السوق وسلوك المستهلك
باإلضافة إلى الكثير من نظريات
التسويق المختلفة.
www.cud.ac.ae
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التخصصات الدراسية:
األعمال والسياحة

لطالما كان التعد د الثقافي في دبي مصدر إلهام للموسيقيين ،والفنانين
والمنتجين المسرحيين والكتاب .ستجد العديد من البرامج الرائعة في
جامعات دبي إذا كنت ترغب بالتخصص في هذا المجال.

الجامعة األمريكية
في دبي

بكالوريوس فنون جميلة فى
التصميم الداخلي

امزج بين الفن والتصميم والتكنولوجيا
والممارسات التجارية ،واصقل المهارات
الالزمة البتكار تصاميم داخلية عملي ة وجذابة
مع هذه الدرجة الجامعية المعتمدة عالميا.
www.aud.edu

معهد روشستر للتكنولوجيا
بكالوريوس في دراسات المتاحف

يغطي هذا البرنامج المتعم ق تاريخ النظام
المؤس ساتي لتجميع القطع األثرية وتصميم
المعارض وإدارة المجموعات وغيرها .سيتم
إعداد الخريجين لمساعدة المؤس سات على
مشاركة ما لديها بشكل أفضل مع العالم.
www.rit.edu/dubai

w w w.studydubai.ae

جامعة ولونغونغ دبي

ماجستير في اإلعالم واالتصال

الخطوة األساسية للمهنيين في مجال
اإلعالم واالتصاالت لتطوير حياتهم المهني ة
هي التخص ص في رواية القصص عبر
الوسائط المختلفة بما في ذلك وسائل
التواصل االجتماعي باإلضافة إلى دراسة
االنتاج الرقمي وصناعة األفالم وغيرها من
التخصصات المستحدثة في هذا المجال.
www.uowdubai.ac.ae
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الدراسية:
التخصصات
ّ
ّ
الفنون والثقافة

".

I
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خطط إلقامتك

خطط إلقامتك
31
ّ

معلومات
حول التأشيرة
من هم األشخاص المؤهلون؟
المقيمين في دولة اإلمارات مع أولياء أمورهم أو أقاربهم،
يتم إصدار تأشيرات للطالب األجانب ُ
كما يتم إصدار تأشيرات للطالب األجانب الذين اختاروا الدراسة في اإلمارات بمفردهم.

متطلبات التأشيرة؟
ما هي
ّ
للحصول على تأشيرة طالب في السنة األولى ،يجب أن تحصل على خطاب قبول رسمي من
الجامعة التي ستدرس فيها.
لط ّالب الجامعاتُ ،يطلب منهم شهادة استمرار في الدراسة

الطبية
المتقدمين اجتياز اختبار اللياقة
يجب على
ّ
ّ

المتقدم كفيل ،وهو إما جامعة ُمعتمدة أو أحد الوالدين واألقارب ( إذا كان
يجب أن يكون لدى
ّ
ً
مقيما في دولة اإلمارات).
موافقة اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب
حددة لعملية قبول التأشيرة.
كلية ،وذلك لمعرفة
ّ
المتطلبات ُ
*يجب على الطالب الرجوع إلى البنود والشروط ُ
الم ّ
المدرجة في دليل كل جامعة أو ّ

ما هي تكلفة التأشيرة؟
ُيمكن أن تصل تكلفة طلبات التأشيرة إلى  820دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى وديعة تأمين قابلة
لالسترداد قيمتها حوالى  270دوالر أمريكي عن كل طلب.

الخطوات التالية:
اجمع الوثائق المطلوبة أدناه:
جواز سفرك  4 +نسخ عنه
 12صورة جواز سفر
خطاب القبول من الجامعة التي اخترت إكمال دراستك فيها
الخاصة برسوم الدراسة ونفقات المعيشة
كشف حساب مصرفي ُيثبت وجود األموال
ّ
عقد إيجار أو إثبات التسجيل في سكن الط ّالب

نسخة من رسوم التأشيرة وإيصال دفع الرسوم للسنة األولى من الدراسة
إثبات لشهادتك الجامعية الحاصل عليها إذا كنت من ط ّالب الدراسات العليا
w w w.studydubai.ae

إبدأ عملية تقديم طلب التأشيرة عبر اإلنترنت من خالل القنوات اإللكترونية
الرسمية (لألفراد والشركات المسجلين في اإلمارات العربية المتحدة) أو عبر
موقع اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب:
 https://dnrd.ae/enرقم خدمة العمالء+971 4 800 5111 :
ستقوم مراكز الطباعة المرخ صة من الحكومة بمعالجة طلبات الحصول على
التأشيرة في الوقت الحالي عبر اإلدارة العام ة لإلقامة وشؤون األجانب في
دبي.

خيارات إقامة
بأسعار معقولة

خطط إلقامتك
33
ّ
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ّ

تخطط للدراسة في إحدى جامعات
سواء كنت
ّ
مدينة دبي األكاديمية العالمية أو في قرية
فإن تكلفة استئجار استوديو
المعرفة )دبي(،
ّ
بميزانية محدودة يبدأ من 450
مشترك للطّالب
ّ
دوالر أمريكي ،كما يوجد خيارات أخرى لإلقامة
مقابل أسعار معقولة قرب المراكز التعليمية.

