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! ذرحة تالطالب الوافديه مه الخارج University of Southampton جامعح ساوثمثرون

 

معلوماخ عه جامعرىا 

 

( Hartley Instituteكبَذ رؼشف فٍ األصم ثبسى يؼهذ هبسرهٍ  ) 1862رأسسذ عبيؼخ سبوصًجزىٌ ػبو 

 انشهُشح Russell Groupوانُىو ُرؼذ يٍ أكجش عبيؼبد انًًهكخ انًزحذح، وهٍ ػضى فٍ يغًىػخ ساسم 

عبيؼخ فٍ انؼبنى  100وهٍ يصُفخ ضًٍ أكجش ( عبيؼخ ُرؼذ يٍ كجشي عبيؼبد األثحبس فٍ انًًهكخ انًزحذح20)

(.  يهحق انزؼهُى انؼبنٍ ثغشَذح انزبًَض، انزصُُف انؼبنًٍ نهغبيؼبد)
 

يشُذح ػهً أحذس عشاص فٍُ إر رسزغُغ يشافقُب الوإٌ انًؼُشخ وانزؼهى فٍ سبوصًجزىٌ َُؼذ رغشثخ فشَذح ويضُشح 

. وأعىائُب انًسبَذح أٌ رشكم انذواء انُبعغ نهُغبػ انشخصٍ وانفشص انغُُخ نهًسزقجم
 

عبنت يٍ االرحبد  1400عبنت يُهى  22.000فئٌ عبيؼخ سبوصًجزىٌ رؼزجش عبيؼخ يزُىػخ ودونُخ حقًب إر َؤيىهب 

.  سط االرحبد األوسوثٍثهذ خب 130عبنت دونٍ وافذٍَ يٍ أكضش يٍ  3400األوسوثٍ، و

 

الموقع  

 

رزًزغ انغبيؼخ ثًىقغ يًزبص ػهً انسبحم انغُىثٍ إلَغهزشا أٌ ػهً ثؼذ َحى سبػخ واحذح يٍ وسظ نُذٌ ويغبس 

فٍ سبوصًجزىٌ وواحذ فٍ  سو انغبيؼٍػيؼسكشاد نم حونذَُب خًس. هُضشو وػهً يقشثخ يٍ انشَف انغًُم

.  انفُىٌ وَُشسزش حُش َقُى عالثُب انزٍَ َذسسىٌ

 

وػهً يقشثخ رغذ انجهذاد انسُبحُخ . ورظم سبوصًجزىٌ يُُبًء دونًُب هبيًب ورزًُض ثأَهب يذَُخ صاخشح ثبنحُىَخ وانحُبح

 Newفىسسذ  وكزنك َُى Bournemouth وثىسًَىس   Salisburyثشٌ صسبنٍو Winchester فٍ وَُشسزش

Forest  ويىقغ سزىَهُظStonehenge  وفش خذيبد ثبص انغبيؼخ ود. ػبنًًُبانشهُش(Uni-link)  وسبئم انزُقم

. انُقم انشئُسُخ واقغ انغبيؼخ ووسظ انًذَُخ ويحبوسانًضًىَخ وانًزكشسح فٍ سبوصًجزىٌ ثٍُ كم و

 

وَىعذ عالثُب انزٍَ َذسسىٌ انفُىٌ فٍ يشافقُب فٍ وَُشسزش وهٍ ػبصًخ إَغهزشا انقذًَخ حُش َقغُهب َحى 

. ي أكجش ػذد يٍ األصىاد كأفضم أيبكٍ نهًؼُشخ فٍ انًًهكخ انًزحذحوقذ حبصد ػم. َسًخ 38.000
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وَزؼبوٌ انًكزت انذونٍ وكبفخ . إٌ انقذوو إنً انًًهكخ انًزحذح يٍ انخبسط نهذساسخ أو انجحش َُؼذ انزضايًب عىهشًَب

يسبػذح انغالة انذونٍُُ ػهً انزكُف يغ أعىائهى انغذَذح فٍ أسشع وقذ يًكٍ فٍ انغبيؼخ ةاألقسبو األخشي 

. ونالسزفبدح ألقصً دسعخ يٍ وقزهى انًُصشف  فٍ عبيؼخ سبوصًجزىٌ

 

انىافذٍَ يٍ )يضًىَخ نهغالة انذونٍُُ  Halls of Residenceوإٌ اإلقبيخ انسكُُخ فٍ يجبَُُب انخبصخ ثبإلقبيخ 

وَؼشض انًكزت (. ُرغجق انششوط واألحكبو)عىال انًذح انكبيهخ نذساسزهى ( األوسوثٍ ثالد أخشي ثخالف االرحبد

انذونٍ خذيبد يغبَُخ نالنزقبء ثبنغالة وانزشحُت ثهى يٍ يغبس هُضشو فٍ نُذٌ خالل شهش سجزًجش يٍ كم ػبو 

نكم انغالة انذونٍُُ  وسح يغبَُخ فٍ سشَخ ربيخرىعذ أَضًب يشو. ددطانزشحُت انذونٍ نهغالة الأسجىع كًب َُظى 

. ويُهب انًسبَذح ثخصىص رأشُشاد انذخىل وانهغشح انزٍ َقذيهب فشَق رأشُشاد انفُضا ثبنغبيؼخ

 

َىادٌ ارحبد أنؼبة انقىي )وعًؼُخ  ٌَبد 200وعىد أكضش يٍ يغ يشافق انشَبضخ وانفُىٌ انًًزبصح كًب أٌ 

إًَب رسبػذ انغالة ( األوسوثُخو واإلَشاَُخ ،نًبنُضَخوا ،وانُبثبَُخ ،وعًؼُبد انغالة يضم انغًؼُبد انًكسُكُخ

!  ػهً االسزًزبع ثىقزهى هُب

 

. َُشعً االعالع ػهً يىقؼُب ثبإلَزشَذ واالرصبل ثبنًكزت انذونٍ إرا كبٌ نذَكى أٌ أسئهخ ، نًضَذ يٍ انزفبصُم
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