
خدمات الدعم 
يضع الفريق االستشاري للطالب الدوليين 

)ISAT( خطًطا لتعزيز التبادل الثقافي وتوفير 
المساعدة للطالب الذين بحاجة إلى دعم إضافي 

للتكيف مع الحياة في المملكة المتحدة. 

ويقدم الفريق مشورات متخصصة حول االستفسارات 
الخاصة بالهجرة والتمويل الشخصي والتأشيرات 

والعمل في المملكة المتحدة. تعرف على المزيد على:

 www.brookes.ac.uk/students/isat

دليل الطالب المسلم

جمعية أوكسفورد بروكس 
)ISOC( اإلسالمية

توفر لك جمعية أوكسفورد بروكس اإلسالمية الفرصة 
للقاء مجموعة مختلفة من الناس كما يوفر منصة 

للطالب لتنمية مهاراتهم االجتماعية واألكاديمية. وهناك 
الكثير من المجتمعات الطالبية األخرى والتي ينظمها 

اتحاد الطلبة في بروكس. وهي تتضمن األسر الرياضية 
واالجتماعية والدينية والثقافية. 

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة:

 www.brookesunion.org.uk

انضموا إلى جمعية أوكسفورد بروكس اإلسالمية  
 Facebook على موقع )ISOC(

www.facebook.com/
 BrookesISOC

المأكوالت الحالل داخل الحرم
يوفر الحرم الجامعي مجموعة من منافذ ومتاجر بيع 

الطعام التي تعنى بمجموعة من المتطلبات الغذائية 
والثقافية. ويوفر مطعم كافيه سنترال المأكوالت الحالل 

كما ينتج سبورتس سنتر العديد من خيارات القوائم 
الحالل.

لدى الجامعة فريًقا من الكهنة والحاخامات والناصحيين 
الروحانيين المعنيين بمشاركة من المجتمع المحلي. كما 

يقومون على توفير الرعاية الروحانية والصداقة لألفراد من 
 جميع المذاهب العقائدية األخرى فضالً عن

غير المؤمنين باألديان. 

 ويعمل الشيخ الدكتور رمزي داعية إسالمًيا بالجامعة. 
ويعمل على تقديم النصائح الدينية والدعم الشخصي 

والروحاني لطالب الجامعة على نحو يحترم الخصوصية 
تماًما. 

 توفر غرف الصالة للطوائف العقائدية المتعددة
مساحة هادئة ألداء الصالة والتدبر فضالً عن توفير مرافق 

للوضوء. وُتفتح الغرف المخصصة للصالة يومًيا لدعم 
جميع طالبنا:

n  حرم هدينجتون: توجد غرفة الصالة بالمصلى 
 الموجود في مبنى بكلي.

n  حرم هاركورت هل: تقع غرف الصالة ومرافق 
الوضوء بالقرب من مدخل الكنيسة.

n  حرم ويتلي : تقع غرف الصالة عند 
.EL12 مبنى المدخل بالغرفة

كما تقام صالة الجمعة أسبوعًيا بحرم هدينجتون.*

الطوائف العقائدية بأوكسفورد بروكس

غرف هادئة وغرف للصالة داخل الحرم الجامعي

*يتم تأكيد المواعيد األسبوعية من قبل جمعية أوكسفورد بروكس اإلسالمية.

 www.brookes.ac.uk/students/wellbeing/chaplaincy   :لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة

ترحب جامعة أوكسفورد بروكس بكافة العقائد وتلتزم بمجموعة من القيم الثقافية ومجموعة من القواعد العقائدية. فيوفر 
حرمنا الجامعي غرًفا للصالة ومرافق ألداء الوضوء كما نوفر داعية إسالمًيا. 

"أنا الشيخ الدكتور رمزي، وأمثل 
المجتمع اإلسالمي في أوكسفورد، كما 
أني أحد الدعاة اإلسالميين في جامعة 

أوكسفورد بروكس. إن الغرض من 
وجودي هنا هو إرشاد الطالب وتوجيهيهم 

فيما يتعلق بأمورهم الدينية ومساعدتهم 
على التكيف على نظام الجامعة".

الشيخ رمزي، الداعية اإلسالمي

"لدينا غرفة صالة رائعة ومرافق 
للوضوء. أشعر باالمتنان لمن 

عملوا على إقامة هذه المرافق، 
فهي تتسم باالحترام الشديد".

