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تحية من الدكتور دوغالس رودز, مدير برنامج الدراسات العليا في برنامج الخلية والبايولوجي الجزيئي في جامعة أركنساس/ مدينة 

  فايتفل.

في البداية سأقوم  . نحن دائماً متحمسين ألستقبال طلبة دوليين ُجدد في برنامجناُيمكن أن يكون هذا البرنامج ذا أهمية بالنسبة اليك.      

ين للحصول على قبول امالً أن ُيساعدك التوضيح أدناه لفهم البرنامج وُيسهل بوصف البرنامج ثم سأقوم بتوضيح كيفية قيامنا بقبول المتقدم

 عليك تبادل المعلومات الضرورية لتحديد فيما لو سيتم قبولك.

طالب دراسات عليا. أن أغلب طلبة البرنامج هم طلبة  09-09يقرب من أستاذاً وما  09أن البرنامج يضم في عضويته أكثر من  

% من طلبة 09% من الطلبة ممن يدرسون للحصول على درجة الماجستير. أن حوالي 09دكتوراه, ولكن يوجد هناك ما يقرب من 

ية وبشكل أساسي على المشاريع البحثز البرنامجهم طلبة دوليون والكثير منهم مدعومون عن طريق حكومات بلدانهم. أن البرنامج ُيرك

لفة وعلى ومع باقي طلبة الدراسات العليا. ُيمكن أجراء البحوث في برنامجنا على مواضيع مخت التي ُيشارك فيها الطلبة مع أساتذتهم

بحوث تطبيقية) على وث الموجودة في برنامجنا هي هي بحوث أساسية, ولكن غالبية البحوث التي يتم أجراءها كائنات مختلفة. بعض البح

كليات.  1قسم و 41الزراعة والهندسة(. يحتوي البرنامج على أساتذة من أكثر من ة والكيمياء الحياتية والوراثوجه الخصوص في مجال 

بية, لذلك ُيمكن أجراء المشاريع البحثية في المحاصيل, الدواجن, الحشرات, علوم الغذاء, األحياء المجهرية, الهندسية األحيائية الط

لبايولوجي الهندسة الكيميائية, او علوم األحياء األساسية والكيمياء األحياءية. ُيمكنك األطالع على قائمة بكافة األساتذة في برنامج الخلية وا

 الجزيئي في جامعة أركنساس على صفحة البرنامج التالية:

http://cemb.uark.edu 

ن أحد األختالفات بين برنامج الخلية والبايولوجي الجزيئي والكثير من البرامج األخرى هو وجود طيف واسع من الفرص المختلفة أ 

على الدرجة المطلوبة من قبل الجامعة في أمتحان  ألجراء البحوث وكذلك وجود ما ُيسمى بالقبول المشروط. أذا لم تتمكن من الحصول

حال اكمالك متطلبات القبول المشروط األخرى, فسنقوم بمنحك قبول مشروط حتى تتمكن من القدوم ودراسة اللغة التوفل, فعند ذلك وفي 

لغرض أكمال الحد األدنى  (CLIS -األنكليزية ) لدينا في الجامعة معهد جيد جداً ُيسمى مركز سبرنك الدولي لتعليم اللغة األنكليزية 

او  IBTفي الـ  00لذي يمكن الحصول عليه أما من خالل أجتياز أمتحان التوفل والحصول على درجة ب لكفاءة اللغة األنكليزية واالمطلو

توصية  معأو من خالل أكمال المستويات الستة لمعهد سبرنك الدولي لتعليم اللغة األنكليزية ,  IELTSفي األيلتس  0.5او   ITBفي الـ 559

مديرة المعهد. بعد ذلك سيتم قبولك وبشكل كامل وستبدأ بأخذ المحاضرات والبحث. نحن على علم بشروط حكومتكم بخصوص بعثتكم 

زيئي قد ال يتطابق مع ولدينا الرغبة للعمل معكم على تحقيق هذه الشروط. بالرغم من أن أسم برنامج الخلية والبايولوجي الجالدراسية 

ع الموجودة ضمن برنامج الخلية كان موضوعك البحثي من ضمن المواضيأعاله, اذا  ود دراسته, كما موضحالتخصص الذي ت

كومتك ستوافق على سليم. كما نعلم, فان ح والبايولوجي الجزيئي, فسوف يكون بأمكانك أجراء بحثك ضمن التخصص المطلوب وبشكل

