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 :IBAما يجب على أولياء األمور معرفته
نعلم أنّ بدء الدراسة الجامعية تمثل خطوة كبيرة للشباب و أبائهم .لذلك قمنا بتجميع بعض المعلومات المفيدة حول السمعة الدولية لكلية
روتردام للتدبير ،قيمة دراسة التدبير لألعمال الدولية في كليتنا ،وكذلك بعض المعلومات المفيدة عن العيش في هولندا لمساعدة ابنك أو
امنتك على اتخاذ القرار المناسب .يمكنك العثور على أكثر معلومات عبر اإلنترنت علىrsm.nl/iba-parent :

 RSM:يف ) (IBAةيلودلا لامعألا ةرادإ مولبيد ةسارد ةميق

السمعة الدولية لكلية روتردام للتدبير:
	 RSMهي كلية رائدة إلدارة و تدبير األعمال الدولية ،كانت في المرتبة الثانية
»
عشر في تصنيف األوقات المالية للكليات األوروبية لألعمال و التجارة.
	تستفيد  RSMمن شبكة شركاء ذات سمعة جيّدة للغاية من أكثر من  100كلية
»
إدارة أعمال وجامعة في جميع أنحاء العالم .للحصول على قائمة كاملة  ،يرجى
زيارةrsm.nl/rsm-for-your-exchange :
	 RSMهي كلية إدارة األعمال ضمن جامعة روتردام إيراسموس الشهيرة.
»
تأسست عام  ، 1913اليوم تحتل الجامعة المرتبة  69عالميا ً و  30في األعمال
واالقتصاد في التصنيفات الجامعية للتعليم العالي

»  IBAهو برنامج بكالوريوس العلوم لمدة ثالث سنوات  ،يتم تدريسه بالكامل باللغة
اإلنجليزية .لديه نهج موجه نحو البحث الذي يوفر إطارً ا نظريًا متي ًنا وأيضًا تعليم
للمهارات العملية .سيعد هذا البرنامج ابنك أو ابنتك للعمل في مجال األعمال التجارية
الدولية ألنه يغطي العديد من المجاالت الوظيفية مثل المبيعات ،إدارة العمليات والتسويق
والتمويل واالستراتيجية اإلدارية واالستدامة والمعلومات .للمزيد من المعلومات حول
المنهج ،يرجى زيارة rsm.nl/iba/curriculum
»	بيئة دولية عالية مع الطالب الدوليين من أكثر من  80دولة تشكل  65في المائة من
الهيئة الطالبية.
»  RSMهي مؤسسة ممولة من القطاع العام وبالتالي الرسوم الدراسية السنوية لIBA
هي  € 9,600للسنة األكاديمية 2022ـ .2021يدفع حاملو جوازات السفر في االتحا
األوروبي والمنطقة االقتصادية األوروبية فقط الرسوم القانونية قدرها  2,168يورو لكل
عام دراسي .يرجى المالحظة أن الرسوم الدراسية عرضة للتغيير.يوجد عدد محدود من
المنح الدراسية مخصّصة لـلطالب من خارج المنطقة االقتصادية األوروبية؛ قد يمكن أنّ
يكون ابنك أو ابنتك مؤهل لواحدة من هذه المنحات .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
الموقعrsm.nl/iba/scholarships :

RSM - a force for positive change

69.6%
July 2020

من الخريجين الغير حاملين لجواز
اوروبي حصلوا على وظيفة في هولندا.
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هو معدل الراتب السنوي للطالب خارج اإلتحاد األوروبي و الطالب
حاملي الجواز االوروبي على التوالي.

89.6%
من التالميذ الذين يكملون ديبلوم  IBAو برنامج ماجستير في
 RSMيحصلون على وظيفة خالل ستة أشهر بعد التخرج.

للمزيد من المعلومات ،المرجو زيارة rsm.nl/msc-employment-report

فرص الخريجين من :RSM

ما تقدمه روتردام:

»	لدى  RSMمركز خدمات مهنية خاص بها يقدم نصائح مهنية شخصية وورش عمل
لتحضيرالسير الذاتية والتواصل مع الشركات من جميع أنحاء العالم.
»	هناك تأشيرة لمدة عام واحد بعد التخرج تسمى ( zoekjaarسنة البحث) المقدمة
للطالب من خارج االتحاد األوروبي الذين أكملوا بكالوريوس أو ماجستير من مؤسسة
هولندية .للمزيد من المعلومات حول مستقبلك بعد  ،RSMيرجى زيارة:
rsm.nl/afteriba

» روتردام بوتقة حقيقية حيث هناك ما يقرب من  170جنسية من بين 600000
السكان.
» روتردام مدينة سهلة للتجول مع معظم الناستعيش أو تعمل أو تدراس على بعد  20دقيقة
بالدراجة
من المركز الجامعي .المدينة لديها اتصاالت جيدة مع بقية هولندا ودول أوروبية أخرى ؛على
مثال  ،قطار سريع من روتردام إلى المطار الدولي SCHIPOL 25دقيقة  ،وقطار مباشر
من روتردام إلى باريس ساعتين و  40دقيقة فقط.

العيش في هولندا:
» هولندا من بين الدول األكثر أما ًنا في العالم  ،وف ًقا لمؤشر السالم العالمي لعام ، 2018
ولهولندا أيضًا مستوى معيشة جيد.
	المناخ معتدل مع متوسط درجة الحرارة  3درجات مئوية خالل الشتاء و  19درجة
»
مئوية في الصيف .اللغة اإلنجليزية هي” اللغة الثانية غير الرسمية “في هولندا.
يتم التحدث باإلنجليزية بشكل شائع في مجلس روتردام ،في مكاتب الخدمات،
مراكزالتسوق،مراكز الخدمة والمطاعم ومراكز النقل.
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)Nicholas Savvakis (Greek
Alumnus, International Business Administration 2019
	
“The IBA programme serves as a bridge between academic knowledge and the evolving day-to-day challenges that companies face
worldwide. I developed a curious, persistent, proactive and result-oriented mindset through team projects with real-life companies. In
RSM’s international environment and my third-year exchange in Switzerland, I learned how to adapt my communication style when
interacting with people from different cultural backgrounds. The IBA programme and the extra-curricular activities at RSM allowed me
to advance my analytical, quantitative and leadership skills, and thoroughly explore various business functions. I now successfully started
”my career in the asset management industry in London.
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