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استكشــف   ، يــة  ز نجل�ي الإ أُدرس 

نجـــح ا

ية )ELS( مجموعة متنوعة من المسارات  ز نجل�ي تتيح لك خدمات اللغة الإ
ي تعت�ب ذات أهمية حيوية للنجاح 

ية ال�ت ز نجل�ي لكتساب مهارات اللغة الإ
ي جو من الكتشافات والمغامرة واكتساب 

ي اليوم – �ز
الأكاديمي والمه�ز

الأصدقاء الجدد والثقافات الجديدة والتعلم والتحصيل.

ي مستقبلك. إننا نقدم أك�ث من 80 موقعاً 
ية، فإنك تستثمر �ز ز نجل�ي عندما تختار خدمات اللغة الإ

ز  للدراسة الكث�ي منها بحرم الجامعات. مراكزنا مؤهلة تماماً بأحدث مراكز تقنيات اللغة والمعلم�ي
عداد لجتياز الختبارات وبرامج  ين. نقدم لك خدمات شاملة للقبول بالجامعة والإ ز ز والمتم�ي المؤهل�ي
ي يربو عددها 

يكة ال�ت ام عاٍل. ومن خالل شبكة من الجامعات ال�ث ي تحظى باح�ت
ية ال�ت ز نجل�ي اللغة الإ

ي أن خدمات اللغة 
ية، يمكنك أن تثق �ز ز نجل�ي عىل 650 جامعة، فمهما كانت أهدافك من اللغة الإ

ية ستساعدك عىل الوصول إليها. ز نجل�ي الإ

قم بإعداد نفسك للنجاح
إبدأ رحلتك من هنا



 برنامج

ية  ز نجل�ي اللغة الإ
 المكثف 

)امتحان التوفل غ�ي 
 مطلوب(

 

تقدم بالطلب »اون لين« عىل العنوان:تقدم بالطلب »اون لين« عىل العنوان:

تقوم كلية سانتا مونيكا بتحويل الطالب 

ي 
اىل أفضل المدارس العمومية والخاصة �ف

 UCLA و UC Berkeley كاليفورنيا: و 

 ...UC San Diego و UC Irvine و USC و 

ي 
وغ�ي ذلك من الكليات والجامعات العظيمة �ف

جميع أنحاء الواليات المتحدة. تحتل كلية سانتا 

 CSU ي التحويالت اىل و
لة االأوىل �ف ف مونيكا الم�ف

ف أك�ث من 60 تخصص  UC و USC إخ�ت من ب�ي

ي كل فروع  
ف �ف أكاديمي.  • تتوفر شهادات السنت�ي

المحاسبة واالأعمال وعلوم الكومبيوتر والرسوم 

عالم الرقمي والدراسات الكونية  المتحركة واالإ

والعلوم اليئية وتربية الطفولة المبكرة ومواضيع 

ي SMC فإنك تحصل 
ف �ف أخرى.   •  بدراسة سنت�ي

عىل أرخص طريقة اىل UCLA أو USC  • السكن 

 مع عائالت أمريكية.  • برنامج اللغة 

ية المكثف   ف نجل�ي  برنامجاالإ

ية  ز نجل�ي اللغة الإ
 المكثف 

)امتحان التوفل غ�ي 
 مطلوب(

 

ي كلية سانتا مونيكا
سنتان �ف   

ي الجامعة 
  + سنتان �ف

  = شهادة بكالوريوس 

ي كلية سانتا مونيكا
سنتان �ف   

ي الجامعة 
  + سنتان �ف

  = شهادة بكالوريوس 



San Francisco

San Jose

تم قبول تحويل 
ي خريف 

الطالب الأجانب �ف
:2015

289 ، كلي جامعة كاليفورنيا ب�ي
جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، 140
جامعة كاليفورنيا سان دييغو، 344

385 ، ز جامعة كاليفورنيا داف�ي

international.fhda.eduFoothill College
fhinternational@fhda.edu

De Anza College
dainternational@fhda.edu

ي التحويل لنظم التعليم بجامعة كاليفورنيا 
الأوىل �ز 	•

وجامعة كاليفورنيا ستيت معاً

ي المتناول )بواقع 6,700 دولر أمريكي سنوياً(
رسوم �ز 	•

قبول مرن ثالث مرات سنوياً دون الحاجة لجتياز امتحان  	•
SAT )التقييم المدرسي لختبار الكفاءة الدراسية(

ن 100 تخصصاً �ث م أك 	•

وادي السليكون

كات الرائدة مثل آبل  مقر ال�ش
وجوجل وفيسبوك وتيسال 

ات أبحاث ناسا و6000  ومخت�ب
كة تكنولوجيا أخرى. �ش

كليات فوتهيل + دي أنزا وادي السليكون
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ن    برنامج�ي

ي جامعة أريزونا 
فريدين �ن

ستيت صمما لك خصيًصا

اكتشف

ي الدراسة للحصول عىل شهادة مع دعم أكاديمي ودعم 
1 < ابدأ �ن

ي 
نامج مسارات الواليات المتحدة �ن ية ب�ب ن نجل�ي ي اللغة االإ

كامل �ن
ASU-USA Pathways جامعة أريزونا ستيت

احصل عىل 24 أو 25 درجة أكاديمية )برنامج حديث 
ي 

امج الجامعية ال�ت ي ال�ب
التخرج( لالستفادة منها �ن

يقع عليها اختيارك.

