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ركُ ــــشُ   

 

والدليل اإلرشادي عن مدينة برمنجهام نتيجة عمل بعض األخوة واألخوات المشاركين في هذا الكتيب 

هذه  عنوالذي كان الهدف منه جمع المعلومات والمواضيع التي تهم الطلبة , –فريق عمل برمنجهام  -

حتى يكون مرجع , نترنتوعرضها في كتيب إلكتروني باإلضافة لموقع على شبكة اإل. المدينة

 .وإرشيف يستفيد منه الطلبة الجدد وحتى الطلبة الحاليين

 

العرفان لمن شارك في إنجاز فخالص الشكر و.  - الناس يشكر ال من هللا يشكر ال -وفي الحديث 

 .ونسأل هللا أن يبارك لهم في أوقاتهم وأهليهم ودراستهم. النسخة األولى من هذا الكتيب

 

ُسجىُالحسوننشكرُاألختُ

 : التي شاركت في إعداد وكتابة المواضيع التالية

 السكن في برمنجهام 

 الجامعات في برمنجهام 

 الخدمات الصحية في برمنجهام 

 

ُفلَكهُنشكرُاألختُوسـآمو

 :التي شاركت في إعداد وكتابة المواضيع التالية

 الخدمات الصحية وتأمين أفيفا 

 أماكن الترفية في برمنجهام 

 

ُكرُاألخُيوسفُالحربيُوكذلكُنش

 (المدرسة السعودية ) الذي شارك في الكتابة عن المركز التعليمي في برمنجهام 

 

 

لم تكتمل ( النادي سابقا قروبالمرسل إلى  ..عمل فريق - المشار إليها في إيميل)  المواضيع أنوحيث 

خوات حتى انآن ليستفيد منه فإن هذه النسخة من الكتيب تحفظ ما شارك به اإلخوة واأل. المشاركين ةلقل

.تنشر في نسخة ثانية قادمة ,وكذلك ترجوا أن تكون سبباً ومحفزاً لمزيد من المشاركات, األخرين  
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 في برمـنجهام الســكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُأنواعُالسكن

 معُعائلةُإنجلزية

 

 سكنُطالبُ بيوتُوشقق

 بيوت شقق :توفُره 

 شركات خاصه 

 الجامعة 

 :ه توفرُ 

 صاحب العقار مكاتب عقار
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ُطالبالسكنُ:ُأولاُ
 

 :ُمنُقبلالسكنُالطالبيُيوّفرُ
ُ

  خاصهشركات / أ

 " ا أو يدرس في معهده, درس فيها الطالب التي يالجامعة / ب

ُ

ُوسنسلّطُُالضوءُلكُعزيزناُالطالبُعلىُأهّمُالمعاييرُلهذاُالسكنُ

ُالموّفرُمنُقبلُالش ُ,لجامعةُالتيُتدرسُبهاُكاتُالخاصةُأوُالموفرُمنُقبلُارسواءا

ُنفسُالمعاييرُُ ُ..ولُيختلفانُإلُّبطريقةُالحجزُواألجارُ,ُألنُلهماُتقريباُا

 :بالمعاييرُالتاليةُُبسمُهللاُوسنبدأ

 طبيعة السكن / 1

 محتويات السكن / 2

 متوسط السعر / 3

 التزامات السكن / 4

 الميـــــزات / 5

 العيــــــوب / 6

 من ؟هذا السكن يناسب / 7

 ..وإليَكُالتفاصيلُ                                                         من أين وكيف أُأّجر ؟ - طريقة الحجز / 8

 

 :طبيعة السكن / 1

 :يمكن للطالب أن يسكنها نوعين من الغرف  على( الجامعة / الشركات الخاصة ) السكن الطالبي الذي توفرهيحتوي 

 دورة مياه + وهي غرفة صغيرة تتسع لشخص واحد :  الغرفـــــــة / أ

 دورة مياه  + غرفة تتضمن مطبخ بثالجة وهي : االســـتديو/ ب
 

 : في  محتويات السكن/ 2

 :الغرفة  / أ

 مع مجموعة من الطالب  مشتركةتكون (  جلسة+ ثالجة +    مطبخ)والـ  دروة مياه + ,  ب للدراسة مكت+ سرير 

 : االستديو/ ب

 دورة مياه كلها تحت سقف واحد بدون تقسيم + ثالجة + مطبخ + مكتب +  ر سري
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 التزامات السكن/ 3

 تلزم الطالب ببعض االلتزامات وتحمل عنه البعض انآخر 

 الهاتف واالنترنت  اتدفع اشتراكعليه   -

 ضمن قيمة األجار  تحتسب  دفع  فواتير الماء والكهرباء وإنما عليهليس   -

 

 ـزاتالميــــ/ 4

 من البيوت والشقق  ةوأقّل مسؤولي, سهولة الحجز  -

 بالنسبة لمن يريد السكن لوحده , أوفر مادياً  -

 وجود نادي رياضي مشترك في أغلب المجمعات الطالبية السكنية -

 الطالب األجانب التواصل مع  فرصة إليجاد بيئة يتعلّم منها الطالب اللغة اإلنجليزية عن طريق  -

الذهاب إليها  ما يسهل على الطالبغالباً يكون قريب من موقع الجامعة م(الموفر من الجامعة)الطالبي السكن  -

 .. والجلوس فيها حتى وقت متأخر للدراسة  والرجوع منها

 

 العيــــــوب/ 5

 (بالنسبة لغرفة الشخص)توفر الخصوصية في األكل والثالجة  معد -

 الب األجانب والتي تتعارض  مع الشريعة اإلسالمية وجود بعض التصرفات المزعجة من قبل الط -

 اإلزعاج لقرب الغرف من بعضها  -

 ضيق  مساحة الغرفة ودروة المياه وبالتالي قلة أماكن التخزين  -

 

 هذا السكن يناسب من ؟/ 6

 الطالب األعزب من غير عائلة أو صديق  - 

 ع االعتماد على لغته بالتزامات السكن وال يستطي, لمن ليس لديه قاعدة جيدة في اللغة اإلنجليزية   -
 
 .لمن يريد سكن مبدئي مؤقت حتى يبحث عن سكن خاص يناسبه حيث تتعدد له الخيارات   -
 
 .بحيث يسكن فيها مؤقتاً إلى أن ينتقل للمدينة التي سيدرس فيها برمنجهام الطالب المبتعث في مدينة غير   -
 
 .  ةية المرأخصوصغير مناسب للمبتعثات لجهلهم ب  -

 

 متوسط السعر / 7

 باوند شهرياً (  453 – 433) من :  للغرفة 

 باوند شهرياً (  553 – 533) من : لالستديو 
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 من أين وكيف أُأَّجر ؟, طريقة الحجز / 8
 

ُسكنُطالبُتوفرهُُشركاتُخاصة /أ

يناسبُالطالبُهناكُالكثيرُمنُالشركاتُالخاصةُ ُالمبتعثُوهذهُالتيُتوّفرُسكناُا

ُ:صفاتهاُابعضُمومعُبرمنجهامُينةُإلسكاناتُطالبيةُفيُمدُإلكترونيةُواقعمبعضُ
ُ

 
 
 

1ُ/Liberty livingُ
-hospital-mmodation/birmingham/queensacco-http://www.libertyliving.co.uk/student

information-close/residence 

 

  السنتر  – المدينه وسطفي-   

  مبنى قديم بعض الشيء 

 اً من محطة الفايف ويز القريبه جدطار بالقبرمنجهام  لجامعةمنه  يمكن الوصول 

 اللغة اإلنجليزية معهدل الوصول Brasshouse   مشياً على األقدام 

  ال البارك سنتررب منطقة سكنية باسم يقع بقpark central 

  ُملحقات تهّمك " في  2نقطة :  أنظر ولمعرفة الطريقة يمكنك التأكد من موقعه عن طريق قوقل" 

 

 

 

2ُ/IQ-student-accommodationُ
accommodation/birmingham-accommodation.com/student-student-p://www.iqhtt 

  ةالمدين وسطفي 

  مبنى حديث 

  برمنجهام يمكن الوصول منه لجامعةBirmingham university   من محطة الفايف ويز القريبه جدابالقطار 

