
إكستر 
تضم الجامعة طالًبا من أكثر من 140 دولة مختلفة،

و أعضاء هيئة تدريس من 50 جنسية مختلفة كما تربطها
عالقات مع العديد من الجامعات على مستوى العالم

ومن خالل ذلك تقدم إكستر تجربة طالبية عالمية حقيقية
باإلضافة إلى بيئة تعلم آمنة في واحدة من أجمل بقاع

المملكة المتحدة. تتمتع الجامعة بسمعة قوية، )حيث إنها
عادًة ما تحتل مكانة من بين أعلى 15 جامعة في المملكة
المتحدة(، باإلضافة إلى نتائج متميزة على صعيد رضاء

الطالب. هذه العوامل تدفع الطالب للمجيء إلى إكستر من
 مختلف أنحاء العالم. عالوة على ذلك، فإن موقع الجامعة 
في جنوب غرب إنجلترا يّوفر إمكانية الوصول إلى بعض 
من أجمل المدن والقرى في المملكة المتحدة باإلضافة إلى 

المناطق الريفية، والسواحل الوعرة والشواطئ الرملية.

جمعية إكستر اإلسالمية
ترحب جمعية إكستر اإلسالمية وهي مجموعة طالبية 
حاصلة على الجوائز بالجميع سواء من خلفية إسالمية
أو من خلفيات غير إسالمية، وتوفر فرًصا اجتماعية
فضال عن إتاحة الفرصة لألعضاء لتطوير معرفتهم
باإلسالم. تقيم الجمعية مجموعة رائعة من الفعاليات

مثل استضافة الضيوف المتحدثين واألمسيات الشعرية 
وعروض األفالم، واألنشطة الرياضية والتجمعات 

االجتماعية.  كما تربط بين جمعية إكستر اإلسالمية 
ومسجد إكستر عالقات رائعة فهما يتعاونان معا في 

إطالق الفعاليات على مدار العام.

المساجد
 أُسس المركز اإلسالمي في إكستر في العام 1978 بجهود
رجال أعمال مسلمين محليين وطالب من جامعة إكستر. 

شهد المركز منذ تأسيسه نمًوا كبيًرا في حجمه وكذلك 
في أنشطته. احتفظ بهدفه الرئيسي المتمثل في توفير 

مكان مقدس للعبادة في المقام األول، وفي العام 1999 
اعُتمدت خطط بناء مسجد. وباإلضافة إلى توفير مكان 

للصالة والعبادة، يقدم مسجد إكستر أيًضا فصول النصيحة 
واإلرشاد وفعاليات مع المتحدثين الضيوف. 

ونظًرا ألنه ال يوجد مسجد فعلي بالقرب من حرم بنرين
الجامعي في كورنوول، فإن أفضل شيء بعد ذلك هو

مركز كورنوول اإلسالمي في كارنون داونزن في
منتصف الطريق تقريًبا بين بنرين وترور فتقام صالة

الجمعة في الحرم الجامعي وكذلك في المركز اإلسالمي.
يقيم المركز عدًدا من الفعاليات األسبوعية والسنوية

مثل الصلوات األسبوعية، ومدرسة يوم األحد، وجلسات
الدراسة لألخوات واحتفاالت العيد السنوية.

يمكنك اكتشاف المزيد من خالل زيارة: 

www.exetermosque.org.uk

ترحب جامعة إكستر بالطالب من جميع األديان في مقرات حرمها الجامعي 
الجميلة واآلمنة في جنوب غرب إنجلترا. 

دليل الطالب المسلم

جمعية بنرين اإلسالمية
تأسست الجمعية لتلبية وخدمة االحتياجات الدينية للطالب 

والموظفين المسلمين في مبنى بنرين التابع لنا. تهدف 
جميعة بنرين اإلسالمية إلى تأسيس مجتمع شامل يرحب 
بالجميع، بغض النظر عن خلفياتهم، حيث يستطيع الناس 

تعلم وفهم رسالة السالم لدين اإلسالم. تخضع الجمعية 
إلشراف اتحاد طالب الجمعيات اإلسالمية، وتعمل جاهدًة 

للترحيب بالطالب المسلمين الحاليين والجدد ودعمهم. 
توفر فرًصا للتواصل االجتماعي، وتقوم باألعمال الخيرية 

وتساعد على التواصل بين الطالب.

يمكنك اكتشاف المزيد من خالل الموقع:
www.fxu.org.uk/organisation/Isoc/

"ُنرحب بالطالب الدوليين بحفاوة ونؤكد على أنكم 
ستحصلون على كل الدعم الذي تحتاجون إليه، 

سواء قبل وصولكم أو حين تلتحقون للدراسة معنا، 
ومن ثم يمكنكم تحقيق أقصى استفادة من وقتكم 
في المملكة المتحدة. وفي الوقت الحالي، يساهم 

أكثر من 5 آالف طالب من 140 دولة من خارج 
المملكة المتحدة في ازدهار المجتمع الدولي في 

مقراتنا في إكستر وكورنوول." 