ي مسارات 
ي تحصل عليها �ف

يمكن تحويل الدرجات ال�ت
ي جامعة أريزونا ستيت إىل جامعات 

الواليات المتحدة �ف
ى أخرى *. أمريكية ك�ب

ي االلتحاق بالنظام التعليمي االأمريكي
السالسة �ن

ي قاعات 
تعلم مع االأمريكان وأصحاب الجنسيات االأخرى �ف

ف  تمام فصل�ي دراسية داعمة واحصل عىل 3 فصول دراسية الإ
ف من الدورات. دراسي�ي

ي جامعة أريزونا ستيت كطالب بالسنة 
قبول مضمون �ن

الثانية.     

نضمن للطالب الذين يتمون برنامج الثالث فصول دراسية 
ي 

بمتوسط درجات تراكمي 3.0 االلتحاق التام بالسنة الثانية �ف
برنامج أعمال أو برنامج آداب وعلوم يقع عليه اختيارهم.

بداية جديدة

ي جامعة أريزونا ستيت، 
ي مسارات الواليات المتحدة �ف

فقط �ف
ي االعتبار عند التقدم 

اكمي �ف يوضع متوسط الدرجات ال�ت
امج االأكاديمية المرتبطة بها. لاللتحاق بواحد من ال�ب

قامة بحرم الجامعة ضمان االإ

ي  ي الحرم الغر�ب
قامة بحرم الجامعة �ف نضمن للطالب االإ

)West Campus(. استمتع ببيئة داعمة وبتجربة ثقافية ثرية 
ي االأمريكي بالجامعة. مع أقىص تعرض للكيان الطال�ب

ي الخريف والربيع. ابدأ طريقك نحو المستقبل.
االلتحاق �ن

أك�ث من 100 معلماً حاصالً عىل درجة الماجست�ي 
ي تحقيق أهدافك

يساعدونك �ن

طالبنا

نامج Global Launch طالب من أك�ث من 160 دولة.  يلتحق ب�ب
ي الفصل هو 15 طالباً لكل معلم 

ومتوسط عدد الطالب �ف
يحول معظمهم إىل برامج شهادات من جامعة أريزونا ستيت 

معروفة حول العالم.

وط بجامعة أريزونا ستيت القبول الم�ث

يمكن قبول الطالب الذين ال يفون بمتطلبات اللغة 
ي برنامج 

طها جامعة أريزونا ستيت �ف ي تش�ت
ية ال�ت ف نجل�ي االإ

ي برنامج 
ية �ف ف نجل�ي ط إتمام تدريب اللغة االإ جامعي ب�ث

.Global Launch

TOEFL ي عن امتحان
التغا�ن

ي 
لن يحتاج الطالب الذين يتمون بنجاح المستوى الثا�ف

 Global Launch ي برنامج
ية �ف ف نجل�ي المتقدم من اللغة االإ

ي امتحان TOEFL أو IELTS للقبول بمعظم 
لتقديم رصيد �ف

ي جامعة أريزونا 
امج الجامعية وبرامج الدراسات العليا �ف ال�ب

ستيت.

الدورات االأساسية واالختيارية

يدرس الطالب بنظام الدوام الكامل 21 ساعة أسبوعياً تشمل 
3 دورات أساسية ودورة واحدة اختيارية. تقدم الجامعة 
4 مسارات اختيارية مختلفة تقدم من خاللها أك�ث من 25 

دورة اختيارية.تضم المسارات االختيارية: االأعمال، العلوم 
والتكنولوجيات والهندسة والرياضيات، الفندقة والدراسات 

العامة.

ي فصول الخريف والربيع والصيف 
يتم التقديم 5 مرات سنوياً �ن

ي دورات مدة كل منها 4 أسابيع و8 أسابيع. قّدم االآن!
�ن

قّدم االآن   |  للحصول عىل معلومات   |  اتصل بنا قّدم االآن   |  للحصول عىل معلومات   |  اتصل بنا

* يخضع التحويل لسياسة التحويل بالجامعة.

ي أك�ب برنامج 
ية �ن ن نجل�ي 2 < تعلم االإ

ي أمريكا
ية )IEP( �ن ن نجل�ي مكثف للغة االإ

جامعة أريزونا ستيت

الجامعة االأوىل من 
ي 

حيث االبتكار �ن
الواليات المتحدة

(U.S. News  
and World Report)

الجامعة العامة االأوىل 
ي يقع عليها اختيار 

ال�ت
 الطالب االأجانب 

 (Institute of International 
Education)

أك�ب جامعة 
ي الواليات 

عامة �ن
المتحدة

)وزارة التعليم 

االأمريكية(

المنتج االأول  
ايت لمعلمي فول�ب

(U.S. News and  
World Report)
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المحتويـــات

