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 ةساردلا نم ضرغلا ةباتك يف دعاست تاداشرا

Personal Statement 
 

 

  :يلي ام ةساردلا نم ضرغلا نمضتي نٔا يغبني  
 

 ىدمو جمانربلا ةيمٔهاو جمانربلا اذهل كرايتخا ببسو هب قاحتلالا بغرت يذلا يعماجلا جمانربلا نع ةرصتخم ةذبن

 ةقباسلا كتاسارد دادتماو طابتراو ةقالع ىدم ،جمانربلا زايتجال اهكلتمت يتلا تاراهملا حيضوت ،مكل جمانربلا ةبسانم

 طاقنلا ضعب مكيلاو جمانربلاب ةقالع هل طاشن ٔوا لمع ٔيا يف ةكراشملاب تمق له ،ةقالعلا هذه ةعيبط امو ،جمانربلاب

   .ةساردلا نم ضرغلا ةباتكو ةغايص يف مكدعاست ٔنا لٔمان يتلا
 

I. تازاجنالاو تاراهملا  

 رشن ،لمع ةقرو ةباتك لاثملا ليبس ىلع ،قباسلا يف اهب تمق لامٔعا ٔوا تازاجنا يا ٔوا مكيدل يتلا تاراهملا 

    .اذكهو ينقت ٔوا ينف لمعب مايقلا ،ةلاقم
 

II.  تامامتهالاو تاياوهلا  

 ةعماجلا ةمدخل تامامتهالاو تاياوهلا هذه فظوت ٔنا كل نكمي فيكو ةيعامتجالا كتامامتهاو كتاياوه يه ام 

  .جمانربلا اهجاتحي يتلا تاربخلاو تاراهملاب اهطبر نكٔما ناو بالطلا عمتجمو
 

III. ةيعوطتلا لامعالاو ةيلمعلا تاربخلا  

 اهل يتلا لامعالا اميسال يعوطتلا لمعلا كلذ يف امب قباسلا يف اهتسرام يتلا لامعالاو ةيلمعلا تاربخلا يهام 

 يونت يذلا جمانربلا تابلطتمو تاراهملاو ةيلمعلا ةربخلا نيب طبرلا نكٔما ناو هتسارد دارملا صصختلاب ةقالع

   .قاحتلالا
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IV.  نييناطيرب ريغلا بالطلا 

 ذفنيس جمانربلا ٔناو اميسال حاجنب جمانربلا مامٕتا كناكمٕاب هٔنا دقتعت اذاملو ،جراخلا يف ةساردلا يف بغرت اذامل  

 يتلاو اهب تكراش يتلا تايلاعفلاو ةطشنالا كلت ٔوا اهب تقحتلا يتلا ةيزيلجنالا ةغللا تارود يهام ،ةيزيلجنالا ةغللاب

 .جمانربلاب قاحتلالا لبق ةيزيلجنالا ةغللا ةساردل ةيلبقتسم ةطخ مكيدل لهو ،ةيزيلجنالا ةغللاب بطاختلا بلطتت

V. ةيلبقتسملا ططخلا  

 اهبستكتس يتلا تاراهملاو تامولعملاو فراعملا مدختستو فظوتس فيكو جمانربلا نم ءاهتنالا دعب كططخ يه ام 

   .كرظن ةهجو نم ةيلبقتسملا ططخلاو هب قحتلتس يذلا جمانربلا نيب ةقالعلا ةعيبط يهامو جمانربلا نم

 

 :ةماع تامولعم 

 .ةباتكلا دنع ةيزيلجنالا ةغللا دعاوق عابتا نم دٔكاتلاو ةيئالمالا ءاطخالا ىدافت كيلع •
 .رصتخم لكشب كراكفا حيضوتو كيدل ةوقلا طاقنو تايباجيالا زاربا •
   .ئراقلا ىدل ةموهفم تارابعو تادرفم مادختسا •
   .جمانربلاب قاحتلالاو ةساردلا ىلع كميمصتو كتبغر زاربا •
   .ةيصخش ةلباقم لمع كنم بلطي دق هٔنال ةباتكلا يف ةغلابملا بنجت •
   .تارم ةدعل ةعجارملاب مايقلاو يئالمالا ققدملا ىلع يلكلا دامتعالا مدع •
 بلاطلا نيب ةيصخش ةلباقم ةباثمب هٔنال يعماجلا لوبقلا ىلع لوصحلل ًادج مهم دنتسم يصخشلا فيرعتلا •

    .ديج لكشب هتغايصب يصون اذل ةعماجلاو

 

 متبغر نا ةيزيلجنالا ةغللا ىلا هتمجرتو هريوطتو هتعجارمب مايقلل ناوضرلا ةعومجمل ةساردلا نم ضرغلا لاسرا مكنكمي

 .تاعماجلا ىلع ميدقتلا مث نمو

  ناوضرلا ةعومجم تايحت عم

 

 قفوملا هللاو


