شركة صحارى للخدمات الطاليبةة واإلستشارات التعلةمةة الدولةة

وفر جهدك وحقق حلمك مع شركة صحارى للخدمات الطاليبةة للدراسات الدولةة
واالستشارات التعلةمةة الدولةة
الى الطلبة اإلعزاء
تحةة طةبة
شركة صحارى للخدمات الطالبية هي شركة متخصصة بتوفير إمكانيات القبول
بالجامعات البريطانية كما توفر االستشارات التعليمية الدولية .حيث تساعدك الشركة
على تحقيق حلمك وضمان مستقبل أفضل.
وتقدم شركة صحارى للخدمات الطالبية للدراسات الجامعية واإلستشارات التعليمية
الدولية خدماتها للطلبة الراغبين في الحصول على قبول في الجامعات البريطانية .
وتبعا ً للدورة التدريبية التي يسعى الشخص إلى الحصول عليها ،سوف يتم طلب
مجموعة من الوثائق من المتقدم بغرض تحقيق القبول بهذه الدورة التدريبيه
وحال استالم الوثائق سوف يتم مراجعتها واجراء التعديالت الضرورية لكي تتطابق
مع المعايير المعتمده في الجامعات البريطانية
عملية الحصول على قبول لدراسة الدكتوراه سوف تستغرق  3اشهر في الظروف
اإلعتيادية.
ونحن نمتلك عالقات علمية وأكاديمية مع  09جامعة بريطانية ونسعى لبناء عالقات
مع كل الجامعات البريطانية في المستقبل القريب .

وتقوم الشركة بطلب رسوم قدرها  099جنية إسترليني من المتقدم كدفعه مقدمة غير
مسترده وتعد هذه الدفعة هي رسوم للبحث عن مشرف وصياغه الخطاب الشخصي
والسيره الذاتيه

و يتواصل المكتب مع عدد من األساتذه المختصين في مجال بحوث الطالب للحصول
على مشرف وفي حالة عدم الموافقة على اإلشراف يتم إعالم الطالب بالرفض و
ايضا ارسال مقترحات األساتذه باجراء تعديالت على المقترح (ان وجدت) او تحسين
درجة اللغة اإلنجليزيه
كما تكون مسؤولية الطالب اتباع التوصيات المقترحه وبخالفه يلغى الطلب وفي حاله
مرور  3اشهر من دون الحصول على موافقه المشرف يعتبر الطلب ملغيا ً ويغلق
ملف الطالب .وال يتم اعاده فتح الملف اال بعد اجراء التعديالت المطلوبه من قبل
الطالب واعاده تسديد الدفعة المقدمة األولى مره اخرى.
اما في حاله الحصول على موافقة مبدئية من المشرف وقبل اجراء المقابله مع
المشرف يقوم الطالب بتسديد رسوم وقدرها  099جنية إسترليني بريطاني لتكملة
معاملة القبول ليصبح المجموع  0999جنية إسترليني.
وكما تالحظ فإن عملية قبول دراسة الدكتوراه تتطلب الكثير من الجهد والوقت
واالتصال المباشر مع عدة اساتذه باإلضافة الى ان المعاملة تستغرق جهد أكبر وعدد
أكثر من االتصاالت
باالضافه الى ذلك فاننا نقوم بالخدمات التاليه لطلبه الدكتوراه









تمثيل الطالب بشكل رسمي امام الجامعات واالساتذه
البحث عن مشرف يناسب اختصاص الطالب
مراجعه وتحرير السيرة الذاتية والبيان الشخصي للطالب
ملئ استمارات التقديم وارسال الطلب واوراق الطالب للجامعات البريطانية .
متابعة معاملة التقديم عن طريق االتصال المباشر باالساتذه والجامعات
التنسيق العداد مقابلة مع المشرف
ترجمة المراسالت باللغتين العربيه واإلنجليزية
توفير دورة تدريبية لدراسة اللغه اإلنجليزية حسب رغبه الطالب

نحن نوفر الجهد ونزيد لكم من فرص القبول بأفضل الجامعات البريطانية كما نعمل
على تقديم االستشارات والدعم للطالب بكل ما يتعلق بالدراسه والنظام الجامعي
وسكن الطالب .ولدينا اتصال مستمر مع الطلبه الذين تم قبولهم مسبقا ونتابع
مسيرتهم الدراسيه ونحن على إستعداد لمساعدتهم في المستقبل في الحصول على
قبول جامعي لدرجات علميه اعلى بعد انهاء مراحلهم الدراسيه بنجاح
ألي استفسارات ,ارجو االتصال بنا عبر عناوين البريد االلكتروني والهاتف
والواتساب والفيسبوك والتويتر المذكورين ادناه او زيارة موقعنا على اإلنترنت .مع
أطيب تمنياتنا لجميع الطلبة بالتوفيق والنجاح الدائم.