أنور القيماقجي
جامعة والية فلوريدا

يدرس جوزيف كرياكوس
يف جامعة نورثرن ستيت

اخلطوات األولى
ملاذا   تختار   الدراسة   يف   الواليات           12

 املتحدة   االمريكية؟

تعلم اإلنجليزية    16

فهم النظــام التعليمي يف الواليات    22
املتحدة

إختيار   الكلية   أو   الجامعة  28

كيف   تحصل   عىل   تأشرية   طالب  34

65  املُصطلحات مدرسة وكلية وجامعة

 لقطات من التعليم يف الواليات 
املتحدة 

اتفاقيات للدراسة بنظام 2 + 2  38

األعمال والتكنولوجيا
دراسة التكنولوجيا يف جامعة   44

أمريكية

هندسة املستقبل  48

استكشاف برامج العلوم يف الواليات   50
املتحدة

برامج   ما   قبل   ماجيستري   ادارة   االعامل  54

برامج ماجستري إدارة األعامل يف   56
الواليات املتحدة

تخصيص شهادتك
العمل كطالب أجنبي يف الواليات    42

املتحدة

60  التعليم الجامعي يف الواليات املتحدة 

االختبارات 
 TOEFL®  62

 IELTS  66

 GRE®  70

 GMAT  74

يف كل إصدار من املجلة 
فهرس  78

مقابالت
الطالب الدوليون يروون قصصهم
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WEST LOS ANGELES COLLEGE 
www.WLAC.EDU/International          CALIFORNIA, USA

 TOEFL ال داع للحصول عىل امتحان
ية المكثفة ز نجل�ي أكاديمية اللغة االإ

ية مكثفة عىل  ز تقدم أكاديمية اللغة بكلية ويست فصول لغة إنجل�ي
مدار 7 أسابيع طوال العام. تجتمع الفصول 20 ساعة أسبوعياً 

ة. وتقدم الأكاديمية  وتشمل رحالت لستكشاف لوس أنجلوس المث�ي
كذلك فصول قليلة العدد برسوم قليلة مع تعليم مصمم خصيصاً 

 TOEFL من المستوى المبتدئ وح�ت المتقدم. استعد لمتحان
وللتعليم الجامعي وحول بسهولة إىل برنامج يؤهلك لشهادة من كلية 
http://www.WLAC.edu/West-Language-Academy .ويست

لك ز نت – احصل عىل شهادتك من م�ز الكلية ع�ب االن�ت
نت.  تقدم كلية ويست برامج للحصول عىل شهادات ع�ب الن�ت

نت، يمكن  ز من درجة البكالوريوس ع�ب الن�ت بعد إتمام أول عام�ي
نت التحويل لواحدة من الجامعات  لطالب كلية ويست ع�ب الن�ت
نت أو بالدراسة بحرم الجامعة للحصول عىل  يكة ع�ب الن�ت ال�ش

درجة البكالوريوس.

ة ى مع إحساس الكلية الصغ�ي الموقع بمدينة ك�ب 	R
كلية ويست لوس أنجلوس West Los Angeles College هي كلية مجتمعية بكاليفورنيا 
ه عىل مساحة 70 هكتار. تمنح الفصول  ز ي مكان أشبه بمت�ز

مدة الدراسة بها سنتان تقع �ز
قليلة العدد وأعضاء هيئة التدريس والموظفون الذين يهتمون بالطالب وحرم الجامعة 

الجميل الذي تهب عليه نسائم المحيط الهادئ تمنح الجامعة إحساس الجامعة الخاصة 
الحميمية.

التحويل للجامعة 	R
تمنح كلية ويست لوس أنجلوس درجات الزمالة والتحويل. وتقوم الكلية بدور البوابة ذات 

التكلفة القليلة للجامعات البارزة ومنها جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس UCLA وجامعة 
ز UC Irvine وجامعة نورث بريدج  كىلي UC Berkeley وجامعة كاليفورنيا إرف�ي كاليفورنيا ب�ي

بولية كاليفورنيا California State University Northridge وجامعة لوس أنجلوس بولية 
 USC وجامعة جنوب كاليفورنيا California State University Los Angeles كاليفورنيا

وجامعة ستانفورد Stanford والعديد من جامعات كاليفورنيا والجامعات الأمريكية الأخرى. 

كمال  ز بدرجة البكالوريوس ثم يحولون إىل الجامعة لإ يكمل طالب كلية ويست عام�ي
ز بدرجة البكالوريوس. ز الباقي�ي العام�ي

ي
عداد المه�ز االإ 	R

ي مهن للحصول عىل رواتب عالية 
تقدم كلية ويست كذلك برامج تؤهلك للعمل �ز

نتاج  مثل ميكانيكا الطائرات والأعمال وعلوم الحاسب وصحة الأسنان والتمريض والإ
. ي

نتاج السينما�أ ي للرسوم المتحركة والإ
التليفزيو�ز

برامج خاصة أخرى 

حرم جامعة آمن مع مشاهد بانورامية وخلفيات ساحرة
9000 Overland Avenue | Culver City (Los Angeles County)

California, USA 90230   +1 (310) 287-4458

ي المتناول
كلية معتمدة برسوم �ز 	R

ي للمدارس والكليات  كلية ويست هي كلية معتمدة من التحاد الغر�ب
)WASC( من خالل هيئة اعتماد الكليات المجتمعية وكليات الشباب 

)CCJ(. تدرس جميع الدورات بواسطة أعضاء هيئة تدريس 
معظمهم يحمل درجة الماجست�ي والدكتوراه من جامعات مرموقة 

ع�ب البالد.