المنطقة :دبي الند
تبعد دبي الند 15
لماذاُ :
دقيقة فقط عن مدينة
دبي األكاديمية العالمية،
سكني ة ذات
وتضم خيارات
ّ
ّ
عد مباني
ُت
.
معقولة
تكلفة
ّ
"سكايكورتس تاورز" الستة
ً
ً
مناسبا للط ّالب حيث
خيارا
تبدأ اإليجارات السنوية في
المنطقة من  8170دوالر
أمريكي (أستوديو) و10,900
دوالر أمريكي ( شقة بغرفة
نوم واحدة).

األكاديمية العالمية ،وذلك
بسبب اإليجارات المنخفضة
ً
نسبيا لألستوديو والشقق
بغرفة نوم واحدة ،إذ يتراوح
اإليجار السنوي هناك بين
 6,800دوالر أمريكي و8,170
دوالر أمريكي .إذا كنت
تبحث عن سكن تتشاركه
ً
شققا
مع أصدقائك فستجد
بغرفتين أو ثالث غرف نوم
ً
أيضا .وهي
بأسعار مناسبة
ً
أيضا قريبة من سوق التنين
المليء بمختلف متاجر التجزئة.

المنطقة :واحة دبي
للسيليكون
لماذا :واحة دبي للسيليكون
يتمي ز
مجمع سكني
هي
ّ
ّ
ً
جدا،
بتكلفة إقامة معقولة
ويبعد دقائق بالسيارة
عن مدينة دبي األكاديمية
العالمية ،كما يقع على تقاطع
شارع الشيخ محمد بن زايد
يضم
مع طريق دبي – العين.
ّ
المجمع مختلف المرافق
هذا
ّ
األساسية ،ويبدأ اإليجار
الشهري لالستديو من 725
دوالر أمريكي و  1300دوالر
أمريكي للشقة بغرفة نوم
ً
شهريا.
واحدة

المنطقة" :يوني نست"
لماذا :تقع "يوني نست"
بالقرب من مدينة دبي
األكاديمية العالمية ،وهي
ً
خصيصا لتلبي
صممة
ُم ّ
احتياجات الطالب ،مع مجموعة
كبيرة من وسائل الراحة
والمرافق األساسية مثل
نادي رياضي وخدمة واي
فاي ومرافق لغسل المالبس،
باإلضافة إلى الحافالت العامة.
ّإنه الخيار المناسب لطالب
الجدد في السنة
الجامعة ُ
األولى ،ويبلغ سعر الغرفة
المشتركة بسريرين في شقة
مؤلفة من  7غرف نوم450 ،
ً
شهريا.
دوالر أمريكي

المنطقة :المدينة العالمية –
إنترناشونال سيتي
شكل المدينة العالمية
لماذاُ :ت ّ
ً
ً
مثاليا لطالب مدينة دبي
خيارا
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المنطقة :أبراج بحيرات جميرا
توفر األبراج المنتشرة على طول
لماذا:
ّ
شارع الشيخ زايد خيارات مناسبة للطالب كما
تتمي ز بإطاللتها الرائعة ووجود محطتي مترو
ّ
بالقرب منها وجسر للمشاة موصول بدبي
مارينا مول ،باإلضافة إلى وجود الصيدليات
والمطاعم وغيرها .يبلغ سعر إيجار األستديو
ً
سنوياُ .تناسب هذه
 16,400دوالر أمريكي
المنطقة طالب الجامعات في قرية المعرفة
(دبي).
المنطقة :قرية جميرا الدائرية " جميرا فيليدج
سيركل"
ً
ً
مناسبا
خيارا
عد هذه المنطقة
لماذاُ :ت ّ
تبعد عن قرية المعرفة
كونها
للطالب،
ُ
وتتميز بالمناظر
(دبي) ُمّدة  15دقيقة فقط،
ّ
ابتداء من
الخ ّالبةُ .يمكنك استئجار استديو
ً
ً
شهريا أو استئجار شقة
 800دوالر أمريكي
بغرفة نوم واحدة مقابل  1,200دوالر أمريكي
ً
شهريا .تقع منطقة مرسى دبي على ُبعد
ً
أيضا من منطقة " جميرا
مسافة قصيرة
فيليدج سيركل"  ،كما يوجد حافلة نقل عام
خصصة لنقل الركاب إلى مول اإلمارات.
ُم ّ
المنطقة:الخليج التجاري
تتمي ز منطقة الخليج التجاري بموقع
لماذا:
ّ
خ ّالب قريب من وسط المدينة وأبرز معالمها
السياحية ،بما فيها دبي مول ،ودبي أوبرا،
وقناة دبي المائية ،باإلضافة إلى وجود
العديد من المطاعم والمقاهي واألماكن
الترفيهية .يبلغ إيجار األستوديو في هذه
ً
بدءا من  13,000دوالر أمريكي
المنطقة
ً
سنويا.

