
 الدرا�سة في 
اأيرلندا

م�ستقبلك يبداأ هنا



لكم منا اأحر 
عبارات الترحيب
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اإن �سهرة اأيرلندا العالمية في مجال التعليم قائمة على 
االلتزام التام بالتميز.

اأيرلندا جزيرة �ساحرة، تجمع بين المدن الحديثة المعا�سرة والريف 
الطبيعية  وبيئاتها  التاريخ  في  المحفورة  مدنها  بمناظر  البكر، 
الغنية. ويقدم بلدنا الآمن المتحدث بالإنجليزية خال�ص الترحيب 
للطالب من جميع اأنحاء العالم، في اأجواء الود والمحبة المعروفة 

عنه. تبعث اأيرلندا باإ�سارات الترحاب الدافئة اإلى الزائرين الأجانب 
منذ مئات ال�سنين، واكت�سبت بف�سل ذلك �سهرتها العالمية بالأجواء 

الودودة واأ�سلوب الحياة المليء بالمرح. 

فبخالف �سمعتها المرموقة في مجال الجودة والختيارات الأكاديمية، 
المتنوعة  الخارجية  والأن�سطة  العميقة  الثقافية  التقاليد  تمثل 

والأجيال ال�سابة المفعمة بالحيوية م�سادر انجذاب الطالب اإلى 
اأيرلندا  اأ�سبحت  ترحاب«،  األف  »المائة  بلد  باعتبارها  اأيرلندا. 

مرادفا لخفة الظل والذكاء والنقا�سات المتقدة. تمنحك الدرا�سة في 
اأيرلندا فر�سة فريدة من نوعها لكت�ساف هذه الجزيرة الغنية بالتراث 

والتباينات اللونية. كما توا�سل الموؤ�س�سات الأيرلندية تخريج 
المثقفين وقادة الفكر المرموقين الذين يمثلون م�سدر اإلهام وتنوير 

وترفيه للعالم. 
ويعني اختيارك الدرا�سة في اأيرلندا ان�سمامك اإلى العدد المتزايد 
قدراتهم  لتعظيم  البلد  اختاروا هذا  الذين  الدوليين  الطالب  من 

وال�ستمتاع بحفاوة منقطعة النظير في العالم.

ال�سيد جايلز اأونيل - رئي�ص منظومة التعليم في اأيرلندا
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اأيرلندا دولة ذات �سالت دولية، وموطن 
للعديد من ال�سركات العالمية فائقة الأداء.

تقدم اأيرلندا حياة مفعمة بالمرح 
بيئة  في  للطالب  واالأن�سطة 

يغمرها الود والأمان واحلفاوة.

تقدم اأيرلندا للطالب الدوليني فر�سة 
العمل بدوام جزئي اأثناء الدرا�سة، 

بالإ�سافة اإىل اإمكانية البقاء ملدة 
 24 �سهرا يف البالد بعد التخرج 

مبرحلة الدرا�سات العليا.

اأعتقد اأن نيل درجة علمية يف جمال علوم الكمبيوتر من جامعة اأيرلندية 
مرموقة يفتح املجال اأمام عامل كامل من الفر�ص للعمل اأو الدرا�سة 
لعمالقة  امل�ست�سيف  البلد  اأيرلندا،  اأن  �سك  بالعامل. ل  اأي مكان  يف 

تكنولوجيا املعلومات مثل جوجل وميكرو�سوفت وغريهما، �ستمثل نقطة 
انطالق مثالية للرتقي الوظيفي لأي �ساب.

براناف كا�سياب نارازميهان )الهند(
طالب بكلية دبلن اجلامعية لعلوم الكمبيوتر.
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 لماذا تدر�ص 
في اأيرلندا؟

 اأيرلندا من الدول
 المتحدثة باالإنجليزية.

 توفر اأيرلندا نظاما تعليميا 
على اأعلى م�ستوى، ما يعد 

ا�ستثماًرا مدى احلياة.