InternationalStudent@WLAC.edu ي عىل
و�ز لك�ت يد الإ راسلنا بال�ب

ي لـــوس أنجلـــوس الجميلـــة
أُدرس �ز
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عزيزي القارئ
مل يكن هناك وقت أحسن من اآلن 

للدراسة يف الواليات املتحدة 

االمريكية وذلك ألن اإلقتصاد العاملي 

يحتاج ملحرتفني  لديهم خربة عاملية 

وعىل متكن ممتاز من اللغة 

اإلنجليزية. إختار لتدرس اللغة 

االنجليزية كعضو يف برنامج 

EnglishUSA أ و UCIEP وإنك 

ستكون متأكدا من تحقيق أعىل 

املستويات يف نوعية التعليم 

والخدمات الطالبية. 

إختار الواليات املتحدة االمريكية 

لجامل بلدنا وللتنوع يف شعبنا. إختار 

الواليات املتحدة االمريكية ألبعادها 

غري املحدودة من النواحي الثقافية 

والتاريخية والرتفيهية. إختار الواليات 

املتحدة االمريكية لجامعاتها املتفوقة 

وملجاالتها الثقافية الواسعة. إختار 

القمة يف النوعية لتحقق أحسن 

إستثامر يف مستقبلك. إختار الثقافة 

االمريكية.

Suzanne Panferov
UCIEP President

Director, Center for  
English as a Second  

Language (CESL) 
University of Arizona 

www.uciep.org   

زوروا موقعناتواصل معنا!

قلـــت! مـــاذا 

تابعنا عىل 
انستاجرام

يتم طباعة هذه املجلة باألحبار ذات األساس املأخوذ من حبوب الصويا  عىل ورق تم تدويره من قبل رشكة طباعة تقوم بتدوير منتجات النفايات وفضالت الورق وتزيل من 

.Renewable Energy Credits (REC) نظام عادمه املواد الكياموية ذات األس الكربوين . متت طباعة هذه املجلة بواسطة

.Study in the U.S.A تقبل التسجيل من املدارس والجامعات واملعاهد والربامج التي تفي بأعىل مستويات النزاهة والتميّز الدرايس 
وخدمة الطالب الدوليني.   

RENAIT STEPHENS CEO/Publisher     JENNIFER PRIVETTE Editor and Assistant Publisher

SUTTON LONG Magazine Art Director     JANE STAGG Production Manager

BETH GREENE Director of Sales/Marketing     TRISH BRUNO Director of Publications/Online

EVE FLORIN Associate Publisher     PEGGY J. PRINTZ Past Publisher 

WESLEY COSTA Director of Operations     SANDRA HALLADEY, SIMON HAMLIN Sales Associates

IRENE GAZALI, ALLAN LEAL, SANDRA SPEAR Graphic Design

JUDD BUNDY Senior Web Developer     TRAVIS DRAGESET Marketing and Social Media Specialist

Patricia Szasz
President

EnglishUSA
www.englishusa.org

StudyUSA.com

2017
وسط  ق الأ

ال�ش

– الطبعة

انا!
مج

دليل
الجوهري الطالب   

»ال متنحني الدراسة يف الواليات املتحدة 
مجرد شهادات ودرجات ملموسة. فالتجربة 

تنبئ بشِئ ما عن شخصيتك ومن أنت. 
فالحياة والدراسة يف دولة أخرى – السيام 

عندما تختلف لغتها أو ثقافتها عن لغتك أو 
ثقافتك – تتسم بالتحدي وتتطلب الشجاعة 
واملواقف اإليجابية. يف بعض األحيان، تكون 

هذه السامت أكرث تأثرياً من الدرجة العلمية. 
يف الواليات املتحدة، ميكنك تحقيق الحلم.«

  الندري من أملاينا

أوحت يل مجلة الدراسة يف الواليات 
(Study in the USA®) املتحدة

بالكثري من األفكار عن الواليات املتحدة. 
فقد علمت بالعديد من الفرص التي 

تقدمها الواليات املتحدة للطالب الدوليني.
  مالكم من هولندا

»إنكم تقومون بعمل رائع. فأنا مستشار يف 
إحدى املدارس وحصلت عىل نسخة من مجلة 
الدراسة يف الواليات املتحدة خالل آخر معرض 

يف بانجكوك. سأتأكد من تحديث معلومات 
طالب املدارس العليا لدينا باملعلومات الخاصة 

بااللتحاق بالجامعات األمريكية.«
  جوجنون من تايالند

»يجيب موقعكم عىل جميع األسئلة التي 
قد تخطر ببايل. لذلك فأنا راض عنه متاماً. 

حافظوا عىل هذا املستوى من األداء!«
  لياه من كينيا

»منحني مستشاري نسخة من مجلتكم، 
وقد ساعدتني كثرياً يف اتخاذ القرار 

بالدراسة يف الواليات املتحدة. أشكركم 
إللهامي«

  سينكو من اليابان

»»أدرس يف وروكلو ببولندا ولكنني أرغب 
يف بدء الدراسة بالواليات املتحدة خالل 
عامني. قبل كل شئ، أود أن أعرف اللغة 
جيداً ثم أسافر إىل الخارج. هناك بعض 

الكليات التي أهتم بها. وقد أُرسلت يل بعض 
امللفات وأذهلتني عروضها. يف رأيي، يساعدين 
موقعكم اإللكرتوين كثرياً، فلقد أصبحت لدّي 

مجموعة متنوعة من جميع العروض التي 
تلقيتها وميكنني اختيار ما أريد دراسته متاماً. 