ابحث عن المكان المناسب لك
يتواجد وسطاء عقاريون في كل مكان في دبي ،ولكن يجب
أن تأخذ النصائح األولية من إدارة القبول في جامعتك .ابحث
عن مكان لإلقامة عبر المواقع المتخصصة مثل bayut.com :و
 propertyfnder.comو .dubai.dubizzle.com
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نــز ل تطبيــق دبــي للســيا حة لتبقــى علــى اطـال ع بكل جديــد في دبي من
نشــاطات و فعا ليــات تر فيهيــة مناســبة لــك بعــد انتها ء وقت الد راســة.
يمكــن لعشــاق األلعــاب ا لتو جــه إلــى "هــب زيرو " في " ســيتي وو ك " حيث
سيســتمتعون بأ لعــاب الليــز ر و أ لعــاب ا لو اقــع اال فتر ا ضــي  ،أو يمكنهــم
قيـ ادة طائـ رة اإلمـ ارات  A380فــي تجربــة محــا كا ة تضــم  12خيــا ر ا مختلفا
للهبــو ط بالطائــر ة  .وفــي حــا ل قــر رت قضــا ء يوم على الشــاطئ أو في
الحدا ئــق الخضــر ا ء  ،فســتجد ا لمحطــات الذ كيــة ا لتــي توفر إ مكا نية شــحن
ا لجــو ال و ا لكمبيوتــر ا للوحــي  .ا كتشــف أ حــدث اال بتكا ر ات فــي مؤ تمر
"ســتيب" ا لتفاعلــي للتكنو لو جيــا  ،و معــرض الــذ كا ء اال صطناعي  ،وأســبو ع
" جيتكــس" للتقنيــة  ،و "جيتكــس" شــوبر .
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نبذة
عن المدينة

اكتشف أفضل ما في دبي

الرياضة للجميع
يعد تشجيع الزوار والمقيمين على اتباع نمط حياة صحي جزءا من خط ة
دبي لتصبح المدينة األكثر نشاطا في العالم .تقد م المدينة الكثير
من النشاطات التي يمكنك تجربتها مثل التزل ج على الماء ،والتجديف،
و"سكاي دايف" وغيرها من النشاطات الرياضية الممتعة .يمكنك أيضا
زيارة الحدائق المائية بما في ذلك وايلد وادي ،وحديقة " الجونا ووتر
بارك"  ،وحديقة "أكوافنتشر" المائية .تضم دبي كذلك الكثير من الصاالت
والنوادي الرياضية واستديوهات اليوغا والل ياقة البدنية ومالعب كرة
السلة وكرة القدم والتنس وغيرها ،كما يوجد حلبة تزل ج على الجليد
بمقاسات أولمبية في دبي مول ،باإلضافة إلى منحدر سكي دبي للتزل ج
في مول اإلمارات .وإذا كنت من عشاق المغامرات فال تفو ت تجربة ركوب
منطاد الهواء الساخن أو اختبار المسار االنزالقي "زيب الين"  ،وغيرها
الكثير من المغامرات والتجارب الشيقة .كما تستضيف المدينة تحد ي دبي
لل ياقة ،30X30 ،وهو مبادرة سنوي ة ساهمت في تحفيز أكثر من مليون
مشارك على ممارسة الرياضة يوميا لمد ة  30دقيقة على مدى
 30يوما في العام .2018

تجارب مذاقية من حول العالم
يعد المشهد المذاقي في دبي غنيا ومتنوعا جدا ،وهو انعكاس للتنو ع
السكاني والثقافي في المدينة .ي مكنك االختيار من بين اآلالف من
المقاهي والمطاعم وشاحنات الطعام التي تقد م أشهى المأكوالت من
مختلف المطابخ العالمية .ستجد في دبي ما يناسب ميزانيتك وي رضي
ذوقك سواء كنت نباتيا ،أو حساسا ألنواع معينة من الطعام ،أو عاشقا
ألطباق اللحوم واألسماك وغيره .اكتشف المطاعم الفخمة في مختلف
فنادق دبي برفقة أهلك عندما يقومون بزيارتك خالل فترة الدراسة هنا،
وال تنس اصطحابهم أيضا إلى شواطئ دبي حيث تنتشر شاحنات الطعام
التي تقدم مأكوالت شعبية عالمية.
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ترفيه بال حدود في دبي
تضــم دبــي العديــد مــن الصــاال ت و المر ا كــز التي تســتضيف ا لحفال ت
الضخمــة ذ ات المســتوى ا لعالمــي و مــن بينهــا قا عــة " كــو كا كو ال
أ رينــا " التــي تــم ا فتتاحهــا مؤخــر ا  ،باإل ضافــة إلى دبــي أ وبر ا ا لتي
لحفـالت وا لعــر و ض ا لحيــة والمســر حيات مــن مختلف دو ل
ـ
تســتضيف ا
ا لعالــم .تعتبــر دبــي محطــة أساســية لفنانيــن و موســيقيين و ممثليــن ،
إلحيــا ء حفالتهــم فيهــا  ،كمــا يمكنك اال ســتمتا ع بمشــاهد ة عر ض
" ال بيـ رل بـ اي دراغـون"  ،وعـ روض نافـ ورة دب ي الراقص ة ،أو ببسـاطة
حضــو ر عــرض كو ميــدي أ و فيلم ســينمائي .