تقدم اأيرلندا خريجين 
متفردين، ومبدعين 

 ومبتكرين وجاهزين 
ل�سوق العمل.

 تعليم فائق الجودة، يقودك للح�سول 
على موؤهالت معترف بها عالميا.

تمتلك اأيرلندا اأحد الأنظمة التعليمية الأف�سل في العالم، 
وت�ستهر بجودتها الأكاديمية على الم�ستوى الدولي. تقوم 

هذه ال�سمعة الطويلة للتعليم فائق الجودة على اللتزام 
الفائق بالتميز:
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Athlone Institute of Technology

CCT (College of Computing Technology)

Cork Institute of Technology

Dorset College 

Dublin Business School

Dublin City University 

Dublin Institute of Technology

Dundalk Institute of Technology

Galway Business School

Galway Mayo Institute of Technology

Griffith College

ICD Business School

Independent Colleges

Institute of Art, Design & Technology

Institute of Technology Blanchardstown

Institute of Technology Carlow

Institute of Technology Sligo

Institute of Technology Tallaght

Institute of Technology Tralee

Letterkenny Institute of Technology

Limerick Institute of Technology

Mary Immaculate College

Maynooth University

National College of Ireland

National College of Art and Design

NationaI University of Ireland, Galway

Royal College of Surgeons in Ireland

Shannon College of Hotel Management

Trinity College Dublin

University College Cork

University College Dublin

University of Limerick

Waterford Institute of Technology
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اجلامعات والكليات يف اأيرلندا
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 اخرت 
م�ستقبلك…

توفر املوؤ�س�سات التعليمية الأيرلندية العليا البالغ 
 عددها 33 عددا هائال من الربامج الدرا�سية تزيد 

على 5000 برناجما! 
وتغطي هذه الربامج نطاقا تعليميا هائال ومتنوعا، 

ومتنحك موؤهالت موثوقة ومعرتف بها على م�ستوى 
العامل. وهكذا، �سواء كنت تريد كلية قوية يف اإدارة 

الأعمال اأو مركزا للتميز العلمي والتكنولوجي اأو لغة 
اإجنليزية ذات م�ستوى عاملي اأو كلية لالآداب والعلوم 

الإن�سانية... �ستجد ما تن�سده يف اأيرلندا 

لقد اخرتت اأيرلندا لأنها اأتاحت يل فر�سة الو�سول اإىل م�ستوى 
متميز من التعليم. فهي مكان ينظر فيه اإىل الطالب باعتبارهم 

قوة عاملة عالية القيمة، حيث ميكنك تطوير ذاتك و�سقل خرباتك 
املهنية من خالل اخلربات العملية. كما اأن التنوع الثقايف يف 
البلد مكانا مميزا ملعاي�سة ذكريات   اأيرلندا يجعل من هذا 

ل تن�سى كطالب اأجنبي.

ماريا دي لو�س اأجنلي�س مارتينز مورينو )فنزويال(
كلية ICD Business School - درا�سات الأعمال

 اأكرث من
5000 برنامج

1 موقع فريد من نوعه
33 موؤ�س�سة تعليم عايل
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 غري حياتك 
وحياة االآخرين اأي�سا

تعد اجلامعات االأيرلندية من املوؤ�س�سات البحثية الرائدة 
يف العامل. 

حيث تقع اجلامعات االأيرلندية �سمن اأف�سل 1% من 
املوؤ�س�سات البحثية يف العامل من حيث االأثر البحثي، 

يف خمتلف املجاالت. 

