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نيال ريد نوف ةديسلا يتزيزع

 بعاصملا نم مغرلاب لافتحالا مكل ىنمتن .سوفسيل يف ديدجلا نيئجاللا ميخم نم ديجم داليم ديع مكل ىنمتن
.انوروك سوريف ةمزأ ببسبً اعيمج اههجاون يتلا

 يف .ئجال 7000 عم ديدجلا ميخملا يف انه شيعن نآلاو ، ميدقلا ايروم ميخم قارحإ مت رهشأ ةثالث لبق
 دوعولا هذه ىلإ عامتسالاب ءادعس انكو ، ديدجلا ميخملا اذه يف ريثكب لضفأ فورظب اًدوعو انيقلت ، ربمتبس
.اهب ءافولا انرظتناو

 ترمغ لصحي هلك ميخملا رطمت امدنعو ،ئفاد مامحتسالل رظتنن نأ انيلع لازي ال .اًقح ءيش ثدحي مل فسألل
 ضاير وأ سرادم الو ،ةراحلا انلافطأو انئاقبإل تاناخس انيدل سيل ،بطرلا ىلع لوصحلا مايخلا نم ديدعلاو
 ، ٍفاك هاقلتن يذلا ماعطلا نأ نم مغرلا ىلعو ، يبطلا جالعلا ىلع لوصحلل تاعاس رظتنن ، انضرم اذإ .لافطألا
.ةياغلل اًيحص سيل هنأ الإ

 ءارجإل ماع نم رثكأ ذنم نورظتني انم ديدعلا نكل ، ريثكب عرسأ اًريخأ حبصتس ءوجللا ةيلمع نأب اًدعو انيقلت دقل
.راظتنالا ىوس هلعفن ام انيدل سيلو نايسنلا يط يف انه سلجن كلذ نم الدب .ةلباقم

 ءاوضأ كانه نكي مل نكل ، نسحت نمألا طقف .ريبكلا قيرحلا لبق هيلع ناك امم أوسأ عضولا ناك ، ةريثك حاون نم
 نم ديدعلاو رجاتملاو ةريغصلا سرادملا ةرادإب انمقو ، انسفنأ ميظنت نم انكمت ايروم ميخم يف .ميخملا يف
.نكمم ريغ اذه ديدجلا ركسعملا يف .ىرخألا ةطشنألا

 دلب يأ نم أوسأ ركسعملا اذه يف عضولا نإ يضاملا عوبسألا لاق يذلا رلوم ديسلا يناملألا ريزولا عم قفتن
 رهشأ ةثالث دعب ثدحي فيك :انسفنأ لأسن اننكل ، ةحضاولا هتاملك ىلع هركشن نأ ديرن .ةمزأ نم يناعي يقيرفأ
 سلجن انلز ام ، ةيموكحلا ريغ تامظنملا اهتعمج يتلاو تاموكحلا اهب تعربت يتلا لاومألا نم نييالملا نم ديدعلاو
 ىلع نيرداق ريغ انلافطأ لازي ال اذامل ؟يحصلا فرصلا ماظن ةفيظوو ةنخاس تاشدو ةيراج هايم نودب ناكم يف
.ةلمعتسملا ةيذحألاو سبالملا انل عزوت يتلا تامظنملا ضعب ةين نسح ىلع دمتعن اذاملو سوردلا روضح

 تاناويحلا لثم شيعن نأ انيلع عمسنو أرقن نحنو ةديدع تارم ؟ابوروأ يف نيئجالو رشبك ةطيسب قوقحب عتمتن الأ
 عتمتت اهنأ انفشتكاو ابوروأ يف تاناويحلا ةيامح نيناوق انسرد .احيحص سيل هنأ دقتعن اننكلو ،تاميخملا هذه يف
.انيدل امم رثكأ قوقحب

:قوقحلا هذهب ناويح لك عتمتي نأ بجي

شطعلا وأ عوجلا نم ررحتلا"

ةحيرملا ةحارلا ةقطنمو ىوأملا ريفوت لالخ نم ، جاعزنالا نم ررحتلا

جالعلاو عيرسلا صيخشتلا وأ ةياقولا قيرط نع ضرملا وأ ةباصإلا وأ ملألا نم ررحتلا

ةبسانم تاكرشو قفارمو ةيفاك ةحاسم ريفوت لالخ نم يعيبطلا كولسلا )مظعم( نع ريبعتلا ةيرح

." ةيسفنلا ةاناعملا بنجي جالعو فورظ نيمأتب قيضلاو فوخلا نم ررحتلا



." ةيسفنلا ةاناعملا بنجي جالعو فورظ نيمأتب قيضلاو فوخلا نم ررحتلا

 الو ، "ةبسانم ةئيب" يأ يف شيعن ال اننكلو ةياغلل نيعئاج انسل امبر .ال :فسآ ؟انه قوقحلا هذه نم يأ انيدل له
 ءاملا ضعب ىلع لوصحلل مويلا لاوط حفاكن اننأل ، ةيعيبط ةايح شيعن نأ اننكمي ال .قيضلاو ملألا نم ررحتن
 ةينانويلا رزجلا يف نيئجاللا نإ ةديدج ةسارد تلاق .فوخ يف اًعيمج شيعنو ئفاد ناكمو ماعطلاو فيظنتلل
.راحتنالا يف ركفي ثلاث صخش لكو ، ةياغلل نوبئتكم