تواصل مع العالم
تعتبر دبي مركز ترانزيت عالمي تخو لك التواصل مع مختلف دول
العالم بسهولة وسالسة .عندما يتعلق األمر بخدمات االتصال ،تصن ف
دبي في المراتب األولى جنبا إلى جنب مع أكبر المدن العالمية،
وهي في الطليعة أيضا في خدمات الهاتف المحمول وخدمة الواي
فاي العام ة والمجانية ،كما أن شبكة  5Gفي طريقها إلى المدينة
خالل العام .2019
يعد مطار دبي الدولي ( )DXBأحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم
ويرتبط مع مطار آل مكتوم ( )DWCوهو المطار الثاني في المدينة،
بأكثر من  240وجهة من خالل  100شركة طيران عالمية ذات
أسعار معقولة تناسب مختلف الميزانيات بما فيها ميزانية الطالب
المدروسة.

دبي مدينة للجميع
تعد دبي ،التي تضم أكثر من ثالثة ماليين شخص من أكثر من
 200جنسية ،مدينة عالمية ذات مزيج رائع من مختلف الثقافات
والمعتقدات والقيم الموحدة التي تعيش تحت شعار التسامح.
تعتمد دولة اإلمارات برنامج التسامح الوطني لترسيخ قيم التسامح
والتعددية الثقافية وقبول اآلخر ،ونبذ التمييز والكراهية والتعصب.
هذا يعني أيضا أن ه يمكنك اكتشاف طعام وأزياء وتقاليد من جميع
أنحاء العالم دون الحاجة إلى السفر على اإلطالق ،كما يوجد أيضا
برنامج للسعادة يضمن أن تكون مدينة دبي مكانا رائعا للعيش.
تجول في دبي لتتعرف على الجنسيات المتنو عة التي تعيش فيها،
واكتشف المأكوالت الشعبية من مختلف دول العالم وتسو ق أفضل
المنتجات ،واطلع على الفنون المحلية وشاهد العروض الترفيهي ة
ومارس شعائرك الدينية سواء في المساجد أوالكنائس أو المعابد
المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.
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اختبر الثقافة المحلية
تعر ف على تراث المدينة العريق ،واستكتشف الوجهات المختلفة التي
يمكنك زيارتها والنشاطات التي يمكنك تجربتها .اكتشف تاريخ دبي
العريق من خالل المتاحف والمناطق التراثية كمنطقة الخور وحي
الفهيدي التاريخي .ي مكن لعشاق الفنون زيارة المعارض والصاالت
الفنية في منطقة القوز .ال تفوت كذلك حضور المهرجانات الفني ة مثل
"آرت دبي" و"أسبوع دبي للتصميم" و"أسبوع الفن في دبي".

نظ م شؤونك
المالية

ِ
ّ
الحصرية
واستفد من العروض
تعلم كيفية العيش بميزانية مدروسة
ّ
تقدمها دبي للطالب مثل ِ
المنح وبرامج التدريب المدفوعة ،كما
التي
ّ
يمكنك العمل بدوام جزئي.
الخاصة بالطّالب
العروض
ّ

خاصة
تقدم الكثير من جامعات دبي عروض خصم
ّ
ّ
للطالب يمكنهم االستفادة منها في متاجر
التجزئة والمعالم السياحية والفنادق والمراكز
الرياضية والمطاعم وغيرها .كل
الطبية والصاالت
ّ
ما عليك فعله لالستفادة من الخصومات هو إبراز
الرسمية عند الدفع.
هويتك الجامعية
ّ
تقدم بطاقة هوية الطالب الدولية (، )ISIC
ّ
ً
عالميا ،أكثر من  125,000من المزايا
المعترف بها
والخصومات في أكثر من  130دولة ،بما في
ً
طلبا للحصول عليها،
قدم
ذلك دولة اإلماراتّ .
عبر اإلنترنت ( )isic.orgأو عن طريق المكاتب
المحلي ة لالستفادة من العروض والخصومات على
ّ
ً
تقريبا ،بما في ذلك تراخيص البرامج
كل شيء
واالتصاالت الرقمية واشتراكات المجالت وتحميل
الموسيقى والتجارب المذاقية والمهرجانات
ووسائل النقل العام والحدائق الترفيهية
والفعاليات الرياضية ومواقع التراث العالمي.
ً
ً
ً
وأساسيا في حياة
حيويا
دورا
يلعب مترو دبي
الطالب الذين ال يملكون سيارة خاصة أو الذين
ال يريدون استخدام سيارات األجرة بشكل مستمر.
احصل على بطاقة نول الزرقاء  Blue Nolبخصم
 50%على تكلفة الرحالت.
إذا كانت "آبل" هي العالمة التجارية المفضلة
فإن مبادرة Apple
لديك في مجال التكنولوجيا،
ّ
ً
خصما على
 Education pricingالعالمية ستمنحك
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الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي ( الخصم
ً
أيضا ألولياء األمور) في أي من متاجرها في
ُمتاح
دبي.
تقدم صاالت "نوفو سينما ساند" في فوكس
ّ
ً
ميزة
م
عروض
مع
أيضا
للطالب
خصومات
سينما
ُ ّ
خالل أيام األسبوع .إذا اخترت إحدى باقات االتصال
واإلنترنت من "دو" أو "إتصاالت"  ،فبإمكانك
االستفادة من خصم نصف السعر على التذاكر
في صاالت ُمختارة ،وذلك أيام الثالثاء لمشتركي
دو وأيام األربعاء لمشتركي إتصاالت.
تضم مواقع وتطبيقات توصيل الطعام مثل
ّ
كل أنواع المطاعم التي
 talabat.comو ّ zomato.com
ً
ترويجي ة عديدة
عروضا
وتقدم
تخطر في بالك،
ّ
ّ
عضوي ة
للطالب .برنامج  Zomato Goldهو برنامج
ّ
يوفر الخصومات واالمتيازات في المئات من
مطاعم دبي.
ننصحك كذلك باستثمار بعض مئات الدراهم
لالشتراك في تطبيق  Entertainerالذي يمنحك
ً
عروضا مميزة على التجارب المذاقية في أبرز
مطاعم المدينة باإلضافة إلى خصومات في
ً
االطالع
أيضا
الرياضية والفنادقُ .يمكنك
النوادي
ّ
ّ
على أحدث العروض والصفقات في المدينة من
خالل زيارة موقعي .groupon.ae and cobone.com

