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 !غیر ملکی طلباء کا استقبال کرتی ہے (University of Southampton)  یونیورسٹی آف ساؤتھمپٹن

 

 ہوبسے ثبسے هیں

 

آج  اوس( اتھ ہبسٹلی اًغٹیٹیوٹ اط کب ًبماثتذاء )هیں لبئن ہوئی  (University of Southampton) 1862 یوًیوسعٹی آف عبؤتھوپٹي

اط کب شوبس  اوس کی سکي ہے( ںاًوبیبں تحمیمی یوًیوسعٹی  20یوکے کی)سعل گشوپ یہ ثب ولبس یہ یوکے کی ایک هوتبص یوًیوسعٹی ہے، 

[ کے هطبثكں کی ػبلوی دسجہ ثٌذی اٹبئوض ہبئش ایجوکیشي عپلیوٌٹ، یوًیوسعٹیدی ]ں هیں ہوتب ہے اهؼشوف تشیي یوًیوسعٹی 100 دًیب کی

(The Times Higher Education Supplement World University Rankings)۔ 

 

عبؤتھوپٹي هیں لیبم اوس تؼلین کب حصول ایک اًوکھب، دلچغپ تجشثہ ہے۔ ہوبسی جذیذ تشیي عہولتیں اوس هؼبوى هبحول راتی کبهیبثی اوس 

  وعیلہ فشاہن کشتے ہیں۔ هغتمجل کے لیے وعیغ هوالغ کے هوثش

 

طلجبء صیش تؼلین ہیں۔ اى هیں یوسپی اتحبد  22,000 ًیوسعٹی ہے جظ هیںثیي االلواهی یو ایک هتٌوع اوس یوًیوسعٹی آف عبؤتھوپٹي والؼتًب

 ۔ثیي االلواهی طلجبء شبهل ہیں 3,400 هختلف هوبلک کے ،عے صیبدہ 130 عے اوس یوسپی اتحبد عے ثبہش 1,400 کے 

 

 هحل ولوع

 

 (Heathrow Airport) ہوائی اڈے اوس ہیتھشو یہ یوًیوسعٹی اًگلیٌڈ کے جٌوثی عبحل پش ایک ًوبیبں همبم پش والغ ہے۔ یہ هشکضی لٌذى

ایک وًچغٹش هیں  ط عبؤتھوپٹي هیں ہیں اوسپعے ایک گھٌٹے کی هغبفت پش اوس فشحت ثخش هضبفبت عے کبفی لشیت ہے۔ ہوبسے پبًچ کین

  ۔کب هشکض ہےہے جہبں ہوبسے آسٹ کے طلجبء 

 

 Winchester، Salisburyایک سواں دواں اوس ثب سوًك شہش ہے۔ عبؤتھوپٹي آج ثھی ایک هؼشوف ثیي االلواهی ثٌذسگبہ ہے اوس یہ 

 اوس هشہوس صهبًہ  New Forest کیوًکہ یہجیغے عیبحوں کی دلچغپی کے همبهبت اط کے لشیت ہی ہیں  Bournemouthاوس

Stonehenge یوًیوسعٹی کی ثظ عشوط  ۔کب ػاللہ ہے (Uni-link) س آهذ و سفت کے او یوًیوسعٹی کے توبم همبهبت، شہش کے هشکض

  فشاہن کشتی ہے۔ خذهبتهغلغل  اوس اہن هشاکض کے دسهیبى لبثل اػتجبس

 

 38,000 ہیں۔ پزیش لیبم  دسط و تذسیظ کے لیے کی ػوبستوں هیںWinchester لذین داس الحکوهت  یہوبسے آسٹ کے طلجبء اًگلیٌڈ ک

 یي لبثل سہبئش شہشوں هیں شوبس کیب گیب ہے۔افشاد کی آثبدی پش هشتول اط شہش کو یوکے کے ثہتش

 

 غیش هلکی طلجبء کی هذد

 

یوًیوسعٹی کے دیگش توبم شؼجے اپٌے هبحول  تؼلین یب تحمیك، کے لیے ثیشوى هلک عے یوکے هیں آًب ایک اہن فیصلہ ہے۔ اًٹشًیشٌل آفظ اوس

صیبدہ عے صیبدہ فبئذہ اٹھبًے کے لیے غیش هلکی طلجبء کی  گئے ولت عے ےسایوًیوسعٹی آف عبؤتھوپي هیں گض ،هیں جلذ اص جلذ ڈھل جبًے

 تے ہیں۔کشتؼبوى  کشًے کے لیے آپظ هیں هذد

 

طلجبء کو تؼلین کی پوسی هذت کے دوساى ( یوسپی اتحبد عے ثبہش کے)هیں غیش هلکی  (Halls of Residence) ہوبسی البهت گبہوں

ہش عبل عتوجش هیں لٌذى کے ہیتھشو کے لیے  ۔ اًٹشًیشٌل آفظ ًئے طلجبء(ق ہوتب ہےششائط و ضواثط کب اطال)سہبئش کی ضوبًت دی جبتی ہے 

اوس ایک ثیي االلواهی ہفتۂ اعتمجبل کب اًتظبم کشتب ہے۔  ہے خذهت فشاہن کشتب  (Meet and Greet)س پوسٹ عے هفت هاللبت و اعتمجبل ئای

ٹین کی پیش کشدہ ویضا اوس اهیگشیشي عے  صایوًیوسعٹی کی وی ہے جي هیں توبم غیش هلکی طلجبء کو هفت اوس خفیہ هشوسہ ثھی دعتیبة ہوتب

 هتؼلك هذد ثھی شبهل ہے۔

 

اوس یوسوپی عوعبئٹیوں جیغی  ایشاًیهلیشیبئی،  جبپبًی، ی،کیکظیم)کلجوں اوس عوعبئٹیوں  200 کھیل کود اوس آسٹ کی ػوذہ عہولتیں اوس

 !عے لطف اٹھبًے هیں هذد دیتے ہیں اپٌے ولت طلجبء کو (ى کے کلتئکھیل کود کی یوًی

 

  آپ کو کوئی عوال پوچھٌب ہو تو اًٹشًیشٌل آفظ عے ساثطہ کشیں۔ اگش ہوبسی ویت عبئٹ دیکھیں اوس هضیذ هؼلوهبت کے لیے ثشاہ کشم
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 www.southampton.ac.uk/international :ویت عبئٹ

 

 http://www.youtube.com/UoSinternational   : یو ٹیوة

        http://twitter.com/UniSotonIntl        :ٹوئٹش

 

 http://www.facebook.com/UosInternationalOffice   :فیظ ثک
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