وب�سفة عامة، حتتل اأيرلندا املرتبة العا�رشة على م�ستوى 
العامل يف جمال االأبحاث العلمية، وهذه املراتب املثرية 

لالإعجاب اأي�سا: 

اأيرلندا  احتلت   ،2017 للتناف�سية عام   IMD تقرير  نتائج  يف 
املرتبة ال�ساد�سة على م�ستوى العامل يف التناف�سية القت�سادية. 
لقد اأمتمنا 2359 �رشاكة اأكادميية مع �رشكاء دوليني. وحتث 
الجتماعية  العلوم  اأو  الطبيعة  علوم  �سواء  البحثية،  براجمنا 

والإن�سانية، على الإبداع وتغري واقع احلياة. 
مل ل تن�سم اإلينا؟ 

)SFI / IMD.org :امل�سدر(

رقم 2 يف النانوتكنولوجي 

رقم 3 يف علم املواد

رقم 2 يف علم املناعة

رقم 4 يف العلوم الزراعية

رقم 2 يف الطب البيطري والألبان

رقم 5 يف الكيمياء
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 غري حياتك 
وحياة االآخرين اأي�سا
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حقائق…

اأيرلندا بلدك الثاين

تتخذ العديد من ال�رشكات العاملية الرائدة مثل جوجل، في�سبوك، 
تويرت، اآبل، اإنتل، جنزامي، اإي اإيه جيمز، من اأيرلندا مقرا 
لها. يف الواقع، لقد اأ�سبحت مركزا اأوروبيا لأكرث من 1000 

�رشكة عاملية رائدة. وعادة ما ت�سمل الربامج الدرا�سية فر�سا 
للعمل اأو التدريب بحيث متثل الدرا�سة هنا نقطة انطالق حلياة 

مهنية ناجحة اأي�سا!
االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات،9  من اأف�سل ع�رشة �رشكات عاملية يف جمال 

االألعاب،8  من اأف�سل ع�رشة �رشكات عاملية يف جمال برجمة 

الدوائية،8  من اأف�سل ع�رشة �رشكات عاملية يف جمال ال�سناعات 

الت�سخي�س،6  من اأف�سل �سبع �رشكات عاملية يف جمال 

الطبية،15  من اأف�سل 20 �رشكة عاملية يف جمال االأجهزة 

   من �رشكات اخلدمات املالية الرائدة على م�ستوى 
 العامل، وخم�سة من اأف�سل 10 �رشكات بقائمة %50

 جملة فورب�س لل�رشكات االأكرث اإبداعية على 
م�ستوى العامل.

)IDA Ireland امل�سدر: موؤ�س�سة(

 جتتمع كل هذه ال�رشكات العاملية على اأمر واحد وهو: اأنها 
 تتطلب قوة عاملة على م�ستوى فائق من املهارة والتعليم 

واالإمكانيات ملوا�سلة جناحهم. 
 اجلدير بالذكر ان االآالف من خريجي اجلامعات االأيرلندية 

مبدعون يف جماالتهم ورائدون يف �رشكاتهم بالفعل.
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 الدرا�سة يف 
اأيرلندا

1. اختيار الكلية والبرنامج الدرا�سي
حاول الح�سول على اأق�سى قدر من المعلومات حول الكلية والبرنامج الدرا�سي 
الذي ترغب فيه. وفور تقلي�ص اختياراتك، ات�سل بالكلية التي ترغب في التقدم 

اإليها واطلب منها اإر�سال معلومات تف�سيلية عن البرنامج الدرا�سي واإجراءات 
التقديم. )قد يختلف ذلك باختالف المواقف، فاإذا كنت مهتما باأكثر من كلية 

واحدة، يراعى �سوؤال كل واحدة عن الإجراءات الخا�سة بها(.

2. التقدم للبرنامج الدرا�سي
فّكر جديا في جميع المعلومات المر�سلة اإليك. وقبل التقديم، تحقق من مطابقة 

جميع موؤهالتك العلمية واللغوية للمعايير المطلوبة. نوؤكد مرة اأخرى، قد تختلف 
معايير الختيار. ولذا من المهم تقديم جميع ما ُطلب منك.

3. التحقق من توافر مكان 
اإذا تم قبولك للدرا�سة، فتهانينا الحارة! في هذه المرحلة، �سيطلب منك اإر�سال 

ر�سوم القيد. يراعى القيام بذلك باأ�سرع ما يمكن لحجز مكانك.