نظم شؤونك المالية
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وفر كثيرا أثناء
فترة دراستك

وف ر المال لبناء
مستقبلك

توفــر ســلطة دبــي للتطويــر تصا ريح عمل
جزئيــة بــد ون رســوم للطالب مــا يمنح
ا لمواهــب الشــابة الفر صــة للحصــو ل على
خبـ رة مدفوعـ ة األج ر ،وزيـ ادة ف رص إيجاد
عمــل بعــد ا لتخرج.
تغطــي حملة "د ر اســتك مكســب " الطال ب
فــي ا لجا معــات المر خصــة من ســلطة د بي
للمجمعــات اإلبد ا عيــة و ا لموجــود ة د ا خل
مدينــة دبــي األ كاد يميــة ا لعالميــة وقر ية
ا لمعرفــة (دبــي )  ،و تقــدم خد ماتها أل لف
طالــب حيــث تســاعدهم علــى ا لتوا صل مع
ا لكثيــر مــن الشــر كات ا لمتخصصــة في مجا ل
تكنو لو جيــا ا لمعلو مــات و اال تصــاالت و اإلعال م
و التر فيــه و ا لتعليــم وعلــوم ا لحيــا ة و الطا قة
و البيئــة وشــر كات األ زيــا ء و التصميــم و غيرها .
للطـالب فــي مرا كز ا لتعليــم ا لعا لي
ـ
يمكــن
األ خــرى متابعــة فــرص ا لعمل بــد و ا م جزئي من
خـالل الحصــول علــى خطاب عــدم مما نعة من
ـ
جا معتهــم و ا لتقــدم بــه إلــى و ز ا ر ة ا لعمل في
اإل مــا ر ات للحصــول علــى تصريــح عمل مؤقت .

المشاركة في البرامج
التدريبية

هل سأتقاضى راتبا؟
ال يوجد أي بند قانوني في دولة
اإلمارات العربية المتحدة يشترط على
الشركة دفع رواتب للمتدربين ،ولكن
معظم الشركات تقوم بذلك .تتفاوت
البرامج التدريبية بشكل كبير عندما
يتعلق األمر بالراتب ،وقد يتراوح بين
 270دوالرا أمريكيا إلى  2,400دوالر
أمريكي شهريا.
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ت قدم البرامج التدريبية في دبي نظرة على
سوق العمل الذي يناسب اهتماماتك حيث
يوجد العديد من البرامج التي تشمل معظم
القطاعات في المدينة تقريبا.
أول جهة ينبغي عليك التواصل معها من
للحصول على وظيفة أو االلتحاق ببرنامج
تدريبي هي قسم الوظائف الجامعية ،حيث
يمكنهم التواصل مع الشركات المحلية .هناك
أيضا العديد من المواقع اإللكترونية المفيدة،
بما في ذلك  ،oliv.comو studentjobs.ae،
 ،edarabia.comو .naukrigulf.com

إليك البرامج التدريبية األكثر شهرة :التميمي
وشركاه ،آرت دبي ،بوش ،مطارات دبي،
مجلس دبي للتصميم واألزياء ،لجنة دبي
لألفالم ،مجموعة الحبتور ،إتش إس بي سي،
آي بي إم ،مجموعة جميرا ،مرسيدس بنز،
بروكتر أند جامبل ،بي دبليو سي وتومسون
رويترز .

اإلجراءات القانونية

يمكن لحاملي تأشيرة الطالب التقدم
بطلب قانوني لاللتحاق ببرنامج تدريبي
ي عتبر صاحب العمل ( الشركة التي تتدرب
معها) مسؤوال عن الحصول على تصريح
عمل (مؤقت) لك
ت صدر سلطة دبي للمجمعات اإلبداعية
تصاريح العمل بدوام جزئي للطالب خاصة
بالشركات العاملة في مناطقها الحرة

وظائف داخل الحرم
الجامعي

تتيح معظم الجامعات في دبي الحصول على
وظيفة داخل الحرم الجامعي وعادة ما تكون
هذه الوظائف في أقسام اإلدارة أو المكتبة
أو منافذ البيع بالتجزئة .إذا كنت من الطالب
المتمي زين ،فإن فرصك في الحصول على
وظيفة ستكون أكبر بكل تأكيد.