 أسامة كاوي المغرب
ماجستير في علوم الحاسب



6295_CC_02/16
كافة المعلومات صحيحة وقت الطباعة )فبراير 2016(. يرجى الرجوع إلى موقع الجامعة لالطالع على أحدث المعلومات والتفاصيل.

 أوكسفورد تقدم خدمات 
لجميع الطوائف... 

"تعتبر الجمعية اإلسالمية من الجمعيات 
البارزة في أوكسفورد. فهناك مساجد 

يستطيع الرجال والنساء الحضور إليها. 
كما تعقد العديد من الفعاليات االجتماعية. 

وفي نفس المنطقة تجد العديد من 
المطاعم التي تقدم مأكوالت حالل".

صفية وينتر، رئيسة الجمعية 
اإلسالمية في أوكسفورد

"حتى أتيت هنا لم أكن أعلم بوجود 
جمعية إسالمية وغرفة للصالة ولكنهم 

أخبروني بوجودهما. وهما رائعان للغاية. 
ويتمتع أفراد المجتمع اإلسالمي هنا 

بالود الشديد، كما أنهم يحترمون األديان 
األخرى ويتعاونون مع معتنقيها".

 محمد أبو بكر شميم،
 بنجالديش،

ماجستير في علم المحاسبة والتمويل

 لمزيد من المعلومات
WWW.BROOKES.AC.UK/
STUDENTS/WELLBEING/

CHAPLAINCY

تتميز مدينة أوكسفورد النابضة بطيف من الثقافات المتعددة حيث يقطنها العديد 
من السكان والطالب أصحاب الطوائف العقائدية المختلفة من جميع أنحاء العالم.

 نتفهم جيًدا أن قدومك
للعيش في المملكة المتحدة قد يكون تجربة 
جديدة عليك، لذا نود منك أن تتعرف على 

المميزات العديدة لمدينتا الفريدة والتي 
ستساعدك على التعّود على الحياة هنا:

n إن أوكسفورد مدينة آمنة  
 ترحب بالجميع وتبعث شعوًرا

باالنتماء المجتمعي القوي. 

n تعتبر أوكسفورد مدينة  
 متعددة الثقافات وتضم مجموعة

من المرافق الثقافية واالستجمامية والتسوقية 
تضاهي تلك التي توفرها المدن الكبرى.

n  توفر أوكسفورد وسائل الرفاهية التي تعنى 
بالعديد من االهتمامات وتتضمن المركز 

الثقافي اآلسيوي. فيمكنك مقابلة األصدقاء أو 
حضور فعاليات المجتمع المحلي وأنشطته، 

فضالً عما يقدمه المركز اإلسالمي من 
دورات تدريبية قصيرة لتعليم العربية.

n تمتلئ مدينة أوكسفورد بالمتنزهات  
 واألنهار والقنوات المائية، ومن ثم توفر

ملجأ هادًئا بعيًدا عن الزحام ومكاًنا للتأمل 
 واالسترخاء وسط أجواء يعمها الهدوء والسالم.

n  توفر أوكسفورد مجموعة من المساجد المحلية 
منها مسجد أوكسفورد المركزي ومجتمع 

مسجد أوكسفورد المركزي ومسجد المدينة 
والمركز اإلسالمي الثقافي. فضالً عن هذه 

المساجد المحلية، يوجد العديد من أماكن 
الصالة األخرى بمختلف أنحاء المدينة منها 
مسجد ومركز بنجالديش اإلسالمي التعليمي.

n  إن أوكسفورد مدينة ذات طابع عالمي وتضم 
مجموعة من أماكن تناول الطعام ذات الشعبية 
الواسعة من مختلف أنواع األكالت من تركيا 

والهند وباكستان ونيبال والمغرب ولبنان 
وغيرها الكثير... وتقع العديد من المطاعم 

بالقرب من حرم هدينجتون وبالقرب من 
األماكن ذات الشعبية الواسعة لدى الطالب 

ومنها طريق كاولي رود، وهدينجتون ومركز 
مدينة أكسفورد. كما يوجد متاجر بقالة بشتى 

أرجاء المدينة والتي تبيع اللحوم الحالل.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة:

www.brookes.ac.uk/students/ 
 wellbeing/chaplaincy/oxford/muslim