أشكركم!«
  باولينا من بولندا

لقد أحببت مجلتكم حقاً ألنها سهلة 
القراءة وتقدم نصائح مفيدة للطالب 

الدوليني. كام أعجبني املقال الخاص 
باالستعداد للمقابلة الشخصية للحصول 

عىل التأشرية ومرصوفات التعليم. استمروا 
يف هذا العمل الجيد!«

  جيانينا من إيطاليا

تساعدين مجلة الدراسة يف الواليات املتحدة 
Study in the USA كثرياً يف تحقيق أحالمي 
بالدراسة يف الواليات املتحدة. طاملا كان هذا 

الحلم يراودين، وقد اجتهدت كثرياً يك أصل 
إىل هناك.

 سترا من إندونيسيا

Study in the USA, Inc. 
100 S. King Street, Suite 425

Seattle, WA 98104
Tel: (206) 622-2075 info@StudyUSA.com
Fax: (206) 374-2480  www.StudyUSA.com 
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www.vt.edu

    

باألفكار  نفسك  أحط 
واإللهام واإلبداع 

إن فريجينيا تيك التي تأسست يف عام 1872 هي أكرب جامعة شاملة يف فريجينيا وهي 

من بني أفضل عرش جامعات يف الواليات املتحدة 

بأكرث من 31.000 طالب نظامي فأكرث ما تشتهر به فريجينيا تيك هو الهندسة 

والهندسة املعامرية — كام ان لها برامج معرتف بها دوليا يف اإلدارة والزراعة واآلداب 

والعلوم واملوارد البرشية وعلم الغابات وموارد الحياة الربية والطب البيطري.

متوفر لديها برامج لغة إنجليزية مكثفة وقبول رشطي للدراسة الجامعية 

Ici-info@vt.edu اتصلوا بنا يف

الرتتيبات:  

 Kiplinger’s Personal Finance 100 أفضل قيم يف الجامعة العمومية  

U.S. News & World Report الجامعة العمومية الخامسة والعرشون  

أفضل خمس جامعات يف الهندسة املعامرية يف الواليات املتحدة   

الجامعة ثامن يف الهندسة   

الجامعة السابع والعرشون يف األعامل  

إعمل على تنشيط ذكائك    
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ESL@unr.edu
www.unr.edu/ielc

international@unr.edu
www.unr.edu/oiss

BEST
COLLEGES

U.S. NEWS & 
WORLD REPORT

ي الغـــرب الأمريـــ�ي الجميـــل
ادرس �ف

ية بنظام الدوام الكامل ف نجل�ي برنامج اللغة الإ
ستة مواعيد متاحة عىل مدار العام  •

استكشف الثقافة الأمريكية بينما تحسن مهاراتك   •
ية ز نجل�ي ي اللغة الإ

�ز
عداد لاللتحاق بالجامعة الإ  •

وط متوفر  القبول الم�ش  •

منطقة رينو تاهو
ترفيه صيفي وشتوي بال حدود  •

، ايام مشمسه وليالي  طقس مناسب ولطيف ومثالي  •
معتدله

مناطق تزلج بمقاييس عالمية  •
ة واَمنة بجاذبية  مدينة صغ�ي  •

ى المدن الك�ب

برامج الشهادات
مستويات البكالوريوس والماجست�ي والدكتوراه  •

ي الهندسة وعلوم الحاسوب 
ة �ز ز برامج متم�ي  •

والأعمال والفنون الجميلة والتصالت وغ�ي ذلك
ي المتناول 

رسوم وتكاليف معيشة  �ز  •
تتوافر المنح والمساعدات  •

استكشف جامعة ييل
جرّب طريقة فريدة لتعلم اللغة والثقافة ستوسع من إدراكك 

للعامل ومن آفاق تفكريك  وثقتك بنفسك. استكشف الطاقة 

التي ميوج بها الحرم الجامعي بدافع من حب املعرفة.

YALE 
ENGLISH LANGUAGE 

 INSTITUTE

يوليو- أغسطس
دورة ملدة 3 أسابيع

يف الفرتة من يوليو – أغسطس
إلعداد طالب املدارس العليا لاللتحاق 

بالجامعة

دورات لغة مكثفة ملدة 6 أسابيع
للمستوى املتوسط واملتقدم من 

اإلنجليزية باللكنة األمريكية

دورة اللغة اإلنجليزية باللكنة 
األمريكية للمحرتفني

اإلنجليزية األمريكية يف األعامل 
والقانون لللخريجني

              summer-eli.yale.edu 

P.O. Box 208355
New Haven, CT 06520-8355

           (203) 432-2430
           (203) 432-2434
           eli2@yale.edu

ملزيد من املعلومات:
زورونا عىل املوقع اإللكرتوين:

هاتف رقم: 
فاكس رقم:

بريد إلكرتوين:
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http://admission.lmu.
edu/visit/virtualtour

 international@lmu.edu

قم بجولة عرب االنرتنت يف انحاء 
LMU التي تم تصنيفها كإحدى 
أجمل 10 جامعات وفقاً لتقرير 

 برنستون عىل الرابط 
Princeton Review

 

لوس أنجلوس: وجهتك التعليمية
إن جامعة لويوال ماري ماونت التي تأسست يف العام 1911 هي مؤسسة تعليمية 

ديناميكية متوسطة الحجم بها ما يقرب من 6000 طالباً دون الخريجني و3000 خريجاً.