  ن وستجامعة أوالوصول منه لAston   بالباص 

 جليزية والوصول لمعهد اللغة اإلنBrasshouse  مشياً على األقدام 

  يقع بقرب منطقة سكنية باسم  البارك سنترالpark central 

  ُملحقات تهّمك " في  2نقطة :  ولمعرفة الطريقة أنظر يمكنك التأكد من موقعه عن طريق قوقل" 

 

 

3ُ/Victoria hallُ
about.html-http://www.victoriahall.com/birmingham 

 سيلي اوك منطقة ال في ع في ضواحي المدينةيق 

  برمنجهام قريب جدا من جامعةBirmingham university 

 مبني حديث  2113تمر  في سب سيفتتح 

  قات تهّمك ُملح" في  2نقطة :  ولمعرفة الطريقة أنظر يمكنك التأكد من موقعه عن طريق قوقل" 

 

http://www.libertyliving.co.uk/student-accommodation/birmingham/queens-hospital-close/residence-information
http://www.libertyliving.co.uk/student-accommodation/birmingham/queens-hospital-close/residence-information
http://www.iq-student-accommodation.com/student-accommodation/birmingham
http://www.victoriahall.com/birmingham-about.html


13  

 

 
 

4ُ/The student housing companyُ

-accommodation-student-51-http://www.thestudenthousingcompany.com/studios

birmingham.html 

 

 ن وستأينه قريب من جامعة يقع في قلب المد 

 برمنجهام مكن الوصول لجامعة ويBirmingham university من محطة النيو ستيريت القريبة جدا طاربالق 

 10-11-2113في  افتتح  جديد 

  ُملحقات تهّمك " في  2نقطة :  ولمعرفة الطريقة أنظر يمكنك التأكد من موقعه عن طريق قوقل" 

 

 

 

5ُ/Unite-studentُ

-accommodation/birmingham/curzon-students.com/student-https://www.unite

gateway 

 

 ستون قريب من جامعة أAston  

  ُملحقات تهّمك " في  2قطة ن:  ولمعرفة الطريقة أنظر يمكنك التأكد من موقعه عن طريق قوقل" 

 

 

6ُ/Opal students 

http://www.opalstudents.com/ 

 

  بالقرب من السنتر على شارع البريستول الواصل بين منطقة السيلي يووك والسنتريقع 

 و الجامعاتل الباص للذهاب الي معاهد اللغة أيجب استعما 

 ُملحقات تهّمك " في  2نقطة :  ولمعرفة الطريقة أنظر التأكد من موقعه عن طريق قوقل  يمكنك" 

 

 

7ُ/CRM-studentsُ

accommodation/birmingham-students.com/crm-http://www.crm/ 

 

  اكن مختلفةميهم أكثرمن فرع في ألد 

 

 ؟  ّجرأَ بعد أن أجد المسكن المناسب ؟؟ كيف أُ / س

 لديَك طريقتين  / جـ 

– إن لم تكن متواجد في المدينة  -, كاملة  وتنهي إجراءات السكن, الموقع مباشرة  يمكنك أن تحجز عن طريق/ أ

 .أو الذهاب لموقع المبنى والتفاوض معهم مما يجعلَك تعاين الغرفة بنفسك  / ب

 وما يتضّمن من بنود الذي يعطوك إياه  أن تّطلع على عقد األجاربعدها  ليكَ وع

 "م لحقاتُتهّمكُ"ُنقطةُكتابةُالعقودُفيُ:ُُأنظرُ

http://www.thestudenthousingcompany.com/studios-51-student-accommodation-birmingham.html
http://www.thestudenthousingcompany.com/studios-51-student-accommodation-birmingham.html
https://www.unite-students.com/student-accommodation/birmingham/curzon-gateway
https://www.unite-students.com/student-accommodation/birmingham/curzon-gateway
http://www.opalstudents.com/
http://www.crm-students.com/crm-accommodation/birmingham/
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ُةُـــــسكنُطالبُتوفرهُالجامع/ُب

 التي مواصفات اإلسكانات الطالبية الخاصة لالجامعة مطابق تقريباً قبل وّفر من مكما أسلفنا سابقاً أّن السكن ال

 ..وال تختلف إالّ في طريقة الحجز واألجار , توفرها الشركات الخاصة 

 : يتّمُحجزُغرفُالسكنُالطالبيةُمنُاإلسكانُالجامعيو

  نذكر عند استفسارك عن طريق االستفسار من مكتب القبول والتسجيل  الخاص بجامعتك أو المعهد التابع لها و

مشترك ( مطبخ +  دورة مياه) طبيعة السكن الخاصة بهم ,  الشروط, لسعر ا,  فترة العقد:النقاط التالية أن تسأل عن 

 ..وترى ما يناسبك منها 

 أن تّطلع بعد ذلك على عقد األجار الذي يعطوك إياه وما يتضّمن من بنود و

ُ"م لحقاتُتهّمكُ:ُ"ُكتابةُالعقودُفيُنقطةُ:ُُأنظرُ

 هـ.ا 
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ُا  البيوتُوالشقق:ُثانيا
 

برمنجهام تّم وضعها ألغلب المساكن في مدينة بيرجى مراعاة أّن المعايير والنقاط التي 

وإنما سردنا لكم ,والبّد بطبيعة الحال أن تكون هناك بعض االستثناءات لكّل مسكن 

 ..هذه المدينةلتسددوا وتقاربوا وتأخذو الصوة العامة الغالبة عن السكن في 
 

 طبيعةُالسكنُ/1ُ

ُ:ُب يــــــــوتُ/ُأ

ويقع في مناطق متباعدة عن , مستوى البناء أقّل جودة من الشقق , غالباً فيه مساحة جيدة , البيت مكون من دورين 

  -السنتر –وسط المدينة 

ُ:شقـــــقُ/ُب

- السنتر –من وسط المدينة غالباً تكون قريبة , شقق صغيره تحتوي على غرفة أو غرفتين على حسب 

  

 

أنواعُ

ُالسكن
 معُعائلةُإنجلزية

 

 سكنُطالبُ بيوتُوشقق

 بيوت شقق :توفُره 

 شركات خاصه 

 الجامعة 

 :ه توفرُ 

 صاحب العقار مكاتب عقار
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ُمحتوياتُالسكن/2ُ

والمحتويات األخرى تختلف ,  -حديقة صغيرة  -و تحتوي على مساحة خارجية ,غير مؤثثة و مؤثث :ب يـــــوتُ/ُأ

 من بيت نآخر 

و غير ومنها ما هو مؤثث واألثاث قديم ومنها ماه, منها ما هو مؤثث واألثاث يكون بحالة جيدة   :شقــــــقُ/ُب

 !مؤثث لتؤثثه بنفسك 

 

ُالتزاماتُالسكن/3ُ

ُ:للبيوتُوُالشققُُ

ُ:عليك تحمل مسؤولية كّل من 

  ورخصة التلفاز  ,فواتير الماء والكهرباء -

 اشتراكات الهاتف واالنترنت  -

 أما إذا حصل أي ضرر لم يكن بسببك فالمالك يتكّفل بإصالحه , إصالح أي ضرر كنت أنَت سببه  -

 

ُاتالميـــــز/4ُ

  :بيوتُ/ُأ

  السعة 

  حديقة "وجود مساحة خارجية " 

 وتوفر مواقف لمن يزورك بسهولة, موقف السيارة أمام المنزل مباشره 

ُ:شققُ/ُب

 أفضل مستوى من البيوت 

  مؤثثة 

  أكثر أمان 

 قربها من وسط المدينة 

 أكثر دفء من البيوت 
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ُالعيــــــوب/5ُ

ُ:ُبيوتُ/ُأ

 ي لقربها من الشارع وسهولة الدخول إليها من الباب الخلفي ليست آمنة بالقدر الكاف 

 سواًء سيارة أو باص أو غيره , مما يوجب إيجاد وسيلة مواصالت, غالباً بعيدة عن وسط المدينة 

 

