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 2014 أغسطس—Mitacs Globalink من األمور أولياء إلى رسالة
 

  األمر، ولي عزيزنا
 

 في ابنتكم أو لنجلكم برنامجنا يقدمها التي الرائعة الخبرة ه الرسالة توضح في إيجازوهذ .Mitacs Globalink برنامجب نجلكم اهتمام يسرنا
 .بالبرنامج مشاركتها أو مشاركته اعتماد حالة

 بينهم عالقة وتكوين تخصصهم بمجاالت الباحثين الطلبة ربط خالل من الجامعية التعليمية البرامج تثري Mitacs ومؤسسة 1999 عام فمنذ
 المعرفة بين للجمع Globalink برنامج تقديم تم ،2009 عام وفي. والدولي المحلي الصعيد على بهم معترف جامعيين أساتذة وبين

 أنحاء مختلف من طالب 10000 منافسة نتوقع ونحن. الطالب وأنبغ أفضل مع تعاوننتطلع للحيث أننا  العالم أنحاء مختلف من والخبرة
 . تدريبي برنامج 700 على 2015 في العالم

 يغطي البرنامج بأن علًما ونحيطكم. السفر قبل كندا إلى نجلكم رحلة عن تفصيلية معلومات Mitacs توفر  ؟Mitacs من تتوقعه الذي ما
 اإللكتروني موقعنا بزيارة تفضل كاملة، البرنامج تفاصيل على لالطالع. كاملةً  واإلقامة الطيران رحلة تكاليف

   . 2TUwww.mitacs.ca/globalinkU2Tعلى

 المحلية التواصل نقطة بمثابة ويكونلنجلكم سيقوم بتعيين أحد الخريجين كموجه إرشادي  Globalinkأن برنامج  إلى سيادتكم عناية ونوجه
 .الطوارئ حالة في لنجلكم الدعم توفيروسيناط بمسؤولة  البرنامج هذا خالل معه

 الطوابق بنفسيقطنان  والفتيات الشبابجدير بالذكر أن و. كندا في بها التحق التي الجامعة توفره الذي الطالبي السكن في نجكم يقطن وقد
 طالب مع حجرته يشارك وبعضهم خاصة مراحيض الطالب بعض فلدى. المراحيض باستثناء المناطق بعض استعمال في مًعا ناويشترك
 .  جنسه بني من آخرين

 Mitacs وتتوقع. األعمال رجالب وااللتقاء العمل ورش وحضور بحثه مشروع إكمال بمهمة نجلكم سيضلع  نجلكم؟ من نتوقعه الذي ما
 بأصدقاء وااللتقاء االجتماعية األنشطة في ابنتكم أو نجلكم سيشارك ذلك، على عالوة. بلده يمثل ما الحسنة سلوكياته من نجلكم يبدي أن

 . المضيفة والمدينة كندا في األخرى والجامعات األخرى الثقافات على للتعرف جدد

 هذه تطمئنكم أن نأمل ونحن. لنجلكم المهنية الخيارات زيادة شأنها من رائعة فرصة Globalink ويسعنا في هذا المقام التأكيد على تشكيل
 واالطالع المعلومات من لمزيد. الثقافي واإلثراء التعليمية بالخبرة وستحظى األمان سيكتنفها كندا في نجلكم تجربة بأن لكم وتؤكد الرسالة

research-www.mitacs.ca/globalink/globalinkU2T- زيارة يُرجى ،Globalink ببرنامج التحاقهم سبق الذين الطالب قصص على

2TUinternship . 
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