ارشادات تساعد في كتابة الغرض من الدراسة
Personal Statement

ينبغي ٔان يتضمن الغرض من الدراسة ما يلي:
نبذة مختصرة عن البرنامج الجامعي الذي ترغب الالتحاق به وسبب اختيارك لهذا البرنامج وأهمية البرنامج ومدى
مناسبة البرنامج لكم ،توضيح المهارات التي تمتلكها لاجتياز البرنامج ،مدى علاقة وارتباط وامتداد دراساتك السابقة

بالبرنامج ،وما طبيعة هذه العلاقة ،هل قمت بالمشاركة في أي عمل أو نشاط له علاقة بالبرنامج واليكم بعض النقاط
التي نأمل أن تساعدكم في صياغة وكتابة الغرض من الدراسة.
.I

المهارات والانجازات

المهارات التي لديكم أو اي انجازات أو أعمال قمت بها في السابق ،على سبيل المثال كتابة ورقة عمل ،نشر

مقالة ،القيام بعمل فني أو تقني وهكذا.
.II

الهوايات والاهتمامات

ما هي هواياتك واهتماماتك الاجتماعية وكيف يمكن لك أن توظف هذه الهوايات والاهتمامات لخدمة الجامعة

ومجتمع الطلاب وان أمكن ربطها بالمهارات والخبرات التي يحتاجها البرنامج.
.III

الخبرات العملية والاعمال التطوعية

ماهي الخبرات العملية والاعمال التي مارستها في السابق بما في ذلك العمل التطوعي لاسيما الاعمال التي لها

علاقة بالتخصص المراد دراسته وان أمكن الربط بين الخبرة العملية والمهارات ومتطلبات البرنامج الذي تنوي
الالتحاق.
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.IV

الطلاب الغير بريطانيين

لماذا ترغب في الدراسة في الخارج ،ولماذا تعتقد أنه بٕامكانك إتمام البرنامج بنجاح لاسيما وأن البرنامج سينفذ

باللغة الانجليزية ،ماهي دورات اللغة الانجليزية التي التحقت بها أو تلك الانشطة والفعاليات التي شاركت بها والتي
تتطلب التخاطب باللغة الانجليزية ،وهل لديكم خطة مستقبلية لدراسة اللغة الانجليزية قبل الالتحاق بالبرنامج.
.V

الخطط المستقبلية

ما هي خططك بعد الانتهاء من البرنامج وكيف ستوظف وتستخدم المعارف والمعلومات والمهارات التي ستكتسبها

من البرنامج وماهي طبيعة العلاقة بين البرنامج الذي ستلتحق به والخطط المستقبلية من وجهة نظرك.
معلومات عامة:

• عليك تفادى الاخطاء الاملائية والتأكد من اتباع قواعد اللغة الانجليزية عند الكتابة.
• ابراز الايجابيات ونقاط القوة لديك وتوضيح افكارك بشكل مختصر.
• استخدام مفردات وعبارات مفهومة لدى القارئ.

• ابراز رغبتك وتصميمك على الدراسة والالتحاق بالبرنامج.

• تجنب المبالغة في الكتابة لأنه قد يطلب منك عمل مقابلة شخصية.

• عدم الاعتماد الكلي على المدقق الاملائي والقيام بالمراجعة لعدة مرات.

• التعريف الشخصي مستند مهم جدًا للحصول على القبول الجامعي لأنه بمثابة مقابلة شخصية بين الطالب
والجامعة لذا نوصي بصياغته بشكل جيد.

يمكنكم ارسال الغرض من الدراسة لمجموعة الرضوان للقيام بمراجعته وتطويره وترجمته الى اللغة الانجليزية ان رغبتم
ومن ثم التقديم على الجامعات.

مع تحيات مجموعة الرضوان
والله الموفق
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