ُ:شققُ/ُب

  أقرب للجيران  مما يؤدي لإلزعاج 

 -  ضيق المساحة وقلة وجود وحدات للتخزين 

  غرف  3عدم توفر أكثر من 

ُ

ُالسكنُيناسبُمنُ؟هذاُ/6ُ

 أو أي مجموعة ذات عدد  , مناسب لمن لديه خادمة , مناسب العوائل  :بيوتُ/ُأ

زمالء متشاركين بالسكن اثنين أو ثالثة , طالب لوحده , عائلة صغيرة مع طفل أو طفلين كحد أقصى  :شققُ/ُب

 على األكثر 

 

ُمتوسطُالسعر/7ُُ

ُ:ُبيوتُ/ُأ

 باوند  ويرتفع المبلغ وينخفض بحسب جودة وميزات السكن  011 –  551: غرفتين أو ثالث غرف 

ُ:ُشققُ/ُب

  االستديو هو غرفة واحدة تضم السرير وغرفة الجلوس والمطبخ  باوند شهرياً  ( 551 – 401)استديوا 

  باوند شهرياً (  651 – 511: )غرفة وحدة 

  باوند شهرياً (  011 – 651: )غرفتين 

ُ!ُدة وميزات السكن من قرب وبعد لوسط المدينةيرتفع المبلغ وينخفض بحسب جو
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 من أيَن وكيف أُأَّجر ؟, طريقة الحجز / 8
 

ُ: والشققُبيوتُلل

بوضعُُ قومُمكاتبُالعقارُمنُخاللهاتفيُذلكُوالتيُُةمنُخاللُمواقعُاألنترنتُالمتخصصُبحثأفضلُطريقةُ

رهُويتمُتحديدُذلكُوغيرهُمنُمواصفاتُالشقهُماُبشكلُعاجلُأوُبعدُفتإإعالناتُللمنازلُوالشققُالمتوفرهُ

 ..الذيُيعرضهُلكُالموقع وموقعهاُفيُتفاصيلُاألعالن
ُ

  " الرايتُموف " موقعُوأفضلُمواقعُالبحثُعنُسكنُهوُمنُأشهرُ

www.rightmove.co.uk 

 

 ُمشاركةُمنُاألخُعبدالرزاقُالعنزي:ُبالفيديوُ"ُُالرايتُموف"ُشرحُلطريقةُالبحثُعنُطريقةُموقعُ

g-http://www.youtube.com/watch?v=6HDWHdPJq 

 

 :  (قراءةً ) طريقة البحث

 مثال   أدخل اسم المدينة : Birmingham city center 

 ها بتفصيل أكثر التي تريد معاييرك حدد 

  سنترال –وسط المدينة البعد عن  :مثال -  

 شقة / بيت :   نوع السكن 

 دورات مياه  2غرف نوم  2 , : ودورات المياه عدد الغرف 

 باوند  751 – 611من /    السعر الممكن 

 ومتى تم أضافة االعالن إلى الموقع  

 

  زتها أكثر والعكس كذلكحددت المعايير كلّما ضيقت على نفسك الخيارات ورك كلما.  

 والتي يصعب فيها الحصول على  الدراسة  ءخصوصاً في فترات ما قبل بد, كثر من يوم قوم بالبحث ألإذا كنت ت

  أو الثالث أيام الماضيه مثالً  ةاألربع وعشرين الساعه الماضي منزل مناسب قم بتحديد تاريخ إضافة اإلعالن إلى

  لتجد ما تم اإلعالن عنه جديثاً 

  معلومات الُمعِلن+  موقع السكن+  لهذا السكن صور +معلومات عن السكن  : اإلعالن  مزود بـ.. 

 

http://www.rightmove.co.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=6HDWHdPJq-g


16  

 

 
ُ؟ُُُبعدُأنُأجدُالمسكنُالمناسبُُمالخطوةُالتاليةُ/س

 

ُالتأّكدُثّمُالتواصلُثّمُطلبُموعدُالمعاينةُعليَك / جـ 

شقة قبل أن تسكنها بشهر أوشهرين ألنهم يعرضون  إذ يمكنك أن تؤجر ,التأّكد من توّفره في الفترة التي تريدها/ 1

 لك ذلك أيضاً 

 التواصل مع المعلن الذي تجد رقمه واسمه في المعلومات الخاصة بالسكن  ليؤّكد لك أكثر بتوفر السكن/ 2

   Viewing :ولتطلب معاينة الشقة والتي تسّمى بـ / 3

 

 Viewing, موعد الـمعاينة  

 :عند طلبك المعاينة تحدد 

 موعد اللقاء / 1

 في مكتب أو في السكن نفسه  , مكان اللقاء / 2

 إذا لم أتمكن من معاينتها بنفسي لعدم وجودي في المدينة؟ /س

 ..يمكن أن تنيب من تثق به /  جـ

 أو يعجبك وتوافق عليه على بركة هللا , فتبحث أكثر , بعد معاينة المنزل فإّما أن ال يعجبك / 3

ُ

كنتُفيُالسعوديةُأوُحتىُفيُمدينةُُ-تقومُبالبحثُقبلُقدومكُإلىُبرمنجهامُيفضلُأنُُُ:مالحظة

وأيضاُاإلنضمامُإلىُالقائمهُالبريديهُللناديُالسعوديُفيُبرمنجهامُحتىُ - أخرىُفيُبريطانيا

 يتسنىُلكُأنُتراسلُاألخوهُفلربماُهناكُمنُسيتركُمنزلهُأوُيعلمُعنُمنزلُمتوفر

 

ُم لحقاتُتهّمكُفي1ُُنقطةُُ:ُُأنظرُُثمُتبدأُعمليةُكتابةُالعقدُ
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 ..تنبهاتُمهّمةُ!ُافعلُولُتفعلُ/9ُ

 

ُ:ُبيوتُ/ُأ

 ذلك يجعلك في مأمن من السرقات التي تكون في األحياء , رص على مناطق السكن التي يغلب على أهلها الثراء اح

 الفقيرة 

   ال تسكن أبداً في حي يدعىLady wood"  "ء بريطانيا والجرائم فيه خمس أضعاف ألنه مصنف كأسوأ أحيا

 ال نخيفك لكن االحتياط واجب ! برمنجهام المعدل في 

  خصوصا في فترات مثل  ألن الخيارات لديك كثيرة, إن لم تكن مضغوطاً بالوقت , ال توافق على أول بيت تعاينه

ن  ألي شخص أن يلزمك بأخذ بيوت وال يمك 3ولكن قرر بعد أن ترى على األقل ,  نهاية الدراسة وبداية الصيف

 ! البيت من مجرد رؤيته 

  لتحصل على األماكن المناسبة بالسعر الذي تستحقه اسبة لترى أكثر الخيارات الممكنة والبحث قبل بفترة من 

 

 !!حقيقـــة

مثله  بالسعر الذي يمكنه أن يحصل على أفضل من ,وفي حالة سيئة  ,يحصل أن يؤجر الطالب مسكناً مبالغ في الضيق 

 : والسبب  !بكثير 

   تسرع أو ضيق وقت 

 غالباً يستغّل ضعف علم الطالب باألمكنة وضعف لغته, وثوق به على شخص غير م اعتماده ! 

 

ُ:شقــــقُ/ُب

 ُشققُالمجمعاتُالسكنيةُالتالية: Orion Building   َُُُوHive َُُُوPark central َُُُوJupiterَُُُو

Mailbox ُُبرمنجهامُلُالمجمعاتُالسكنيةُللشققُفيُتعتبرُمنُأحدثُوأفض 

 معرفة العدد الكافي والمسموح به في الشقة  

  سواء برقم سّري خاص أو مفتاح خاص , ذات نظام ال يسمح بدخول غير سكان العمارة , تأكد من وجود بوابة آمنة 

   قة في الدور األرضي ولمزيد من ألمان و الخصوصية تجنب استئجار ش, لتجنب إزعاج المارة أو السيارات 

  تأّكد من وجود موقف خاص لها ألن بعض الشقق ال توفر لك ذلك , إذا كانت لديك سيارة خاصة 

  وهذه بعض أمور أخرى ارِع انتباهك لها إذا كانت تهمك: 

 دواليب كافيه مناسبة  -وجود أماكن تخزين  -

 اراتغير مطلّة على شارع عام ولو كانت في دور علوي لتجنب إزعاج السي -

 هـ.ا
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 السكنُعندُالعوائلُاألجنبية:ُثالثااُ
 