نصيحة قيمة
ال تنس االطالع على موقع التوظيف
المعتمد من الحكومة  oliv.comبحثا
عن فرص عمل للطالب .اختبر تجربة
حقيقي ة ال تقدر بثمن واحصل على
بعض المال من خالل العمل بدوام
جزئي في مجال األزياء أو العمل في
منتزه ترفيهي أو حتى مع شرطة
دبي .الكثير من الفرص بانتظارك!

نظم شؤونك المالية
ّ 45

اكسب
المال وتعلم

استفد من فترة دراستك في دبي واكسب بعض المال أيضا من خالل العمل
في وظيفة بدوام جزئي .يمكنك أيضا أن ت عزز حياتك المهنية من خالل االلتحاق
ببرنامج تدريبي خاص بقطاع معين من اختيارك.

تابع القراءة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك للحصول
على دعم مادي من خالل قائمتنا للمنح الدراسية
والمساعدات من بعض الجامعات ومراكز التعليم
العالي في دبي.

نظم شؤونك المالية
ّ 47

المنح
الدراسية

تقد ر جهات التعليم العالي في دبي التكلفة
العالية للحصول على درجة جامعية في بلد أجنبي،
ولذلك تقدم الجامعات الدولية في المدينة عددا
من الحوافز المالية والمكافآت والمساعدات
والمنح الدراسية للطالب الجدد والقدماء شرط أن
يكونوا متميزين.

الخصومات

 50% 10من تكاليف الرسوم الدراسية اعتمادا على
الظروف وكفاءة الطالب

خصومات تصل في المتوسط إلى  10%لألخوة الذين
يدرسون في الجامعة ذاتها
خصومات عند تقديم الطلب في وقت مبكر
دفع كامل الرسوم مقدما
خصم لعدة طالب من الشركة ذاتها
المساعدات

منح الدراسات العليا والدراسات المهنية

يحصل خريجو الجامعة على خصومات تصل إلى  20%إذا
أرادوا الحصول على شهادة جديدة
المنح الدراسية

جوائز التمي ز األكاديمي التي تتراوح نسبتها بين 20
إلى 90%

ا لمنح الدراسية للطالب الدوليين التي تغطي ما يصل
إلى  50%من الرسوم الدراسية
منح المشاركة المجتمعية ( تصل إلى  30%في
المتوسط)

w w w.studydubai.ae

أساسيات
العيش
في دبي

تنــز ه علــى طــول ممشــى مرســى دبي أ و تعــر ف على ا لثقا فــة اإل ما ر ا تية
األ صيلــة فــي منطقــة ا لســيف ،حيــث يمكنــك ا لتجــول في ا لحــي ا لتقليد ي
و اكتشــا ف دبــي ا لقد يمــة .تعتبــر أشــهر الشــتاء في د و لة اإل مــا ر ات مثا لية
للتنــز ه فــي المد ينــة التــي تضــم ا لكثيــر مــن األ نشــطة و المر ا فق ا لتي تنا ســب
جمي ع األذواق .

قيادة الدراجة الهوائية

تضم دبي الكثير من المواقع والمسارات االحترافية المخص صة لركوب الدراجات
الهوائية ،لذا احرص على إحضار دراجتك! قد ترى الكثير من الطالب يركبون
دراجاتهم الهوائية في فصل الشتاء عندما يكون الطقس لطيفا.

استخدم وسائل النقل العامة
الحافالت :تعمل خطوط الحافالت الرئيسية من حوالى الساعة  5صباحا وحتى
 11:30مساء ،كما تعمل في بعض المناطق الرئيسية على مدار الساعة.
سيارات األجرة :تتتواجد سيارات األجرة بوفرة ويمكن ركوبها من الشارع
أو حجزها مسبقا عبر تطبيق "سهيل" المجاني والتابع لهيئة الطرق
والمواصالت .جميع سيارات األجرة مكيفة ويمكنك الدفع نقدا أو باستخدام
البطاقات المصرفية .يجدر اإلشارة إلى أن سيارات األجرة ذات السقف الوردي
مخصصة للنساء فقط .كما أن "أوبر" و"كريم" تقد مان خدماتهما في مختلف
أنحاء المدينة.
مترو دبي :يعتبر مترو دبي من أكثر شبكات النقل تطورا في العالم ويعمل
بدون سائق .يمر المترو في معظم مناطق دبي الرئيسية وتقع محطاته
بالقرب من المناطق السياحية والمراكز التجارية ومطار دبي الدولي .يضم
مترو دبي مقطورات خاصة بالنساء باإلضافة إلى أماكن م خصصة لمستخدمي
الكراسي المتحركة وذوي الهمم.

التنقل في
المدينة
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ترام دبي :يرتبط نظام ترام دبي بمحطات مترو دبي ويغطي مدينة دبي
لإلعالم ،وقرية دبي للمعرفة ،ومرسى دبي ،ويصل حتى قطار "بالم مونوريل".