 ل ونحن على أستعداد لدعم هذا المطلب.هذا التخصص لطالما كان التخصص مذكوراً في رسالة القبو

ل الطلبة الى البرنامج بشرط أن . يتم قبوصول على قبوللحلببساطة فأن التقديم على برنامج الخلية والبايولوجي الجزيئي غير كافي  

الحصول على  توفير مختبر ألجراء البحث(. انتوجيه الطالب بخصوص البحث والب على أستاذ مشرف ) مشرف يقوم بصل الطيح

مشرف بتخصص مطابق لتخصص الطالب المتقدم ُيمثل العائق األكبر في عملية الحصول على قبول. أن هذا العملية قد تكون صعبة اذا 

http://cemb.uark.edu/


األنكليزية. أنا أشجعك على األطالع على قائمة األساتذة  عن طريق أستخدام اللغة وبشكل كاملكان المتقدم غير مستعد للتواصل 

الموقع األلكتروني للبرنامج. هناك شرح موجز عن كل استاذ ونوع البحوث التي يقوم بأجراءها مع وجود رابط الكتروني  الموجودة على

اي من لصفحات أخرى تحوي على شرح مفصل لنوع البحوث التي يقوم بأجراءها أساتذة البرنامج. يجب عليك تحديد, وحسب األفضلية, 

العمل معه لغرض اكمال البحث الخاص بك. بعد ذلك يتوجب عليك أرسال أسماء هؤالء األساتذة لي يد هؤالء األساتذة هو األستاذ الذي تر

. أذا كان لديهم اي عن وجود اي شاغر ُيمكنهم من قبول طالب أضافي في برامجهم البحثيةسأتصل بهؤالء األساتذة لألستفساروبدوري 

ون باألتصال بك للتباحث حول المشاريع البحثية المتوفرة لديهم. أذا حصل بعد ذلك سيقومشاغر فسيقومون باألطالع على أوراقك, و

ث معين, سنقوم بعد ذلك بالتقدم الى األمام ألكمال عملية القبول. اذا لم تستطع األستاذ المشرف حول اسم وموضوع بحأتفاق بينك وبين 

صول التوافق بين نستطيع قبولك. أود التكرار بأن ح ك سوف لنفعند ذلمسبقاً الحصول على موافقة احد المشرفين الذين قمت بأختيارهم 

أنا ال أستطيع أن أوافق بينك وبين احد األساتذة بدون المتقدم واألستاذ المشرف هو العامل الرئيسي لتحديد من سيتم قبوله الى البرنامج. 

 معلومات كافية وتعاون من قبلك.وجود 

ي عملية األتصال والعمليات األدارية األخرى المتعلقة ببعثتك وخالل الفترة األنتقالية من بعثتك أن المكتب الرئيسي الذي سيساعدك ف     

 المدعومين وعنوانهم األلكتروني:برنامج الطلبة هو مكتب 

http://ssp.uark.edu/ 

من مصادر دولية. سيتعامل هذا أن مكتب الطلبة المدعومين يقوم بمتابعة معامالت الطلبة الدوليين الحاصلين على بعثات او زماالت         

 المكتب معك من كافة الجوانب المتعلقة بأوراق التقديم, توثيق الدعم الخاص بك, والتنسيق مع الجهة الدولية الداعمة لك.

وفي عملية األنتقال من بلدك الى جامعة أركنساس  مساعدتك في دراسة الكورسات المركزة للغة األنكليزية أن المكتب المسؤول عن     

 هو معهد سيرنك الدولي لتعليم اللغة األنكليزية وموقعهم األلكتروني هو:

http://www.uark.edu/depts/silc/ark/  

 سيعمل معهد سبرنك معك لغرض أستكمال متطلبات الحد األدنى لكفاءة اللغة األنكليزية لغرض األنتقال الى دراستك األكاديمية.           

 والباحثين الدوليين وموقعهم األلكتروني هو: المكتب األخر الذي ستتعامل معه هو مكتب الطلبة         

http://iss.uark.edu/ 

لدك والذين يدرسون في نفس الجامعة, باعدة في الفيزا, أيجاد وسائل األتصال بالطلبة األخرين من المكتب هي المس ووظيفة هذا     

 واعطاءك التوجيهات عندما تكون جاهزاً لأللتحاق بالدراسة األكاديمية.
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