 طبيعة السكن / 1

 محتويات السكن / 2

 التزامات السكن / 3

 الميـــــزات / 4

 العيــــــوب / 5

 هذا السكن يناسب من ؟/ 6

 متوسط السعر/ 8

 من أين وكيف؟ أأّجرطريقة الحجز / 7

 !افعل وال تفعل / 8

 
 

 لم يكتمل بعد

ُأنواعُالسكن

 معُعائلةُإنجلزية

 

 سكنُطالبُ بيوتُوشقق

 بيوت شقق :توفُره 

 شركات خاصه 

 الجامعة 

 :ه توفرُ 

 صاحب العقار مكاتب عقار
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ُملحقاتُتهّمك

 
 

 
 

ُودــــابةُالعقـــكت/1ُ

 :تحتويُأغلبُالعقودُعلىُأربعُركائزُمهمةُ

 

 شروط العقد /4 مدة العقد/ Deposit   ,3/ 2, الوكيل  / 1

 

ُ:ُالوكيلُ/1ُ

 .. يتّم السداد من قبلك يتكفل عنك بالدفع في حال لموظيفتُه أن  يلزم في العقد إحضار شخص 

 .. ليس عندي وكيل ؟ مالحل 
 " مقدماً "والحل هو دفع قيمة األجار لشهر أو لثالث أشهر , هذا هو أغلب حال الطالب السعوديين / ـ ج

 

 

2/ُDepositُُ 
باوند  233وماقيمته , للبيوت والشقق , مسترّد  قيمته مجموع  أجار شهر أو شهرين  أثناء كتابة العقد دفع مبلغوهو 

 ..لغ في حال إحداث ضرر في السكن  بوقد يخصم من هذا الم, لسكن الطالب 
 

 ..على أي مبلغ دفعته نقدياً  ال تنَس أخذ فاتورة! انتبه 
 

 

 

 

ُملحقاتُتهّمك

 كتابةُالعقود/1ُ

 معرفةُموقعُالسكنُعلىُالخريطةُ/2ُ

 فنادقُوشققُمؤقتهُ/3ُ

 
 برمنجهامُمناطقُمدينةُ/4ُ
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 :مدةُالعقدُ/3ُ
  أشهر  6: أقل مدة لكتابة عقد هي 

  في الغالب وهنا ما هو أكثر ..  أكثر مدة سنة.. 

 

 ماذا ؟ل!! حدد مدة إقامتك بدقة 

 , فهم بالمدة بعينها ال أن تأخذ عقد مدته سنة كاملة أشهر يجب عليك أن تعرّ  8في حال كانت مدة إقامتك  :مثالُ

فستعطى غرامة لكسر , وبالتالي لن تدفع أجار األشهر المتبقية خروجك وإعالمهم بانتهاء إقامتك  ألنَك في حين

 !العقد 

 
 

 ..شروطُالعقدُ/4

 :  عقودأغلب البها طلالشروط التي ت من
 

 

 :حالةُالسكنُ/ُأ

  ,بنفس الحالة التي سلموك إياها عند نهاية عقدك تتطلب الشركات وأصحاب السكن أن تسلّم السكن

 :مما ينتج عن ذلك

 

 !وذلك في أول أسبوع من إقامتك فيه, مسبق لم تتسبب أنَت في إيجاده  أن يكون من حقك إخبارهم بأي ضرر  /1

الذي قدمته في بداية العقد   depositفإن المبلغ المالير أو خلل في شّقتك عند خروجك من السكن ضر إذا وجد / 2

 ..مناسباً سيخصم منه مقدار ما يرونه 

 

ُ:اإلصالحاتُ/ُب

تسريب ولم يكن العطل متعمداً فإن إصالح العطل يكون من , فرن ,  اءكهرب, عند وجود أي عطل في الشقة تدفئه 

تغيير مصابيح اإلضاءة المعطلة  -عدا  فيتواصل معهم لطلب اإلصالح, أو الشركة المتعاقد معها , مسؤولية المالك 

 ): فإنه عليك  -

 

ُ:عددُالساكنينُ/ُج

ذلك سيوّفر ( وليس زيارة )إقامة دائمة ,عند كتابة العقد يتوجب عليك إخبارهم بعدد األفراد الذين سيقيمون معك 

تأخذ رسوم اضافية او , بعض المكاتب)  ! وا مشترطين بعدد معّين من الساكنينفي حال كان, عليك أي مساءالت 

 .باوند 123رسوم المكاتب تكون في حوالي (. مماثله  اذا كان الساكنين اكثر من واحد

 

ُ..ُتختلفُباختالفُرغباتُالمالكُللسكنُوهناكُشروطُأخرىُغيرها
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 عرفةُموقعُالسكنُعلىُالخريطةم/2ُ

 

  ومكان وجودها وقربها من بعضها  مسجد  / جامعة/ للتعرف على العناوين التي تهّمك سكن

 !البعض على الخريطة 

 

  العنوان يتكون منأن فعلَيك أن تعلم : 

 

 الرمز البريدي -5 المقاطعة  -4 المدينه  -3 اسم الشارع -2  رقم البيت  أو الشقة -1

 

 Birmingham  Central Mosque نبحث في قوقل ؟  ين المسجدن نعرف أد أنري :مثال 

 : فنجد العنوان بالصيغة التالية 

180 Belgrave Middleway  Birmingham, West Midlands B12 0XS  

 :وشرح الرموز هذه كالتالي 

  رقم المبنى  183/ رقم المبنى 

 اسم الشارع / Belgrave Middleway    

  هامبرمنج/  المدينة 

 المقاطعة  / West Midlands  

 ثم الرمز البريدي  / B12 0XS 

ُملحقاتُتهّمك

 كتابةُالعقود/1ُ

 معرفةُموقعُالسكنُعلىُالخريطةُ/2ُ

 فنادقُوشققُمؤقتهُ/3ُ

 
 برمنجهامُمناطقُمدينةُ/4ُ
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 و خرائط الجوال فيتضح مكان المسجدمعطيات هذا العنوان في خرائط قوقل أ ندخلوبكّل بساطه 

 :كالتالي

 

 وجامعات ك يمكن قياس جميع األماكن االخرى من مساكن ومطاعملوعلى ذ

 

  ر مكاننا الحالي ننقر نقرة باليسار ونختالمعرفة بعد المكان منdirection to here 

 

نريد معرفة  أو أي مكان كنا فيه تلك الساعة و, ثّم  ندخل عنوان السكن الذي نحن فيه 

 bath Row, Birmingham 56مثال   نهوبي المسافة بيننا
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مشياً  دقيقة  21و ة أدقائق بالسيار 3ق الذهاب اليه ميل ويستغر 1.2نه يبعد لك  أ فيوضح

 .االقدام على
 

 هـ.ا
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ُ

ُ

 فنادق وشقق مؤقته / 3
 

فنادق في  حجز حاول , ( أثناء البحث عن شقة)أسبوعين  وهنا نعرض لك أماكن للسكن المؤقتة في أول أسبوع أو 

مع الحرص على !  لبعيدة ولو كانت أقّل تكلفة وذلك لتتجنب تكاليف النقلوتجنب الفنادق ا  -السنتر –وسط المدينة 

 ,أفضلالحجز قبل اإلقامة بأسبوع على األقل  إن أمكن للحصول علي أسعار 

مقترحاتُلمجموعةُمنُالفنادقُالقتصاديةُوالتيُيقعُبعضهاُفيُوسطُالمدينةُوبالقربُفيماُيليُ

ُ!تعدادُلُالحصرُمنُالمعاهدُوالجامعاتُوهيُعلىُسبيلُال

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

ُ

ُملحقاتُتهّمك

 كتابةُالعقود/1ُ

 معرفةُموقعُالسكنُعلىُالخريطةُ/2ُ

 فنادقُوشققُمؤقتهُ/3ُ

 
 برمنجهامُمناطقُمدينةُ/4ُ
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ُ:ُالفـنــادقُُ/أ 

 

 

 

 الموقع اإللكتروني الخاص به الفندق
تقييم 

 السعر
 :بالقرب من 

Premier inn 

Birmingham 

Broad Street 

(Canal Side) 

 

http://www.premierinn.com/en/c

heckHotel/BIRWHA/birmingham-

broad-street-canal-side 

 