4. حجز م�سكن لالإقامة
فور منحك مكان وقبولك له، ا�سرف تفكيرك اإلى النواحي العملية للحياة في 

اأيرلندا. ب�سفة عامة، تتوفر ثالثة اأنواع من الإقامة: ال�سقق الموؤجرة وال�سكن 
الطالبي والإقامات المنزلية. 

ت�سم معظم الجامعات م�سوؤولي اإقامة لم�ساعدتك في اختيار نوع الإقامة 
الأف�سل بالن�سبة لك. 

من الأهمية بمكان تدبير �سوؤون الإقامة قبل و�سولك بفترة كافية.

5. هل ا�ستخرجت جواز ال�سفر؟
احر�ص على ا�ستخراج جواز �سفرك في اأقرب وقت. 

اإذا كان لديك واحدا بالفعل، فتحقق من �سريانه لفترة كافية من الزمن. واإذا كان 
على و�سك النتهاء في غ�سون اثني ع�سر �سهرا، فتقدم ل�ستخراج واحد جديد.

6. راجع اللوائح والقوانين الخا�سة بالهجرة والتاأ�سيرة
تقدم لطلب تاأ�سيرة درا�سة للطالب )انظر فقرة الأ�سئلة ال�سائعة والمتكررة لمزيد 

من المعلومات(.

7. و�سولك اإلى هنا!
مرحبا بك! عند و�سولك اإلى اأيرلندا، من المهم للغاية ترتيب جميع م�ستنداتك 

بدقة وا�ستيفاء جميع ا�ستراطات قبول التاأ�سيرة. 
اإذا كنت ترغب في الإقامة باأيرلندا لمدة تزيد على 90 يوم، ف�سيطلب منك الت�سجيل 
لدى مكتب ال�سرطة الأيرلندية )Gardaí(. تحقق من القيام بذلك في غ�سون ثالثة 

اأ�سهر من الو�سول.

عملية التقديم:
توجد �سبع خطوات عليك اتخاذها لبدء حياتك 

الدرا�سية الجديدة في اأيرلندا! 

7 
خطوات
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 كم تبلغ تكلفة 
الدرا�سة يف اأيرلندا؟

تختلف ر�سوم القيد تبعا للبرنامج الدرا�سي والموؤ�س�سة التعليمية وما اإذا كنت 
طالبا من داخل االتحاد االأوروبي اأو خارجه. 

كام يمكن اأن تتغير هذه الر�سوم، ولذا يراعى التحقق من الر�سوم مع موؤ�س�ستك 
التعليمية المختارة قبل بدء عملية التقديم.

المواد
اإدارة االأعمال

الهند�سة
العلوم والتكنولوجيا

االآداب والعلوم االإن�سانية
الطب وعلوم ال�سحة

المرحلة الجامعية
9750 يورو - 18000 يورو

9750 يورو - 23000 يورو

9750 يورو - 22000 يورو

9750 يورو - 20000 يورو

45000 يورو - 52000 يورو

الدرا�سات العليا
9250 يورو - 34500 يورو

9250 يورو - 24000 يورو

9250 يورو - 45000 يورو

9250 يورو - 22000 يورو

4000 يورو - 31000 يورو

كم تبلغ تكفلة
المعي�سة في اأيرلندا؟

تختلف نفقات املعي�سة باختالف موقع موؤ�س�سة التعليم العايل التي 
الإنفاق  الإقامة املف�سل لديك، وحد  اخرتت اللتحاق بها، ونوع 
 ال�سخ�سي الذي اخرتته لنف�سك. ففي املتو�سط، ترتاوح النفقات ال�سنوية 
من 8000 يورو اإىل 12000 يورو )تبعا ملكان الدرا�سة وامل�ستوى 

املعي�سي(.