شراء أو استئجار سيارة

تعمل جميع شركات تأجير السيارات الكبرى في دبي كما يعتبر سعر الوقود
معقوال للغاية مما يجعل من استئجار السيارات حال سهال وفي متناول اليد.
إذا كنت تنوي شراء سيارة ،فيجب عليك أوال تحويل رخصتك إلى رخصة
إماراتية أو قد تحتاج لحضور عدد من الدروس واجتياز إختبار القيادة في دولة
اإلمارات.
أما إذا كنت تريد الذهاب في رحلة قصيرة حول المدينة ،في مكنك استئجار
واحدة من السيارات الذكية التابعة لهيئة الطرق والمواصالت والتي يبلغ
عددها  400سيارة منتشرة في جميع أنحاء دبي ،من خالل تطبيقي  Udriveو
 ekarبأسعار تبدأ من  0.14دوالرا أميركيا في الدقيقة أو  8.17دوالرا أميركيا
في الساعة.
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سيرا على األقدام

جدول فعاليات دبي

احصــل علــى معلومــا ت حــول آخــر و أ ر و ع ا لفعا ليا ت
خـال ل تطبيق جــد ول فعاليا ت
فــي المدينــة مــن ـ
د بــي وكــن علــى علــم بتفا صيل و مو ا عيــد ا لحفال ت
الموســيقية و البطــوالت الرياضيــة و األنشــطة
الثقافيــة و غيرهــا ا لكثير.

أوبر وكريم

متعددة للنقل
ُيوفر تطبيقا "أوبر" و"كريم" خيارات
ّ
بسيارات األجرة في فئات تتراوح بين االقتصادية
وتلك الخاصة بكبار الشخصيات ،باإلضافة إلى
خصومات برامج الوالء والشركاء .كما أن تطبيق
متوفر في  12دولة في الشرق األوسط
كريم
ّ
وشمال أفريقيا.

دبي مترو

كن على اطالع بآخر المستجدات حول مترو دبي
لتتمكن من التخطيط
ومحطاته ومواعيد العمل
ّ
لرحلتك القادمة بسهولة.

هيئة الصحة بدبي

ً
موعدا من
ابحث عن طبيب أو عيادة أو احجز
خالل التطبيق المجاني لهيئة الصحة بدبي.
ً
أيضا استعراض
المسجلين
يمكن للمستخدمين ُ
نتائج المختبرات وغيرها من المعلومات الطبية
الشخصية.
ّ

هيئة الطرق والمواصالت

يضم تطبيق هيئة الطرق والمواصالت ( )RTAجميع
ّ
المعلومات المتعلقة بمواقع محطات الحافالت
وجداول عمل المواصالت العامة وخدمة mParking
باإلضافة إلى خدمة حجز سيارة أجرة.
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جوافا باس

تطبيق لياقة بدنية قائم على االشتراك الشهري
مع إمكانية استخدام مئات الصاالت في أنحاء
المدينة لممارسة رياضات مثل اليوغا و" الكروس
القتالية وغيرها الكثير.
فيت" و"البيالتس" والفنون
ّ

دبي مول

كل ما يقدمه هذا المركز التجاري الضخم
اكتشف ّ
الذي يضم ما يزيد عن  1,200متجر ،واشترك
الم ّ
تعلقة بالمتاجر
في خدمة اإلشعارات واألخبار ُ
المفضلة لديك.
والمطاعم وغير ذلك من األماكن
ّ
ً
ً
جدا ُتسهل
أيضا خريطة مفيدة
يضم التطبيق
ّ
التسوق.
التنقل في هذا مركز
ّ

سينما فوكس

تحقق من أوقات العرض وحجز التذاكر واكتشف
المزيد عن أحدث األفالم التي ُتعرض في جميع
ً
أيضا اختيار
صاالت السينما في دبي .يمكنك
حضور الفيلم بالتجربة التي تناسبك ( جولد ،ماكس
ً
مسبقا
أو بالس) ،وطلب الطعام والمشروبات
الحصرية.
والحصول على عروض التذاكر
ّ

طلبات

ً
شيوعا في
أحد أكثر تطبيقات توصيل الطعام
دبي ،يمكنك الطلب من مئات المطاعم والمقاهي
ومحالت الوجبات السريعة على مدار الساعة،
باإلضافة إلى االستفادة من العروض الترويجية
الدائمة.

زوماتو

ُيمكنك من خالل هذا التطبيق طلب الطعام
يضم
وتقييم تجربتك مع جميع المطاعم .كما
ّ
برنامج عضوية  Zomato Goldالذي يحتوي على
عروض حصرية.
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التطبيقات التي
ننصحك بتنزيلها

بكل لحظة
استمتع
ّ
من وقتك

تضمن لك دبي إقامة مليئة
بالمرح والترفيه مع جدول مليء
العالمي ة
بالمهرجانات والفعاليات
ّ
الرائدة .إليك أبرز الفعاليات في
دبي:

أغنى سباق خيول في العالم
(كأس دبي العالمي)  ،بطولة طيران
اإلمارات لسباعيات الرجبي ،مهرجان
دبي للتسوق ،مفاجآت صيف دبي،
بطوالت الجولف مثل دبي ديزرت
كالسيك وجولة دبي العالمية،
ومهرجان دبي للمأكوالت،
واالحتفاالت باليوم الوطني لدولة
اإلمارات العربية المتحدة في
ديسمبر.

نصيحة قيمة
ق م بزيارة موقع  dubaicalendar.comلالطالع على
آخر األخبار حول الفعاليات على مستوى المدينة
والمعالم السياحية والعروض والمهرجانات.
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فعاليات على
مدار العام

emirates --------

av1at10n
un1vers1ty

'

Emirates

dnata

THE EMIRATES GROUP

تعتبر جامعة اإلمارات للطيران الذراع

كوفنتري الدولية الرائدة في المملكة

عالميا بالتزامها بأعلى
المعروفة
ً
معايير الجودة في كل جانب من جوانب

برامج الدراسات العليا والجامعية.