يقع حرم جامعة لويوال ماري ماونت املقام عىل مساحة 150 فداناً يف منطقة آمنة   •
بإحدى ضواحي لوس أنجلوس فوق جرف يوفر مناظر رائعة للمدينة واملحيط الهادئ.

تصنف دوماً بني أفضل 3 »جامعات إقليمية يف الغرب«  •
- تقرير أخبار الواليات املتحدة والعامل 2014  

فصول دراسية صغرية وحميمية مبتوسط 21 طالباً يف الفصل الدرايس وبنسبة معلم واحد   •
لكل 11 طالباً.

يرتحل الطالب الدوليون اليها من حوايل 80 دولة مختلفة لاللتحاق بجامعة لويوال ماري   •
ماونت.

إقامة بحرم الجامعة متوفرة طوال السنوات األربع  •

اتصل بنا عىل : 

550 Huntington Avenue
Boston, MA 02115-5998
617-989-4030

تعليـــم ذو مســـتوى عاملـــي فـــي انتظـــارك فـــي بوســـطن

انضم إلى طالب من 53 دولة في معهد وينتوورث للتكنولوجيا الذي يقع في موقع 

متميز بوالية بوسطن والذي ميثل مركزًا عامليًا للتكنولوجيا واألعمال والثقافة.

ال تدع الفرصة تفوتك باحلضور إلى معهد وينتوورث!

جوانب أكادميية تتسم بالتركيز

إن التعليم التعاوني والعملي لدينا ُيعد 

الطالب لاللتحاق مبهن في الرياضيات 

التطبيقية والعمارة وإدارة األعمال 

وعلوم احلاسب والشبكات وإدارة اإلنشاء 

والتصميم والهندسة وتكنولوجيا الهندسة.

التعلم التعاوني

من خالل فصلني دراسيني من خبرات التعليم 

التعاوني، يطبق الطالب املعرفة بالفصل الدراسي 

على بيئة عالم الواقع ويطورون اتصاالت عمل 

قيمة ويتخرجون وقد تكونت لديهم خبرات العمل 

الضرورية.

  
wit.edu

 اإلبداع في التعليم
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www.tiep.edu  www.tiep.edu/university-express

ي تكساس 
ية �ف ف نجل�ي تعلم الإ

وقابل الطف ما يمكن أن تقابل من الناس

اء  ن الخ�ب مدرسون وجهاز من الموظف�ي  

أنشطة خارج المنهاج الدراسي   

اطي وإعفاء من شهادة التوفل  قبول اش�ت  

شهادات  

ي نيل 
University Express : برنامج مساعد �ن  

الشهادات الجامعية

 

www.marquette.edu/oie

MARQUETTE 
UNIVERSITY

M I LWAU K E E ,  W I S C O N S I N

www.marquette.edu/oie | world@marquette.edu

 : كــن من ذوي التأث�ي
تم تصنيفها من أوائل %10 من جملة الجامعات الأمريكية من   •

عالم المحلي والعالمي ِقبل الإ

ن ا تقدم المنح الدراسية للطلبة المتفوق�ي  •
تحويل الساعات المعتمدة من الجامعات الأخرى   •

ن لدراسة مكثفة للغة  ن المحتاج�ي وط للطلبة المؤهل�ي قبول م�ش  •
ية ن الأنجل�ي

متوفــر أك�ث من 70 مجال دراسي

علوم  الصحة  إدارة أعمال 
نسانية العلوم الإ التصالت  
يائية ز العلوم الف�ي بية   ال�ت

العلوم الجتماعيـة  الهندسـة   

BEI – معهد تعليم اللغات
ن اللغات والثقافات مد الجسور ب�ي

 طور من مهاراتك يف اللغة اإلنجليزية لألغراض األكادميية والعملية
 ولتحقيق النجاح االجتامعي

موقع صغري وآمن يف هيوسنت بوالية تكساس  •
أقىص عدد للطالب بالفصل 16 طالباً  •

9 مستويات من فصول اللغة اإلنجليزية املكثفة  •
تطوير اللغة والتواصل والثقافة  •

6060 Richmond Ave. STE 180
Houston, Texas 77057
713.789.4555
bei@bei.edu

http://www.bei.edu
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أانك ترغب بالحصول عىل أاحسن احملتمل 

ثقافة متوفرة. ومن املحتمل أانك 

ترغب أان تعجل بتحسني عملك وحرفتكومهنتك. والطريق 

إاىل هذا هو بتحسني لغتك االنجليزية وبالعمل مع احسن 

أفضل املحرتفني يف حقلكمجالك. ومهام كانت األاسباب فان 

فقد بات من الواضح أن هناك شيئ واضح جداً بان خطوتك 

القادمة سوف ستكون حضورك إاىل الواليات املتحدة الذي 

سيساعدك عىل بتحقيق أاهدافك وبقضاء أاوقاتاً جميلة 

وممتعة.