هل اأحتاج اإلى تاأ�سيرة درا�سة؟
اإذا كنت من مواطني الحتاد الأوروبي فلن حتتاج اإىل تاأ�سرية لدخول 
اأيرلندا. اأما اإذا كنت من غري مواطني الحتاد الأوروبي، فتوجه اإىل اأقرب 

�سفارة اأو قن�سلية اأيرلندية ملعرفة ما اإذا كنت يف حاجة اإىل تاأ�سرية 
دخول. اإذا مل يكن لدولتك متثيل دبلوما�سي يف اأيرلندا، يرجى زيارة 

املوقع http://www.inis.gov.ie للتحقق ما اإذا كنت بحاجة لتاأ�سرية 
ومعرفة طريقة التقدمي.

كيف يمكنني التقدم لطلب تاأ�سيرة؟
تقدم بطلب احل�سول على تاأ�سرية با�ستخدام تطبيق AVATS عرب املوقع 

 .https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome.aspx
ا�ستكمال منوذج الطلب الإلكرتوين هو اخلطوة الأوىل. �سيتم مراجعة 

طلبك بعد ا�ستكمال النموذج الإلكرتوين وا�ستالم الوثائق املطلوبة 
و�سورة جواز ال�سفر والر�سوم املقررة لدى املكتب املعني، امل�سار اإليه 

 .AVATS يف تطبيق
اقراأ تفا�سيل طلب التاأ�سرية بكل دقة. 

اإذا مل تتمكن من تقدمي الوثائق املطلوبة، ف�سيتم رف�ص طلب التاأ�سرية 
اخلا�سة بك.

مالحظات هامة! 
يجب عليك القيام مبا يلي عند تقدمي طلب االلتحاق:

ا�ستكمال طلب التاأ�سرية الإلكرتوين.

مراجعة �سفارة اأيرلندا ملعرفة وجهة اإر�سال وثائقك. 

تقدمي �سورة مبقا�ص �سورة جواز ال�سفر.

دفع ر�سوم الطلب.

تقدمي خطاب موقع ت�رشح فيه اأ�سباب احتياجك للتاأ�سرية.

.IELTS تقدمي �سهادة معرتف بها لإجادة اللغة الإجنليزية، مثل �سهادة

تقدمي ما يفيد قبولك يف برنامج درا�سي بنظام الدوام الكامل باإحدى 
موؤ�س�سات التعليم العايل يف اأيرلندا.

تقدمي ما يفيد دفع ر�سوم القيد املقررة. اإذا كانت ر�سوم الربنامج الدرا�سي اأقل 
من يورو 6000، يلزم دفع الر�سوم بالكامل. اأما اإذا كانت ر�سوم الربنامج 
الدرا�سي اأكرث من 6000 يورو، فيلزم دفع هذه القيمة على الأقل قبل التقدم 

بطلب التاأ�سرية. مبلغ احلد الأدنى 6000 يورو يعد من �رشوط الهجرة للحكومة 
الأيرلندية. 

تقدمي ما يفيد توفر موارد مالية كافية. يتعني عليك )اأو على كفيلك( تقدمي ما 
يفيد توفر مبالغ مالية كافية لنفقات اإقامتك يف اأيرلندا والوفاء بتكلفة الربنامج 
الدرا�سي. تو�سي دائرة التجني�ص والهجرة الأيرلندية )INIS( بتوفر مبلغ ل يقل 

عن 7000 يورو �سنويا لتغطية النفقات بالن�سبة للطالب.
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ما هي متطلبات اللغة االإنجليزية؟
 يجب على الطالب تقدمي ما يفيد اإجادتهم للغة الإجنليزية ليتم قبولهم 
يف اأي برنامج لنيل درجة درا�سية. يجب اأن تكون جميع �سهادات اللغة 
الإجنليزية )كتلك امل�سار اإليها( �سادرة يف غ�سون �سنتني من تاريخ بدء 

الربنامج الدرا�سي يف اأيرلندا.

