
 

 


�آ� ا��وا�� – ����  ����ت ا����
   com.rawaffed@admin  )�'� ا����و�&                           ���com.rawaffed.wwwو�� � ا�ا�����

00447828249848): )�'>���(                                  :�ال    00218213512291:  ��آ0/ ه�-,                                     
  00218923656489 ::�ال 


�آ� ا��وا�� 

��������ت ا�����  
  

  4079:��� ���ري
 ��� !"�#:5806 

Rawaffed Company 

For Education Services (RES) 

  
                                                                              

  

   
 

  مالحظة مهمة قبل القراءة
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  بريطانيا إلى همة عند الوصولم نصائح و معلومات
 
 

 للفائدة تعميما ولكن الكثيرين يعرفها قد معلومات ببعض سنوافيكم البداية في
 بها سنذكركم
 
 

 
 

 قبل من كروت توزيع سيتم بريطانيا إلي متجه وأنت بالطائرة جلوسك بمجرد عادة
 جاف قلم معك يكون إن علي احرص (بتعبئته القيام عليك ويتوجب طائرةال طاقم

 إلي وصولك بمجرد البريطانية السلطات قبل من طلبه سيتم الكرت هذا) أسود
  .البريطاني المطار
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 :هي الكرت لتعبئة مطلوبةال والمعلومات
 عنوان ، لميالدا تاريخ، الجنسية ،الجنس ، الجواز رقم، الشخص اسم،العائلة اسم

 )والقسم الجامعة عنوان أو تعرفه كنت إن عنوانك (بريطانيا في اإلقامة
 

 الكرت صورة

 
 

 معرفة على ستساعدك أمامك وشاشات إشارات ستجدة الطائر من نزولك بمجرد
 .المكان
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 والثانية االوروبي االتحاد مواطني و للبريطانيين جهة انتظار طوابير وستجد
  يأتي أن إلي األجنبية الدول طابور في االنتظار عليك فيتوجب األخرى للدول
  .دورك

 

 
 

 :التالي تجهيز عليك يتوجب انتبه

   .بالطائرة بتعبئته قمت الذي الكرت - 1
 .السفر جواز - 2
 ]األصل[واللغة الجامعة قبول - 3
 في يقصد اى عنوان أو والقسم الجامعة اوعنوان (تقصده الذي السكن عنوان - 4

 .المدينة ذات
 مبتعث كنت ان بدولتك التعليم وزارة او عملك جهة من المالي الدعم رسالة - 5
 قدمته قد تكون عادة (المتحدة بالمملكة ودراستك اقامتك بتمويل يفيد دليل أي او

  )الفيزا على التقديم عند البريطانية للسفارة
 فهم من تتمكن لم إذا ينيةالروت األسئلة بعض بتوجيه بالجوازات الموظف سيقوم

 .الصف ذات في العربية يتحدثون بمن االستعانة أو مترجم طلب يمكنك المطلوب
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  بالمطار الصحي للمركز ذهابك بعد إال الدخول بختم جوازك ختم اليتم أحيانا

 بالدرن إصابتكم عدم من للتحقق  وذلك الجوازات بها توجد التي الجهة ذات في
  Chest X-Rayالصدر على صورة إجراء وسيتم وإياكم اهللا عفانا) لالس (الرئوي

 

 رقم علي الشاشات خالل من بالتأكد وذلك حقائبكم اخذ إال لكم يتبقي لن ذلك بعد
  .رحلتكم أمتعة بها توجد التي الصالة

 
 

 
 
 

   المقابلة الجهة في مختص موظف ستجدون الحقائب في مشكلة وجود حالة في
 لذلك المخصص االيفاد تعبئة يستلزم األمر فان حقائبكم صولو عدم حالة ففي

 وصولهن بمجرد الحقائب إرسال وسيتم وتليفونك عنوانك االيفاد هذا وسيتضمن
  .عنوانك إلي
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 لمدينة األقرب المطار القاصدة الرحلة تختار أن أولها أمور عدة تنسيق عليكم
 مصحوبا كنت إن عائلتك يأوي سكن تجدو اإلجراءات بعض لتسوية وذلك الدراسة
  . بلدك سفارة مع اجراءاتك استكمال التالية المرحلة وستكون بعائلة

 ]والسكن المواصالت عن أكثر لمعلومات لندن دليل انظر[
 

 تأخذون بان ننصحكم كما لمدينتك للذهاب مسبقا منسق تكون أن يفترض ذلك وبعد
 تقدير اقل علي تحتفظون بان طارئ ألي اتحسب النقدية السيولة ناحية من الحيطة

  .باوند 400 ب
 لندن من رخيصة) داخلية رحلة (طيران حجز علي تتحصلون أن جدا الممكن من 

 سيكون الذي الزائد األمتعة وزن في ستكون المشكلة لكن الدراسة، مدينة إلى
  الداخلية الرحالت علي جدا مكلف
 ننصحكم ال ولذلك جدا مكلفة فستكون ] التاكسي [األجرة لسيارات بالنسبة أما

 المطار من سيارة باستئجار تقوموا أن المقابل في ننصحكم ولربما ، باستئجارها
 بالنسبة هذا [ هناك منكم استالمها وسيتم مدينتكم إلي بأنفسكم قيادتها وتتولون
 خاصة الصعوبات بعض تواجهون قد ألنكم] بلدانهم خارج القيادة علي للمتعودين

 علي والقيادة اليمين علي المقود إن أي ببلدكم المعتمد االتجاه بعكس القيادة وان
  . اليسار
  . الحافلة أو القطار إما ستكون المطروحة االخري الخيارات فان وعليه

 لكم يتفق أن الدراسة بمدينة األصدقاء احد ولديكم كثيرة أمتعتكم كانت إن واألفضل
 .المطارب انتظاركم في تكون أجرة سيارة مع
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 تخص معلومة اى عن منه االستفسار تستطيع استعالمات مكتب  يوجد المطار في

  ...أخر استفسار اى أو القطارات أو الحافالت

 

 
 

  .مانشستر أو لندن داخل أو خارج نفسه المطار من مواصالت وسيلة اى وتحجز
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 مترو ركوب عليكم يتوجب رالمطا من مباشر قطار يوجد فال للندن وبالنسبة
 التي المحطة معرفة عليكم وينبغيUnderground  االندرغراوند اإلنفاق

 بعائالت المصحوبين أن نري أننا إال الدراسة مدينة إلى القطار منها  ستستقلون
 الساللم لكثرة نظرا األنفاق مترو استقالل الصعب من عليهم سيكون كثيرة وأمتعة
 .االندرغروند في طخ إلي خط من والتغيير

 

 
 

 بحاجة ستكون ألنك بها االحتفاظ عليك يستوجب االندرغراوند تذكرة  شراء عند
  .]الخروج بوابة لفتح [المحطة من للخروج لها
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 المقصودة المدينة إلى القطار ستستقل ذلك وبعد
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  .الحتياطل البريطانية التأشيرة وصورة سفرك لجواز بصور احتفظ: مالحظة
 :المفيدة المعلومات من الكثير فيها تجدون قد التي التالية الروابط واليكم
 االندرقراوند و الحافالت و القطار مواعيد فيه  ستجد و بلندن هيثرو مطار موقع

 أيضا العربية باللغة متوفر والموقع

/com.heathrowairport.www://http 

 الدولية المعلومات شبكة على مانشستر مطار موقع

#nsf.manweb/uk.co.manchesterairport.www://http  

 علميا ومستقبال المتحدة بالمملكة طيبة واقامة ميمونا وصوال لكم تتمنى الروافد
  .ناجحا
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