من املؤكد اأنك قرأت عن الواليات املتحدة دامئاً يف األاخبار 

وشاهدت أافالماً سينامئية وافالم  وأفالم فيديو اأمريكية 

واستمعت الىإىل األاغاين واملوسيقى األامريكية وتكلمت 

مع اأشخاص من الواليات املتحدة لكن فقط خربة السكن 

والعيش يف الواليات املتحدة هي التي ستعطيك السيادة 

عىل اللغة والتكلم بطالقة وكذلك اكتساب تعاطف وتفهم 

أاعمق للثقافة األامريكية يف الواليات املتحدة.

من املحتمل أان تكون املعيشة يف الواليات املتحدة تختلف 

عام كنت تتوقع ورمبا ستندهش برسور عندما تجد اأن 

الصور والتمثيل يف الربامج التلفزيونية غري حقيقية دامئاً. 

وبأن االمريكان يأتون بأاحجام وأالوان واشكال وأشكال 

مختلفة. وبشكل عام فان األامريكان من الشعوب اللطيفة 

جداً وباهتامم ويرغبون بأان يتعلموا ويتعرفوا عليك وعىل 

وطنك.

لدى الواليات املتحدة الكثري لتقدمه ألاي طالب دويل: 

اأرفع وأارقى مستويات العلم والثقافة يف اي أي مكان يف 

العامل، مدن كهربائية ومنتزهات طبيعية جميلة وجميع 

أانواع املهرجانات واألاحداث الفنية والثقافية والسياسية 

والرياضية وتعدد كبري يف الثقافات.

واختالف تنوع 
ان تتسم املناطق والشعوب يف الواليات املتحدة األامريكية 

بأنها متعددة ومتنوعة بشكل كبري. وبغض النظر عن 

املنطقة التي تختار أان تدرس وتعيش فيها، فإانك ستجد 

حضارة إاقليمية غنية بالتاريخ وبتقاليد وعادات محلية.

اإن املجتمع األامرييك متعدد يف األعراق والجنسيات وال 

زال يستقبل مهاجرين جدد باستمرار مام يجعله مكاناً 

دائم التغري ومثري جداً للزيارة وللعيش. ويف بعض األاماكن 

القليلة، يجب عىل الطالب اأن يكونوا حذرين بعض الشئ 

املتحدة لكن فقط خبرة السكن 
والعيش يف الواليات املتحدة 

هي التي ستعطيك السيادة على 
اللغة والتكلم بطالقة وكذلك 

اكتساب تعاطف وتفهم أاعمق 
للثقافة األامريكية يف الواليات 

املتحدة.

ملاذا 
تختار ا لدراسة 

يف الواليات املتحدة 
األامريكية؟

ملاذا 
تختار ا لدراسة 

يف الواليات املتحدة 
األامريكية؟

ولكن يف معظم املناطق يف الواليات املتحدة فانك ستجد أان 

الجامعات والشوارع نظيفة وآمنة.

ومتيزفاضل تباين 
تتميز الجامعات يف الواليات املتحدة عن تلك التي يف بلدك 

بعدة طرق. والفرق األول هو أن الصفوف بشكل عام صغرية 

وعدد الطالب يف الصف عادًة ما يكون قلياًل ويرتاوح بني 

العرشة والعرشين طالباً ألن مؤسسات الثقافة يف الواليات 

املتحدة تعطيك االنتباه الشخيص الذي تحتاج له لتنجح يف 

دراستك. أثناء الوجود يف غرفة قاعة الدراسة، ُيشجع الطالب 

وُيتوقع منهم أن يساهموا يف النقاش والحوار وإبداء الرأي. 

كام يلتقي األساتذة مع الطلبة يف مكاتبهم أو حتى يتناولون 

القهوة ووجبات الطعام معهم.

تساعد العالقات الحميمة بني الطالب واألساتذة عىل تشجيع 

الطالب وبعث الحافز الشخيص فيهم للتقدم والتمتع يف 

دراسة املنهج. تتيح لك الدراسة يف الواليات املتحدة الفرص 

الكتساب معلم ومرشد خاص يف مجال دراستك املهنية وهذا 

مصدر قيم ال ُيقدر بثمن.

وستكون مندهشاً عندما ترى أساتذتك يتحدون الدوائر 

الرسمية ألن الحرية األكادميية هي الصفة املميزة للجامعات 

االمريكية.

كام ستالحظ االختالف يف وجهات النظر عن كيفية التدريس 

والتدريب. ُيدرب الطالب يف جامعات الواليات املتحدة عىل 

مالحظة ومراقبة املشكلة أو القضية ثم يقومون بتحليلها 

وبعد ذلك يجدون الحل. ومن املتوقع منك أن تسمع 

وتصغي لطالب صفك وتتحدى أو تشكك يف وجهة نظرهم. 

والهدف من هذا هو التعلم عن العامل الواقعي والعميل 

وبهذا تكسب ثقة بالنفس والقدرة عىل ترتيب وتقديم 

القضية أو املجادلة.