سابا خان
رئيس الجمعية اإلسالمية

www.facebook.com/Cornwall-Islamic-
Community-Centre-294629387618



وجبات سريعة حالل
– جولدن هورن

– تشيف آند جريل
– راج إنديا

– مشويات بلو آيز
– سبايس ماجيك

– مشويات كباب هاوس
 – تشادني إكسبريس

– سيدوليس فيش آند تشيبس

 بقالة حالل
– براذرس بوتشرز

– بيست وان

الطعام الحالل في بنرين: 
توجد في كورنوول مجموعة كبيرة من محال الطعام 

المتخصصة في كل من فالموث وترور، جنًبا إلى جنب 
مع المجموعة المعتادة من متاجر السوبر ماركت الكبيرة. 

تقدم مدينتا فالموث وترور القريبتان المطاعم ومتاجر 
السوبر ماركت التي تبيع اللحوم الحالل كما يمكن الطلب 

عبر اإلنترنت واإليصال للمنزل. 

السكن 
يتوفر سكن للذكور/اإلناث عند تقديم طلب السكن عبر 
اإلنترنت، يوجد خيار في صفحة المزيد من التفاصيل 

لتحديد تفضيالت النوع. 

الوصول إلى المملكة المتحدة 
نتفهم أن االنتقال إلى دولة أخرى ُيعد بمثابة خطوة كبيرة 

ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يكون انتقالك 
ممتًعا قدر اإلمكان. نقدم خدمات تعريفية دولية بما في 

ذلك المقابلة والترحيب في هيثرو، والترحيب بالوافدين 
الدوليين وأنشطة للطالب الدوليين على مدار أول 

أسبوعين في الحرم الجامعي.

 يمكنك اسكتشاف المزيد في: 
www.exeter.ac.uk/international

الحرم الجامعي في إكستر 
غرف للصالة للمسلمين )الذكور واإلناث( مع مرافق 

 للوضوء لكليهما
- مكتبة عتيقة، الحرم الجامعي في سترثم

غرف للصالة للمسلمين - مبنى هولنيكوت، الحرم 
الجامعي في سانت لوك

الحرم الجامعي في بنرين 
غرفة للصالة متعددة األديان في مركز العبادة متعددة 

األديان، بيوت تريمو بارتون

الطعام الحالل في إكستر 
ُيقدم الطعام الحالل في عدد من منافذ الحرم الجامعي 

ويتاح من متاجر محلية متخصصة. توجد متاجر سوبر 
ماركت وأسواق بشوارع  إكستر بما في ذلك متجرا سوبر 

ماركت عالميان ومحال تبيع منتجات حالل.

مطاعم حالل
 – جورميت بيري بيري - رقم واحد للطالب

– مشاوي 
– نيو هورايزون

– الس لجوناس للدجاج والضأن والبط ... حالل
–  كاراميلو لحم رومي ُمقدد حالل  ...ألطباق الطعام 

المشهي
– كاسباس 
– ذا غاندي

 – ذا جانجيز
– بيتزا إكسبريس – دجاج حالل

– جورميت برجر كيتشن – دجاج حالل
– دانا باني
– ريد روز

– الفريد 
– مشويات أوتومان

– بار فينيزيا  
– كومبتوار ليبانيز

– باشا
– أجري بهاجي

– ذا سبايس آيالند 
– كومبتوار ليبانيز

– باشا 

"خالل دراستي على مدار ثالثة أعوام في الجامعة، 
اشتركت في جمعية بنرين اإلسالمية. في عامي 

األول، كنت عضًوا في الجمعية وفي العامين الثاني 
والثالث حظيت بوجودي في اللجنة. تخدم جمعية بنرين 

اإلسالمية الطالب المسلمين، وتساعدهم في أي شيء 
بدًءا من العثور على المطاعم الحالل وحتى العثور 
على مركز العبادة متعدد األديان في الحرم الجامعي 

ألداء الصالة. وتعد لقاءات األخوات األسبوعية بمثابة 
أكثر أحداث األسبوع المفضلة لدي حيث أتطلع لوجبات 

العشاء والكعكات التي نطهوها لبعضنا البعض، ولكن 
األهم أننا نكون برفقة بعضنا البعض. أود أن أقول إنني 

أتلقى الدعم بصورة جيدة من الموظفين في الجامعة 
وكذلك الجمعية اإلسالمية، والذين جعلوا األعوام 

الثالثة التي قضيتها بمثابة تجربة رائعة."

تشولي زيلوود
بكالوريوس اللغة اإلنجليزية

"لقد أصبحت طالًبا نشًطا. ُعينت في العام الماضي 
في منصب كبير الممثلين القانونيين، باإلضافة إلى 

مسؤوليات الُمرشد الحياتي المقيم وُمعلم الطريق إلى 
القانون. وكذلك أشغل منصب نائب رئيس الجمعية 

اإلسالمية والجمعية الباكستانية، مما يمنحني الفرصة 
لتطوير مهارات القيادة لدّي، األمر الذي ُيعد رائًعا 

إلمكانية الحصول على وظيفة. ساعدتني إكستر حًقا 
على اكتساب الثقة بالنفس ومهارات مهمة أخرى. إنها 
تقدم مجموعة كبيرة من الفرص والتي أغتنمها دائًما. 

أُحب إكستر ولن أندم أبًدا على اختياري لها."

 إقرا علي
ليسانس الحقوق
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