ويستطيع الطالب اختيار برامج المرحلة

رائدة لتدريس تخصصات متعددة،

األكاديمية وأحدث التطورات والمعرفة

التعليمي لـ"مجموعة اإلمارات" ،

أعمالها ،كما ُتعد مؤسسة تعليمية

المتحدة على مر السنين ،حيث توفران

الجامعية التي تجمع بين أعلى المعايير

تشمل هندسة الطيران ،إدارة الطيران،

في صناعة الطيران ،باإلضافة إلى ذلك،

الطيران.

وهيئة طالب متعددة الجنسيات ،وحرم

إدارة األعمال ،ودراسات سالمة وأمن

ويترأس الجامعة كل من سمو الشيخ
أحمد بن سعيد آل مكتوم ،الرئيس

التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة

وجود هيئة تدريس من ذوي الخبرة،

جامعي يقع في قلب دبي ،مما يضمن
بيئة تعليمية حيوية وفعالة.

طيران اإلمارات ،ومدير الجامعة

البروفيسور أحمد العلي.

وتوفر جامعة اإلمارات للطيران،

المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم

في دولة اإلمارات وهيئة المعرفة

والتنمية البشرية ( ، )KHDAمجموعة

واسعة من البرامج المصممة لتزويد
الطالب بأفضل التخصصات المتعلقة
بالطيران.

قد ر الجامعة الشراكة القوية
كما ُت ِّ

والتعاون الذي ازدهر بينها وبين جامعة

بكالوريوس إدارة أعمال الطيران

بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران

تخصصا
ويعد بكالوريوس إدارة أعمال الطيران
ً

تخصصا
ويعد بكالوريوس إدارة أعمال الطيران
ً

فريدا تقدمه بضع جامعات حول العالم ،فهو
ً
خصيصا لتلبية احتياجات سوق العمل في
مصمم
ً

فريدا تقدمه بضع جامعات حول العالم ،فهو
ً
خصيصا لتلبية احتياجات سوق العمل في
مصمم
ً

صناعة الطيران متسارعة النمو ،وتمتد مدة البرنامج

صناعة الطيران متسارعة النمو ،وتمتد مدة البرنامج

التي تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة في

التي تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة في

وفقا للمعايير الدولية
ألربع سنوات ،وهو مصمم
ً

وفقا للمعايير الدولية
ألربع سنوات ،وهو مصمم
ً

مجال األعمال مع التركيز على صناعة الطيران ،وقد

مجال األعمال مع التركيز على صناعة الطيران ،وقد

التعليمية الخاصة بمجال األعمال مع المقررات

التعليمية الخاصة بمجال األعمال مع المقررات

ُصممت المناهج الدراسية بعناية لدمج المقررات

ُصممت المناهج الدراسية بعناية لدمج المقررات

التعليمية الرئيسية المتخصصة والتي تركز على

التعليمية الرئيسية المتخصصة والتي تركز على

المطارات.

المطارات.

الموضوعات المتعلقة بشركات الطيران وإدارة

الموضوعات المتعلقة بشركات الطيران وإدارة

“ نحــن فخــورون جــد ا بهمتنا القائة عــل التفوق وال لتــزام بتحقيق
ظفـي لدينا مؤهلي
نجــاح طابنــا ،إن أعضاء هيئــة التد ريس والو ـ
تأ هيــا تا مــا ،وهم مــن ذوي الخبة ،ومتفاني لســاعدة الطاب ف
تحقيــق الهــد اف الكاد ييــة .ونعتــب التعليم ف جامعتنا ا ســتثا را من
شــأنه أن يو فــر حيــاة ذ ات قيمة و إمكا نيــة لتطو يــر إمكا نات الطالب
بالكا مــل؛ فقــد تــم تطو ير جميع البا مــج التي تقد مهــا الجامعة
لضــان أن تكــون مجهــزا با لعرفــة والها رات الطلو بة ف ســوق العمل
ا لحال”.
وتا بــع “ :وخــال الوقت الذي ســيقضيه الطاب ف الجا معة ،ســيكون
با ســتطاعتهم الســتمتاع ببعــض ا لفــرص الامنهجية للمســا عدة ف
تعز يــز نو هــم وتطورهم ا لســتمر ..آمل أن يســتفيد الطاب ا ســتفا دة
كا ملــة مــن ا لفرص ا لتــي تتيحها الجا معــة للنمو الشــخص وا لفكري
وا لهنــي .كــا يســعدنا تقديم فرة تد ر يــب لطاب الســنة الثالثة لدة
ســتة أ شــهر د اخل مجموعة ا لما رات  .ســنكو ن د ا ئا عل ا ســتعد اد
لتلبيــة احتيا جــات الطــاب بأي طر يقــة ممكنة ،آمــل أن ينضم إلينا
الطــاب ف صيا غــة مســتقبل ا لتعليــم العال و بيئــة العمل ا لســتقبلية”.
ونقتبس من كالم مدير الجامعة البروفيسور أحمد
العلي
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