هل يمكنني العمل اأثناء الدرا�سة في اأيرلندا؟
نعم، ولكن وفقا ل�رشوط معينة. باإمكان الطالب الدوليني احلا�سلني على 

ختم قبول الهجرة 2 العمل حتى 40 �ساعة اأ�سبوعيا خالل �سهور يونيو 
 ويوليو واأغ�سط�ص و�سبتمرب فقط، مبا يف ذلك الفرتة من 15 دي�سمرب اإىل 

15 يناير.
 

ويقت�رش عمل الطالب احلا�سلني على ختم قبول الهجرة 2 على ما ي�سل 
اإىل 20 �ساعة اأ�سبوعيا، يف جميع الأوقات الأخرى. وينتهي ت�رشيح العمل 
بانتهاء ختم الهجرة 2 اخلا�ص بك. واإذا كنت ملتحقا باأحد الربامج لنيل 

درجة درا�سية، فيمكنك العمل ب�سورة طبيعية يف حالة:

 .)GNIB( الت�سجيل لدى مكتب الهجرة الوطني
 اللتحاق بربنامج معرتف به لنيل موؤهل معرتف به من 

وزير التعليم واملهارات.
 ح�سور برنامج درا�سي بنظام الدوام الكامل من امل�ستوى 7 اأو اأعلى، 

.NFQ وفقا ملعايري
الدرا�سة ملدة ل تقل عن 15 �ساعة اأ�سبوعيا اأثناء النهار.

 احل�سول على قبول للدرا�سة بني ال�ساعة 8 �سباحا و 6 م�ساء 
كل اأ�سبوع، ملدة ل تقل عن 25 اأ�سبوعا يف ال�سنة.

اللتحاق بربنامج مدته �سنة واحدة على الأقل.

االختبار 
 GCSE English Language

 GCE O-Level English Language

 University of Cambridge

 IELTS

 Cambridge Proficiency

 Cambridge Advanced

 ETAPP

 PTE Academic

الم�ستوى المطلوب
C الدرجة
C الدرجة

النجاح في اختبار ا�ستعمال اللغة االإنجليزية
نتيجة عامة 6.0 اإلى 6.5، على اأال تقل اأي جزئية من االختبار عن 6.0

C الدرجة
A الدرجة

C1 الدرجة
نتيجة 62 بحد اأدنى

هل يمكنني العمل بعد االنتهاء من درا�ستي في اأيرلندا؟
نعم. مبوجب مر�سوم التخرج من الدرجة الثالثة الأيرلندي، يحق للخريجني 
من الدرجة الثالثة من خارج الحتاد الأوروبي املكوث يف اأيرلندا حتى 

24 �سهرا بعد انتهاء درا�ستهم للبحث عن وظيفة دائمة.

هل توجد منح درا�سية؟
نعم. يتوفر ما يزيد على األف منحة درا�سية للطالب الدوليني. ويقوم على 
الأيرلندية، مبا يف ذلك احلكومة  منحها جمموعة وا�سعة من اجلهات 
وموؤ�س�سات التعليم العايل وغريها من املنظمات والهيئات. ويتم منحها 
ح�سبما يرتاءى لتلك املوؤ�س�سات ب�سفة م�ستقلة، كٌل وفق ما لديه من معايري 

 للقبول. ملزيد من املعلومات، تف�سل بزيارة: 
www.educationinireland.com
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 دبي 
8 �ساعات

 اإجنلرتا
1 �ساعة

 اأوروبا 
 2-1.5 

�ساعة  بكني 
14 �ساعة

كواال المبور 
13 �ساعة

 الهند 
9 �ساعات

العامل قرية 
�سغرية… 
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 خريطة بمواقع وزمن الرحالت اإلى اأيرلندا 
من مختلف بقاع العالم:

 الربازيل
12 �ساعة

 نيجرييا 
8 �ساعات

 كندا
7 �ساعات

 الواليات املتحدة
 االأمريكية

7 �ساعات

 هل ترغب في مزيد 
من المعلومات؟

:Education in Ireland ات�سل مبوؤ�س�سة

www.educationinireland.com
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