 BRASS برس هاوس:  معهد اللغة اإلنجليزية   اقتصادي

HOUSE 

premierinn 

Birmingham City 

Centre (Waterloo 

Street) 

 

http://www.premierinn.com/en/c

heckHotel/BIRSOL/birmingham-

city-centre-waterloo-street 

 

 BULL RINGالسنتر  مدينة لوسط ا  اقتصادي

  جامعةUCB 

 نوستجامعة أ ASTON 

Premier inn 

Birmingham 

Broad Street 

(BrindleyPlace) 

 

http://www.premierinn.com/en/c

heckHotel/BIRPTI/birmingham-

broad-street-brindley-place 

 

 BRASS برس هاوس:  معهد اللغة اإلنجليزية  اقتصادي

HOUSE 

Travelodge 

Birmingham 
Central Moor 
Street Hotel 

 

http://www.travelodge.co.uk/hot

-Central-els/531/Birmingham

hotel-Street-Moor 

 

 ASTONلجامعة أستون  هو األقرب اقتصادي

Travelodge 

Birmingham 

Central Hotel 

 

http://www.travelodge.co.uk/hot
els/109/Birmingham-Central-hotel 

 :هو األقرب من  اقتصادي

 BRASS برس هاوس معهد اللغة اإلنجليزية 

HOUSE 

http://www.premierinn.com/en/checkHotel/BIRWHA/birmingham-broad-street-canal-side
http://www.premierinn.com/en/checkHotel/BIRWHA/birmingham-broad-street-canal-side
http://www.premierinn.com/en/checkHotel/BIRWHA/birmingham-broad-street-canal-side
http://www.premierinn.com/en/checkHotel/BIRSOL/birmingham-city-centre-waterloo-street
http://www.premierinn.com/en/checkHotel/BIRSOL/birmingham-city-centre-waterloo-street
http://www.premierinn.com/en/checkHotel/BIRSOL/birmingham-city-centre-waterloo-street
http://www.premierinn.com/en/search.action
http://www.premierinn.com/en/search.action
http://www.premierinn.com/en/search.action
http://www.premierinn.com/en/checkHotel/BIRPTI/birmingham-broad-street-brindley-place
http://www.premierinn.com/en/checkHotel/BIRPTI/birmingham-broad-street-brindley-place
http://www.premierinn.com/en/checkHotel/BIRPTI/birmingham-broad-street-brindley-place
http://www.travelodge.co.uk/hotels/531/Birmingham-Central-Moor-Street-hotel
http://www.travelodge.co.uk/hotels/531/Birmingham-Central-Moor-Street-hotel
http://www.travelodge.co.uk/hotels/531/Birmingham-Central-Moor-Street-hotel
http://www.travelodge.co.uk/hotels/109/Birmingham-Central-hotel
http://www.travelodge.co.uk/hotels/109/Birmingham-Central-hotel
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 (باألجار اليومي) الشقق/ُب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األماكن القريبة منه الموقع االلكتروني الخاص به اسم الشقق

Stay city http://www.staycity.com/birmingha

m/ُ
  وسط المدينة  السنترBULL RING 

Cutlass Court Apartment 

Hotel Birmingham 

 

http://www.comfortzoneapartments.

-hotel-apartment-court-com/cutlass

birmingham.htm 

ُ

 برس هاوس:  معهد اللغة اإلنجليزية 

BRASS HOUSE 

SACO Birmingham - 

Livingbase, Birmingham 

 

http://www.sacoapartments.com/ser

-viced

-at-apartments/uk/birmingham/saco

livingbaseُ

ُ

 

 برس هاوس:  معهد اللغة اإلنجليزية 

BRASS HOUSE 

  -تعتبر االفضل من بين الشقق -

 

http://www.staycity.com/birmingham
http://www.staycity.com/birmingham
http://www.comfortzoneapartments.com/cutlass-court-apartment-hotel-birmingham.htm
http://www.comfortzoneapartments.com/cutlass-court-apartment-hotel-birmingham.htm
http://www.comfortzoneapartments.com/cutlass-court-apartment-hotel-birmingham.htm
http://www.sacoapartments.com/serviced-apartments/uk/birmingham/saco-at-livingbase
http://www.sacoapartments.com/serviced-apartments/uk/birmingham/saco-at-livingbase
http://www.sacoapartments.com/serviced-apartments/uk/birmingham/saco-at-livingbase
http://www.sacoapartments.com/serviced-apartments/uk/birmingham/saco-at-livingbase


27  

 

 

  

 

 :ونصائح للطالب  برمنجهام مدينة  مناطق 

 

 :الستعراض الخريطة على االنترنت اضغط على الرابط التالي , الخريطة  التالية  تعرض  أهّم مناطق المدينة 

http://www.scribblemaps.com/maps/view/birmingham 

 

 

 

 

 

 

 

ُملحقاتُتهّمك

 كتابةُالعقود/1ُ

 معرفةُموقعُالسكنُعلىُالخريطةُ/2ُ

 فنادقُوشققُمؤقتهُ/3ُ

 

 مدينةُبرمنجهامُمناطقُ/4ُ

http://www.scribblemaps.com/maps/view/birmingham
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  الزرقاءالمنطقة  : 

Edgbastonُُ-نُوستباُجدإ:ُةُسكنيُاءحيأُ
 .أحدث و افضل السنترمناسب للبحث عن بيوت وليس عن شقق الن الشقق في 

 

  الورديةالمنطقة  : 

ُ SELLY OAKُ-ُيليُأوكس:ُةُسكنيُاءحيأُ
 .أحدث و افضل السنترمناسب للبحث عن بيوت وليس عن شقق الن الشقق في 

 

 البنيةة المنطق :  
   LADY WOODُُ-منطقةُسكنيةُ

 تجنب السكن في حي ليدي وود الن معدل الجرائم فية خمس أضعاف األحياء االخرى

 

  في الوسط ,  خضر الفاتحاألالمنطقة 
Broad Streetُُ-بوردُستريتُ

 .برس هاوس باالضافة الي مجمعات شقق حديثة اإلنجليزية لغةاليقع في هذه المنطقة معهد 

 

  البنفسجيةالمنطقة : 
Mailboxُُُ-ُميلُبوكس:ُوسطُالمدينةُ

 .ومجمع مطاعم باالضافة الي شقق حديثة سوق

 

 العنابيةُالمنطقة : 
 Bull Ringُ–بولُرنقُ:ُوسطُالمدينةُ

 .ع فيه المحطة الرئيسية للقطارالسوق الرئيسي وتق

 

  الصغيرة  الزرقاءالمنطقة: 
Hiveُُ-هايفُ

 و جامعة أستون الرئيسي من السوق أحدث مجمعات الشقق السكنية وقريب جداً 

 

  في الشمال األخضر الفاتحالمنطقة 
 تقع في شمال المدينة Astonُ–جامعةُأستونُ

 

  الحمراءالمنطقة : 
 Park central ُ-الُُباركُسنترلا

 Birminghamبرمنجهام جامعة مع امكانية الوصول ل, المدينة  وسط من قريبةمنطقة شقق  

university  يف ويزامن خالل محطة الفبالقطار Five Ways وكذلك بالباص الى جامعة استون 
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 الصفراءة المنطق:  

 فقط وال ينصح بها للسكن  للشراء, منطقة مسلمين فيها مساجد ومطاعم  وسوبر ماركت يحوي منتجات عربية 

 

 في الجنوب : األخضر الفاتحة المنطق 
 

 Birmingham universityُُ-ُبرمنجهامُجامعةُ
 

ومعهدها فألن موقعها على علي طرف المدينة الجنوبي  فُينصح بالسكن داخل برمنجهام بالنسبة لجامعة 

  five waysأو   new streetن محطة المدينه والذهاب الي  الجامعة بالقطار وهي أقّل الوسائل تكلفة م

 .دقائق 5الرحله تستغرق   universityإلى محطة الجامعة وتسمي 

 

 هـ.ا

 

ُ 

 

ُا ُ:ُختاما
 

ُ:وقفةُمعُالمساكنُ
لُ,ُتدققُفيُتفاصيلهُتذّكرُأنُالتوفيقُفيُالحصولُعلىُماُيناسبكُبيدُهللاُو,ُتنشغلُبالبحثُعنُمسكنُحينماُ