؟تاناويح انك ول ةقيرطلا هذهب لماعتنس له :كلأسن كلذل

 عمست نل كنأب كدعنو ءادعس نوكنس .تاناويحلا اهب عتمتت يتلا ةطيسبلا قوقحلا سفن انحنم كنم بلطن نأ انررق
.انم ىواكش يأ

 ةليل ءاقبلل ةقيرطلا هذهب ركفي نم لك وعدن ."ءوسلا اذهب سيل انعضو" نأ نآلا دعب عمسن نأ ديرن ال اًضيأ اننكل
.ميخملا يف ةدحاو

 عيباسأ 3 نم رثكأ قرغتسي نل هنأ دقتعنو طيسب رمأ هنإ .حيسملا داليملا ديع يف انتبغر هذه ، ئيس ماع دعب كلذل
.هقيقحتل

 اهقافنإ مت يتلا نييالملا ددع فحصلا يف أرقن .ةيتحتلا ةينبلا حالصإل لاملا وأ تاعربتلا نم ديزملا بلطن ال نحن
 هذه لك تبهذ نيأ ، لأسن نأ انيلع ، ةينهم ةربخ ووذ ءابطأو نويئابرهكو نوسدنهم انم ديدعلا نألو ، لعفلاب
؟انلصت مل اذامل ؟لاومألا

 يف كلذ انتبثأ دقل .لضفأ ناكملا اذه لعجب هتقثو اندحأ حمس اذإ داجلا لمعلاو ةدعاسملل دادعتسا ىلع نحن
 تامظنم وأ ةيموكحلا ريغ تامظنملا يف نيئجاللا عوطت قيرط نع امإ متي انه لمعلا مظعم نآلا ىتحو يضاملا
 انئج دقل :ةئطاخ انع سانلا نم ريثكلا اهكلتمي يتلا ةروصلا نأ رهظن نأ اًمئاد ديرن .نيئجالل ةيتاذلا ةدعاسملا
.مكتاعمتجم يف نيحلاص نينطاوم حبصن نألو ءوجللا بلطل ابوروأ ىلإ

 ةدعاسملا ضعب وه هجاتحن ام .لضفأ اًناكم هلعجل معدلا ىلع لصحن نأ ديرنو انركسعم وه اذه نأ ربتعن نحن
 ةمزاللا تاراهملا نودب نكلو ةنسحلا ةينلاب نيئيلملا نيعوطتملا نم ديدعلا وه هارن ام نكلو ، ءاربخلا نم ةينهملا
 وه ام اًضيأ فرعن نأو ءاكرشك ةيدجب لماعتن نأ وه هجاتحن ام .هايملا تادادمإو ئجالملاو فرصلا حالصإل
.اهميدقت متي يتلا لاومألا رادقمو ططخم

 نسحتي ملو نييالملا نم ديدعلا ميدقت لعفلاب مت نأ دعب ، تاعربتلا تابلط نم ريثكلا ىرن امدنع طابحإلاب رعشن
.ليلقلا ىوس

 لثم سويخو سوماس لثم ىرخأ تاميخم يف نيئجاللو انل ديدج ماع ءدب ةركف لمحت اننكمي ال :نيحضاو نكنل
.اذه

:ةطيسبلا تاوطخلا ضعب بلطن

مامحتسالاو هايملا تادادمإ حالصإ -
ةيحصلا تاديدمتلا حالصإ -
راطمألا لوطه دعب انركسعم ضيفي ال ىتح بسانم فيرصت عضو -
ءاتشلا لصفل ةبسانم مايخو ةبسانم ةئفدتو ءابرهك -



راطمألا لوطه دعب انركسعم ضيفي ال ىتح بسانم فيرصت عضو -
ءاتشلا لصفل ةبسانم مايخو ةبسانم ةئفدتو ءابرهك -
لافطالل نكاما -
لمعلا شروو فوفصلاو سرادملل ةيفاك مايخ -
ميخملاب ةيسيئرلا عراوشلا ىلع راونأ -
ةيسفنلاو ةيبطلا تامدخلا نيسحت -
هيفرتلاو تاعامتجالل نكامأ -

 نكلو ءالخإلا نع ثيدحلا نم ريثكلا كانه ناك عيبرلا يف .ًانكمم اذه لعجل انتدعاسم ديرت تنك اذإ كلضف نم
.ناكملا اذه يف ءاتشلا ةيقب نم يناعن الو تقؤملا ميخملا اذه حالصإ طقف بلطن داليملا ديع يف ىتح

انتاينمت لك

)MCAT( انوروكب ةيعوتلل ايروم قيرفل دمحم نيد ديموأ

MWH ءاضيبلا ايروم ذوخل ديبعلا دئار

)ىوتحملا ىلع نوقفتم مهو مهئامسأ انيدلو ، نيئجاللا نم ديدعلا لبق نم ةموعدم ةحوتفملا ةلاسرلا هذه(


