
درست المرحلة االبتدائيه واإلعدادية في المدرسه األهليه للبنات ثم التحقت بمدرسة كينغز  أنا الطالبه زين عبد الرازق من األردن.

بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامه، كان ال بد من البحث عن الجامعات التي تتناسب مستواها وسمعتها والئحة التخصصات  أكاديمي.

كان لي بعدها فرصة التدريب الصيفي في شركة اتحاد المقاولين العرب  فقررت االلتحاق في كلية الفنون لمدة عامين. فيها،

CCC .ومن خالل البحث والخبرة التي  في اليونان وبعد انخراطي وتدريبي في الشركه فقررت دراسة هندسة النظم الصناعية

اكتسبتها في أمريكا وبعد البحث واالتصاالت واالطالع على جامعات اخرى ، قررت االلتحاق بجامعة روتشستر للتكنولوجيا . 

فكانت البدايه التي شعرت بان تلك الجامعه هي من ابحث عنها وعن االمتيازات الموجودة بها. فكل يوم يمر علي في تلك الجامعه 

احس بازدياد حجم المعرفة عندي، هذا باالضافة الى كوني طالبة من الشرق األوسط، لم ينتابني اي احساس باني في مجتمع مختلف 

عن مجتمعنا وهذا يعود الى الخبره المتجذرة عند ادارة هذه الجامعه في خلقهم بيئه تناسب كافة الثقافات واألديان وهذا ما جعل عدد 

  الطلبه من منطقة الشرق األوسط ملحوظ نسبه وتناسب مع عدد طالب هذه الجامعه.

فأنا كطالبه شرقيهة، المس احترام االدارة لنا مثالً في توفير أمور قد تكون تالمس حياتي اليوميه في جامعتي مثل االكل الحالل 

 وغيرها من النشاطات.

تعليم العالي عن المستوى ال أيضاً لو عرجنا على المستوى العلمي الالمع للجامعه ، فحدث وال حرج .فعلى سبيل المثال ،هناك هيئة تدريسية يشهد لها اصحاب الخبره في

خريج منها بمثابة سفير لها في  كل الرائع والمشهود لها على مستوى أمريكا بل والعالم . والسبب انها تحتوي على طلبه من جميع أنحاء العالم تقريباًوهذا ما يميزها ويجعل

  وطنه مع اعتزازه بها وانه احد خريجيها.

  . أيضاً، كوني طالبه شرقيه وادرس في دوله غربيه بعيده عن اهلي، تلك الجامعه جعلتني أشعر دائماً انها بيتي الثاني وانا أعيش بين اهلي 

هنا انصح كل من يفكر او تفكر  ومنان المده التي قضيتها واقضيها في هذه الجامعه جعلتني أقف ألشكر كل من إدارة الجامعه والهيئة التدريسية وجميع القائمين على راحتنا 

زفة المكلفة ،ولهذا احببت ان أنير مجافي االلتحاق بجامعه في أمريكا ان ال تتردد االلتحاق في جامعتي في روتشيستر. أقول هذا الن االختيار بدون تجربه قد يكون ملفوفاً بال

  الطريق لغيري.

 

بعد تخرجي من البكالوريوس, تم منحي بعثة دراسية لدراسة الماجستير في الواليات المتحدة األمريكية من جامعة 

الملك عبدالعزيز, وبعد بحث طويل وإطالع على الجامعات األمريكية والخيارات المتاحة, أخترت جامعة روشستر 

للتكنولوجيا لسببين األول هو التنوع الكبير والغير تقليدي في البرامج الموجودة في الكلية والذي يندر أن تجده في 

الجامعات األخرى والثاني هو معرفتي بأن الجامعات الخاصة في أمريكا تعطي للطالب أولوية واهتمام ال يتم منحه في 

الجامعات الحكومية وقد حصلت فعال على هذه المتابعة المتميزة واإلهتمام في خالل دراستي من قبل مكتب الطلبة 

 الدوليين ومن القسم األكاديمي في الكلية. 

لألمانة, لم يكن إختياري لجامعة روشستر للتكنولوجيا قائما فقط على الجامعة ولكن على المدينة ايضا, فقد جربت 

المعيشة في مدينة صغيرة تدعى بالكسبيرج بوالية فرجينيا وجربت المعيشه في مدينة كبيرة مثل بوسطن وصدمت في 

بالكسبيرج بعدم توفر اي خدمات, فعلى سبيل المثال لم يكن هناك اي مستشفى جيد في المنطقه اال على مسافة بعيدة 

جدا ولم يكن هناك سوى خيارين في السكن وكلها لألسف أقل بكثير مما أطمح اليه, وأما في بوسطن فقد أثقل كاهلي 

غالء المعيشة والسكن الذي اليتناسب مع ميزانية طالب. أما مدينة روشستر فهي في المنتصف بين اإلثنين وتجمع 

ميزات اإلثنين, ففيها كل الخدمات األساسية من توفر عدد كبير لخيارات السكن من الجيد الى الممتاز بأسعار معقولة 

جدا ومابين وجود عدد ممتاز من المطاعم والبقاالت العربية الحالل وفيها مستشفى يعد من األفضل في المنطقة 

وامريكا. وكون المدينة تحمل هذه المزايا شعرت فيها باإلستقرار والراحة النفسية أنا واسرتي. كما اليخفى عليكم قربها 

 من مدينة واشنطن دي سي و نيويورك مما يسهل السفر لها واليها.

نة من قبل مشرفتي مديوعند التحاقي بالدراسة في جامعة روشستر للتكنولوجيا وجدت اإلهتمام والمتابعة من أول يوم, حيث تم التواصل معي حتى من قبل أن أصل لل

دراستي بشكل ملحوظ. ل الدراسية لتضع لي خطه دراسية مبدئية ولتقترح علي المواد التي يمكن أن أضيفها في الفصل األول, وقد استمر هذا الحرص واإلهتمام في خال

ت الفهم مما ساعدني بشكل كبير ثبيايضاً تم اعداد جميع المواد التي درستها بشكل متميز وعملي ومبني على مبدأ عمل عدد كبير من الواجبات والمعامل والمشاريع العملية لت

عدك على التفوق العلمي, يسافي التمكن من المحتوى المطلوب. وتحتوي كلية الحاسب التي أدرس فيها على عدد كبير من المعامل المجهزه بأعلى مستوى وستجد فيها كل ما 

تير قد جمعت تحصيل اجسكما ستجد أن اعضاء هيئة التدريس دائما متواجدين وجاهزين لمساعدتك في كل ما تحتاجه. وفعليا وجدت أنني في خالل  عامين من دراستي للم

بل لمساعدة الطالب على السعلمي يوافق ما حصلت عليه في فترة البكالوريوس وربما أكثر وجزء كبير من هذا يعود على اهتمام القسم بالطالب وتعليمهم وتسخيرهم كافة 

 النجاح.
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