ُلُالطوبُولُاإلسمنتُلبناتهاُالذهبُوالفضةُمساكنُ !ُثّمُُتذّكرُمساكنُالجنةُ!ُتعنُبهُفاسُ,بدّقةُبحثكُوتدبيركُ

فيهاُاسألُهللاو ُ..ُالكريمُأنُيجعلُُلكُداراُا

ُوالفوزُبمساكنُالفردوسُاألعلى,ُنسألُهللاُلكمُالتوفيقُفيُمساكنُالدنياُ

ُ

ُ

ُ

 والسالمُعليكمُورحمةُهللاُوبركاته

 

 

ُمشاركةُوإعداد

ُجىُالحسوناألختُس

ُ

ُ

ُمراجعة

ُالمشرفُاإلعالميُبالناديُالسعوديُببرمجهام

 سعيدُالشريف
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 فيُبرمـنجهام الجامعات
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 جامعات المستوى األصعب :أوالا 
 

  Birmingham Universityبرمنجهامُجامعةُ

 

 الموقع اإللكتروني:     http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx  

 يقع الحرم الجامعي في جنوب المدينة   :مكان الحرم الجامعي 

  طة خاصة بالجامعة اسمها بالقطار من خالل مح :أفضل طريقة للوصول إليهاUniversity station   

  موقع الجامعة على الخريطة : 
-GB&rlz=1T4TEUA_en___SA495&um=1&ie=UTF-http://maps.google.com.sa/maps?hl=en

8&q=birmingham+university&fb=1&gl=sa&hq=birmingham+university&hnear=birmingham+university&

528346&sa=X&ei=BsLxUP7DF8O20QXyn4DQDw&ved=0CI4BEPwSMAAcid=0,0,6823821100759 

 

 

  التخصصات المتوفرة في الجامعة 

 :تجدها على هذا الرابط 

:http://www.birmingham.ac.uk/students/courses/index.aspx  

 

Aston Universityُُ–جامعةُأستونُُ

 
  الموقع اإللكتروني:      http://www1.aston.ac.uk  

  السنتر –يقع شمال المدينة قريبة جداً من  :مكان الحرم الجامعي-  

  يمكن الوصول اليها مشياً على األقدام من داخل المدينة :أفضل طريقة للوصول إليها .. 

  الجامعة على الخريطةموقع : 
-GB&rlz=1T4TEUA_en___SA495&um=1&ie=UTF-e.com.sa/maps?hl=enhttp://maps.googl

8&q=aston+university&fb=1&gl=sa&hq=aston+university&cid=0,0,15441755049889870176&sa=X&e

i=kcLxUPqyEfKT0QW0yYCYAg&ved=0CIsBEPwSMAA 

 

  التخصصات المتوفرة في الجامعة 
 : تجدها في الروابط التالية 

 / http://www1.aston.ac.uk/study/undergraduate/  اسللباكلوري

 / http://www1.aston.ac.uk/study/postgraduate/ للدراسات العليا 

 

 

http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en-GB&rlz=1T4TEUA_en___SA495&um=1&ie=UTF-8&q=birmingham+university&fb=1&gl=sa&hq=birmingham+university&hnear=birmingham+university&cid=0,0,6823821100759528346&sa=X&ei=BsLxUP7DF8O20QXyn4DQDw&ved=0CI4BEPwSMAA
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en-GB&rlz=1T4TEUA_en___SA495&um=1&ie=UTF-8&q=birmingham+university&fb=1&gl=sa&hq=birmingham+university&hnear=birmingham+university&cid=0,0,6823821100759528346&sa=X&ei=BsLxUP7DF8O20QXyn4DQDw&ved=0CI4BEPwSMAA
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en-GB&rlz=1T4TEUA_en___SA495&um=1&ie=UTF-8&q=birmingham+university&fb=1&gl=sa&hq=birmingham+university&hnear=birmingham+university&cid=0,0,6823821100759528346&sa=X&ei=BsLxUP7DF8O20QXyn4DQDw&ved=0CI4BEPwSMAA
http://www.birmingham.ac.uk/students/courses/index.aspx
http://www1.aston.ac.uk/
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en-GB&rlz=1T4TEUA_en___SA495&um=1&ie=UTF-8&q=aston+university&fb=1&gl=sa&hq=aston+university&cid=0,0,15441755049889870176&sa=X&ei=kcLxUPqyEfKT0QW0yYCYAg&ved=0CIsBEPwSMAA
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en-GB&rlz=1T4TEUA_en___SA495&um=1&ie=UTF-8&q=aston+university&fb=1&gl=sa&hq=aston+university&cid=0,0,15441755049889870176&sa=X&ei=kcLxUPqyEfKT0QW0yYCYAg&ved=0CIsBEPwSMAA
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en-GB&rlz=1T4TEUA_en___SA495&um=1&ie=UTF-8&q=aston+university&fb=1&gl=sa&hq=aston+university&cid=0,0,15441755049889870176&sa=X&ei=kcLxUPqyEfKT0QW0yYCYAg&ved=0CIsBEPwSMAA
http://www1.aston.ac.uk/study/undergraduate/
http://www1.aston.ac.uk/study/undergraduate/
http://www1.aston.ac.uk/study/postgraduate/
http://www1.aston.ac.uk/study/postgraduate/
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 األسهل جامعات المستوى :ثانياا 
 

UniversityُCollegeُBirminghamُُُ -برمنجهامُجامعةُيونفرستيُكولِجُ

 

  الموقع اإللكتروني:    .ac.ukucbwww.  

  في وسط المدينة  بنهاية شارع نيو ستريت   :مكان الحرم الجامعيNew Street 

  إليها بسهوله  مشياً على األقدام يمكن الوصول :أفضل طريقة للوصول إليها 

  موقع الجامعة على الخريطة : 
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en&rlz=1T4TEUA_en___SA495&biw=1366&bih=6

12&um=1&ie=UTF8&q=ucb+birmingham&fb=1&gl=sa&hq=ucb+birmingham&hnear=uc

-b+birmingham&cid=0,0,17007937281354016794&sa=X&ei=PMXxUNTxFY

N0wXTmIGwDg&ved=0CIsBEPwSMAA 

 في الجامعة  التخصصات المتوفرة: 
http://www.ucb.ac.uk/courses/home.aspx 

 

Birmingham City Universityُُُُ    ُُ-ستيُيونيفرستيُبرمنجهامُجامعةُ

 

 الموقع اإللكتروني:  www.bcu.ac.uk 

 لها فرعين  :مكان الحرم الجامعي 
 

 األطراف الشمالية للمدينة ويضم كليات اإلدارة  كليات اإلدارة  :الفرع الشمالي 

 ويضم كليات الحاسب  األطراف الجنوبية للمدينة  :الفرع الجنوبي 

 

 أفضل طريقة للوصول إليها:  

 
   Perry Barr  -يقة للوصول إليه  بالقطار محطة أفضل طر: الفرع الشمالي 

 عن طريق الباص : الفرع الجنوبي 

 

  موقع الجامعة على الخريطة : 
-GB&rlz=1T4TEUA_en___SA495&um=1&ie=UTF-http://maps.google.com.sa/maps?hl=en

m+university&cid=0,0,688&q=birmingham+university&fb=1&gl=sa&hq=birmingham+university&hnear=birmingha

23821100759528346&sa=X&ei=BsLxUP7DF8O20QXyn4DQDw&ved=0CI4BEPwSMAA 

 ة في الجامعةالتخصصات المتوفر: 

http://www.bcu.ac.uk/courses 

http://www.ucb.ac.uk/
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en&rlz=1T4TEUA_en___SA495&biw=1366&bih=612&um=1&ie=UTF8&q=ucb+birmingham&fb=1&gl=sa&hq=ucb+birmingham&hnear=ucb+birmingham&cid=0,0,17007937281354016794&sa=X&ei=PMXxUNTxFY-N0wXTmIGwDg&ved=0CIsBEPwSMAA
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en&rlz=1T4TEUA_en___SA495&biw=1366&bih=612&um=1&ie=UTF8&q=ucb+birmingham&fb=1&gl=sa&hq=ucb+birmingham&hnear=ucb+birmingham&cid=0,0,17007937281354016794&sa=X&ei=PMXxUNTxFY-N0wXTmIGwDg&ved=0CIsBEPwSMAA
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en&rlz=1T4TEUA_en___SA495&biw=1366&bih=612&um=1&ie=UTF8&q=ucb+birmingham&fb=1&gl=sa&hq=ucb+birmingham&hnear=ucb+birmingham&cid=0,0,17007937281354016794&sa=X&ei=PMXxUNTxFY-N0wXTmIGwDg&ved=0CIsBEPwSMAA
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en&rlz=1T4TEUA_en___SA495&biw=1366&bih=612&um=1&ie=UTF8&q=ucb+birmingham&fb=1&gl=sa&hq=ucb+birmingham&hnear=ucb+birmingham&cid=0,0,17007937281354016794&sa=X&ei=PMXxUNTxFY-N0wXTmIGwDg&ved=0CIsBEPwSMAA
http://www.ucb.ac.uk/courses/home.aspx
http://www.bcu.ac.uk/
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en-GB&rlz=1T4TEUA_en___SA495&um=1&ie=UTF-8&q=birmingham+university&fb=1&gl=sa&hq=birmingham+university&hnear=birmingham+university&cid=0,0,6823821100759528346&sa=X&ei=BsLxUP7DF8O20QXyn4DQDw&ved=0CI4BEPwSMAA
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en-GB&rlz=1T4TEUA_en___SA495&um=1&ie=UTF-8&q=birmingham+university&fb=1&gl=sa&hq=birmingham+university&hnear=birmingham+university&cid=0,0,6823821100759528346&sa=X&ei=BsLxUP7DF8O20QXyn4DQDw&ved=0CI4BEPwSMAA
http://maps.google.com.sa/maps?hl=en-GB&rlz=1T4TEUA_en___SA495&um=1&ie=UTF-8&q=birmingham+university&fb=1&gl=sa&hq=birmingham+university&hnear=birmingham+university&cid=0,0,6823821100759528346&sa=X&ei=BsLxUP7DF8O20QXyn4DQDw&ved=0CI4BEPwSMAA
http://www.bcu.ac.uk/courses
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  المركز التعليمي

 
 

 

 

ُالعنوان
AL Huda Girls School 

74-76 Washwood Heath Road, 

Saltley, 

Birmingham, B8 1RD 

 باإلمكان الوصول إلى المدرسة بواسطة خطوط الباصات المدرجة أدناه

0A, 94, 90, 56, 55, 54 

 :طالق والوصول للباصات إستخدم الموقع التاليلمعرفة أوقات اإلن

http://www.travelinemidlands.co.uk 

 

 الدوام أوقات

 

 3:31إلى  9:31يوم األحد من الساعة 

 
 

 الكتب

بدون التسجيل ال تصرف تصرف لكل من يسجل في الرابط الذي يرسل من الملحقية في بداية كل فصل دراسي و

 للطالب كتب من الملحقية، التسجيل للطالب السعوديين فقط

 

 

http://www.travelinemidlands.co.uk/
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ُرابطُالتسجيلُلهذهُالسنة 

http://uksacb.org/story/slcregistration 

 

 

كتب ولكن إذا كان فيه فائض بعد التوزيع على الطالب بالنسبة للطلبة غير السعوديين عادة ال تصرف لهم 

 .السعوديين فممكن

 

بقدر ما هو راجع للشخص، المرحلة اإلبتدائية حاليا يعادلون الشهادات اإلنجليزية و في العام  التسجيل ليس إلزامي

 أي توجيه حتى انآنالماضي تم إعطاء الطالب أفادات بحضورهم في المركز التعليمي و في السنة الحالية لم يرد 

 

المرحلة المتوسطة و الثانوية تصدر لهم شهادات إنتساب كلي و يتم إدخالها في برنامج نور التابع لوزارة التربية 

 .والتعليم و هذه الشهادة معتمدة من الملحقية و يمكن إستخدامها في التقديم على المدارس السعودية

 

عليهم مراجعة الملحقية الثقافية  –خصوصا طالب المرحلة الثانوية  زيةمعادلة الشهادات اإلنجليللذين يرغبون في 

 لمزيد من المعلومات

 

 

أختبارات المرحلة المتوسطة تجرى في المدرسة تحت أشراف إدارة المدرسة و أما المرحلة الثانوية فيتم أرسال 

ة يتم أختارها كل سنة حسب بريطاني مدن في عدة األسئلة ومشرف خاص من الملحقية و يكون مقر اإلختبارات

 .عدد الطالب المسجلين و هي تحت أشراف مباشر من الملحقية و إدارة المدرسة مساعدة فقط

 

ُ

ُالرسومُالدراسية
في هذه السنة الملحقية سوف تصرف مبلغ مقطوع لكل مدرسة بحيث ال يتجاوز صرف المدرسة هذا المبلغ مع 

أراد أولياء األمور أن يجعلوا الدراسة يومين في اإلسبوع أو كان المبلغ إعفاء اولياء األمور من الرسوم و لكن لو 

بمعنى إذا الشباب كانوا متعاونين ممكن يرجعوا )المصروف قليل فتكون هناك رسوم بالقدر الذي يسدد هذا العجز 

 ( المدرسة نشاطها بحيث تكون يومين في اإلسبوع

 

 

ُمشاركةُوإعداد

31ُوكيلُالمدرسةُللدورةُ

ُيوسفُالحربيُ–أبوُباسمُُاألخ

ُ

ُ

ُمراجعة

ُالمشرفُاإلعالميُبالناديُالسعوديُببرمجهام

ُسعيدُالشريف

http://uksacb.org/story/slcregistration
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  المستشفيات والعيادات   

 

 
  

 برمنجهامالخدمات الصّحية في 

The National Health Service 

 NHS :  تختصر و

  انلسكّ لتقدم خدمات مجانية  بريطانيا عمومامات الصحية في دالخ

 :كنت  ذاإحقية بالعالج لديهم لك األفكونك طالب و

 شهور 6 تدرس في كورس لمدة اكثر   

 نك طالب منتظمأو أ  

  !"First Care Practice  "   و   " GP" تشتهر أيضا بإسم 
 

 كيف تنضّم لهذه الخدمات ؟

 ):وصولك للمدينة  ال تنتظر المرض سجل بمجرد,  يجب عليك التسجيل لدى أقرب عيادة أو مركز صحي/ جـ 

 

  : للتسجيل
  (أي بريد رسمي استلمته باسمك على عنوانك:مثال)حضر اثبات لمكان سكنك 

   اذهب إلى العيادة للتسجيل 

 لى هذا الموقع ولتتعرف على أقرب عيادة  أّطلع ع: 

Search/GP/LocationSearch/4-http://www.nhs.uk/Service  

  ادخل رمز السكن البريدي postcodeوسيظهر لك االقرب مسافة لسكنك 

 : بعد أن تذهب ألقرب مركز صحي 

 نموذج تقديم سُتعطى 

 واتركها عند الموظف كاتبيان امأل 

  ُبياناتك وبيانات  ابه في بطاقة رسل لك رقم التسجيلبعد مدة سي

 .  عند المراجعة اي تستخدمهتال يوه الطبيب والمركز

http://www.nhs.uk/Service-Search/GP/LocationSearch/4
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ُتسجيلُاألطفال؟
 

 !طفلك  تطعيموقت  ما يحينحين تنبيهاترسل يُ  المركزيجب عليك أيضا تسجيل طفلك إذ أن 

 .واالنضباط بهفمن الجّيد معرفة الوقت قبل مّدة   في يوم واحد من االسبوع التطعيم ونكغالبا يُ وفي المراكز الصحية 

 

ُطبيعةُعملُومواعيدُوأوقاتُالمراكزُالصحيةُ
 6الى  4ثم من  1الى  9من  :مثال.. يعمل على فترتينبعضها صحية لها اوقات دوام معينة وال المراكز

 الرسمي خالل الدوام ي وقتأهاب في لمواعيد وبعضها يمكنك الذبعضها يعتمد على ا

يزودك به المركز الصحي بعد  للطوارئ الدوام وقاتأفي خارج عليه  مكنك من االتصالويوجد رقم طوارئ للمركز يُ 

 ..تسجيلك 

 

 ؟ في حالة الطوارئ القصوى
 ..ليصلوا إليك  لالسعاف 999اتصل ب 

 : هذا الموقعاّطلع  على  تشفى االقرب من سكنكلمسمعرفة الو  قرب مستشفىألى قسم الطوارئ في إذهب إ وأ

Care/LocationSearch/0-Search/Urgent-http://www.nhs.uk/Service 

 صرفُالعالج 
 دواء عن كلباوند  7فع حوالي وتد من الطبيب وصفةال بإصرف دوية التُ ألا المضادات الحيوية ومعظم

 -:الحاالت التي ال تدفع فيها قيمة الدواء

  سنة 61اذا كنت اقل من 

 ادوية االطفال 

  منتظم سنة وتدرس دراسة 61اذا اقل من 

 الحامل 

  شهر بعد الوالدة 61الوالدة الى مدة 

 

 الحامل

عند  اتستخدميه بطاقة  ويرسل لك يةعفاء من قيمة االدوعة في المركز يتم تعبئة نموذج اإلبداية المراج عند

 . ةصرف االدوي

 !أريد طبيبة ال طبيب 

 . الحق في التسجيل لدى طبيبة بدال من طبيب لكبالنسبة للمرأة فإنه 

 

 

 

 

http://www.nhs.uk/Service-Search/Urgent-Care/LocationSearch/0
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ُُسنانعالجُاأل
   عيادات األسنان مستقلّة  وليست ضمن المركز الصحي وكّل ماعليَك أن تذهب إلى أي  عيادة

 ! فقط تحجز الموعد أثناء حاجتك له , ون تسجيل مسبق  أسنان تراها مناسبة بد

  ويضّم العالج المجاني كل , فيفا الطبي المقّدم من قبل الملحقيةأوالعالج مجاني من خالل تأمين

 .ماتحتاج له ماعدا  العالج التجميلي كتقويم االسنان بدون وجود ضرورة

  اطّلع على هذا الموقع .. لمعرفة أقرب عيادة أسنان : 

Search/Dentist/LocationSearch/3-http://www.nhs.uk/Service 

 .وسيظهر لك االقرب مسافة لسكنكpostcode ادخل رمز السكن البريدي 

 

ُُتأمينُأفيفا
جُودفعُتكآليفهآُفيُمجموعهُمنُآلمستشفيآتُلتشخيصُوآلعآلالخدمهُالحصولُعلىُسرعهُاتتيحُلكُهذهُ

.بعمالءُأفيفاُآلخآصه خدمهالمآعليكُسوىُاإلتصآلُعلىُ    

080002928264  

نُيتكلمونُآلعربيهُواإلنجليزيهويوجدُموظف  

  وهذهُآلألوقآتُآلمتآحهُلإلتصآل

مسآء8ُصبآحآُإلى8ُُاألثنينُإلىُآلجمعهُمنُ   

ظهرآ1ُصبآحآُإلى8ُُآلسبتُمنُ   

:ُقديمُمطآلبهُخآصهُبعآلجُاألسنآنُوآلبصرُوآلحملكيفيهُت  

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعآلجُاألسنآن
أنآف جنيه إسترليني لعآلج األسنآن في كل سنه مآعليك سوى اإلتصآل بخدمه عمآلء فيفآ  5يتم دفع مآيصل إلى 

سكنك بعد ذلك يتم إرسال بيانات العيآده للتوآصل معهمومعرفه أقرب عياده أسنآن لموقع  وعند اإلتصال بهم وأخذ  
 موعد مع آلدكتور تعاود اإلتصال بخدمه العمآلء لمعرفه رقم التأمين الخآص بك

  وعند زيآره عيآده األسنآن مآعليك سوى إعطآئهم رقم التآمين لشركه فيفآ ويتكفل المستشفى بإرسآل الفوآتير للشركه

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُآلبصرُعآلج
جنيه إسترليني نظير آلفحوص آلنظريه اإلعتيآديه وآلحصول على نظآره أو زوج من  411يتم دفع مآيصل إلى 

ل فوآتيرك ولكن هنآ تختلف آلحآله فأنت من يدفع آلفوآتير بنفسك وبعدهآ تقوم بإرسآُالعدسآت الآلصقه في كل سنه
 لشركه فيفآ مع ذكر رقم بوليصتك

 

 

http://www.nhs.uk/Service-Search/Dentist/LocationSearch/3
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 آلحمل

األيآم األولى بعد ونآدته 7يتم دفع تكآليف آلعآلج من بدآيه آلحمل من فحوصات وتحآليل لألم وآلمولود إلى ال    

 !بما يخص تأمين أفيفا يفضل أن تراجع موقعكم وموقع الملحقية لمزيد من التفاصيل

 

ُ,,لعافيةُونتمّنىُلكمُدوامُالصّحةُوا
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 تأمين السيارة

 
 

 

  لتأمينُسيارتكُهناكُطريقتين

 
 

                                                                                                  ُ:الطريقةُاألولى

تأمين عن طريقة شركة تأمين بريطانية, وهناك مجموعة المواقع التي تقوم بالبحث والمقارنة بين الشركات, 
 لتعطيك األرخص واألنسب من بينهم 

:ومن تلك المواقع  

www.gocompare.com  
www.moneysupermarket.com  
www.comparethemarket.com  

Car insurance عن طريق البحث في قوقل عن  أو  

 

(..لمُيقبلونُطالبُحاليا)ُُ:الطريقةُالثانية                                                                                 
 تأمين عن طريقة شركة أمريكية - تأمين دولي, وهو األرخص واألنسب, حيث إنهم ال يهتمون لعمر وال 

أسعارهم ثابته تقريبا. ع السيارةوال نو, عنوان سكن   
 

  وهناُسنذكرُشركتينُمنهمُمجربة
www.clements.com : األولى  

عليك باإليميلثم تنتظر ردهم  على اإلنترنت ة موقعهمتقوم بتعبئة بياناتك عن طريق .  
سنوياً  باوند 451حوالي : السعر  

 

 
www.geico.com : الثانية  

, رسال أبلكيشن لكإثم سيقومون ب, معهم في بريطانيا تقوم بمراسلتهم عن طريقة الموقع تذكر أنك تريد التأمين
(السعودية مثال)  و الرخصة( من الجامعة مثالً ) تعريف , الفيزا , صورة الجواز.. لتعبئته وترسل بعض األثباتات  

 - وإيضا وهو األهم إذا ذكرت أن لديك. وأضفت بيانات الزوج, يقل سعر التأمين إذا ذكرت أنك متزوج: مالحظة
.وليس شرطا أنهم سوف يطلبون إثبات لذلك.. لشركةاذكر لهم اسم ا, ولو كان من السعودية –نو كليم دسكاونت   

سنوياً  باوند 511حوالي : السعر  

  ؟ عن طريق الموقع التالي تستطيع التأكد إن كان تأمينك مسجل في قاعدة بيانات تأمين السيارات في بريطانيا أم ال
www.askmid.com  

http://www.gocompare.com/
http://www.moneysupermarket.com/
http://www.comparethemarket.com/
http://www.clements.com/
http://www.geico.com/
http://www.askmid.com/
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 أماكن الترفية
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 ..في النسخ القادمة من هذا الدليل بإذن هللا

 
 

 

 

 المدارس اإلنجليزية
 

 

 

 
  

ُ

 

 

 الحضانات

 

 
  

ُ

ُ

ُ
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 معاهدُاللغة

 
  

  (لتساألي) اللغة اختبار 

 المعاهد النسائية 

 

 

 ..استفسارات عامة
 

 
  

 

 

  ..أرقام تهمك
 

سيارات ) لـ   !مجربة من هواتف أو جوال   أرقام اإلتصال

ورش  -أصحاب مساكن من غير المكاتب  -( التاكسي)األجرة 

واتي يعاون في إعمال المنزل أو يقمن بالجلوس مع األخوات الل -شركات تنظيف  -محاميين  –تصليح سيارات 

                         (وغير ذلك ......... مطاعم  –األطفال 

 http://sscbham.webs.comمن هذا الدليل حال إتمامها  محدثةراجع الرابط التالي للحصول على نسخة 

http://sscbham.webs.com/