يسكن معظم طالب الجامعات األمريكية يف الحرم الجامعي 

أو بالقرب منه. وعندما تدرس يف الواليات املتحدة سيكون 

لديك العديد من الفرص لتشرتك يف نشاطات غري رسمية مثل 

امليش يف األماكن الطبيعية والتزلج عىل الثلج وزيارة املتاحف 

الفنية والرحالت إىل مدن جديدة وإىل جميع االماكن 

السياحية االمريكية. تخيل نفسك تزور مدينة نيويورك ثم 

تستقل الباخرة لتزور متثال الحرية. 

إن هذا التفاعل مع الطلبة اآلخرين سيحسن لغتك 

االنجليزية وأيضاً ستتعلم من الطلبة اآلخرين الكثري عن 

الثقافة األمريكية وعن الثقافات املختلفة األخرى املمثلة يف 

الجامعات األمريكية. جميع 

البارز الطليعي  التقدم 
تعترب الواليات املتحدة من األماكن األكرث إثارة للدراسة يف 

العامل. فهنا ستلتقي مع التكنولوجيا الرائدة ومع أساتذة عىل 

مستوى عاملي ومواضيع مثرية وطلبة من جميع أنحاء العامل. 

ومن املحتمل أن يكون الحظ حليفك وتلتقي أو حتى تدرس 

مع كبار العلامء الرائدين مبجال تخصصك.

ستشعرك الدراسة يف الواليات املتحدة باالنتعاش والفرح 

وستغري منط حياتك كلياً. ونحن نضمن بأنك سرتجع إىل 

وطنك وقد تغريت تغرياً كلياً: ستكون ثقتك بنفسك أعىل 

وعقلك أكرث انفتاحاً وعىل معرفة كبرية وستكون مواطن 

عاملي واسع األفق بوجهات نظر متحررة.

تستطيع أن تستعني بهذه النسخة من مجلة "الدراسة يف 

الواليات املتحدة األمريكية" لتساعدك يف املبارشة يف رحلتك 

األكادميية هذه وأيضاً التخاذ قرارك الثاين: أين  تدرس.
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أانك ترغب بالحصول عىل أاحسن احملتمل 

ثقافة متوفرة. ومن املحتمل أانك 

ترغب أان تعجل بتحسني عملك وحرفتكومهنتك. والطريق 

إاىل هذا هو بتحسني لغتك االنجليزية وبالعمل مع احسن 

أفضل املحرتفني يف حقلكمجالك. ومهام كانت األاسباب فان 

فقد بات من الواضح أن هناك شيئ واضح جداً بان خطوتك 

القادمة سوف ستكون حضورك إاىل الواليات املتحدة الذي 

سيساعدك عىل بتحقيق أاهدافك وبقضاء أاوقاتاً جميلة 

وممتعة.

من املؤكد اأنك قرأت عن الواليات املتحدة دامئاً يف األاخبار 

وشاهدت أافالماً سينامئية وافالم  وأفالم فيديو اأمريكية 

واستمعت الىإىل األاغاين واملوسيقى األامريكية وتكلمت 

مع اأشخاص من الواليات املتحدة لكن فقط خربة السكن 

والعيش يف الواليات املتحدة هي التي ستعطيك السيادة 

عىل اللغة والتكلم بطالقة وكذلك اكتساب تعاطف وتفهم 

أاعمق للثقافة األامريكية يف الواليات املتحدة.

من املحتمل أان تكون املعيشة يف الواليات املتحدة تختلف 

عام كنت تتوقع ورمبا ستندهش برسور عندما تجد اأن 

الصور والتمثيل يف الربامج التلفزيونية غري حقيقية دامئاً. 

وبأن االمريكان يأتون بأاحجام وأالوان واشكال وأشكال 

مختلفة. وبشكل عام فان األامريكان من الشعوب اللطيفة 

جداً وباهتامم ويرغبون بأان يتعلموا ويتعرفوا عليك وعىل 

وطنك.

لدى الواليات املتحدة الكثري لتقدمه ألاي طالب دويل: 

اأرفع وأارقى مستويات العلم والثقافة يف اي أي مكان يف 

العامل، مدن كهربائية ومنتزهات طبيعية جميلة وجميع 

أانواع املهرجانات واألاحداث الفنية والثقافية والسياسية 

والرياضية وتعدد كبري يف الثقافات.

واختالف تنوع 
ان تتسم املناطق والشعوب يف الواليات املتحدة األامريكية 

بأنها متعددة ومتنوعة بشكل كبري. وبغض النظر عن 

املنطقة التي تختار أان تدرس وتعيش فيها، فإانك ستجد 

حضارة إاقليمية غنية بالتاريخ وبتقاليد وعادات محلية.

اإن املجتمع األامرييك متعدد يف األعراق والجنسيات وال 

زال يستقبل مهاجرين جدد باستمرار مام يجعله مكاناً 

دائم التغري ومثري جداً للزيارة وللعيش. ويف بعض األاماكن 

القليلة، يجب عىل الطالب اأن يكونوا حذرين بعض الشئ 

املتحدة لكن فقط خبرة السكن 
والعيش يف الواليات املتحدة 

هي التي ستعطيك السيادة على 
اللغة والتكلم بطالقة وكذلك 

اكتساب تعاطف وتفهم أاعمق 
للثقافة األامريكية يف الواليات 

املتحدة.

ملاذا 
تختار ا لدراسة 

يف الواليات املتحدة 
األامريكية؟

ملاذا 
تختار ا لدراسة 

يف الواليات املتحدة 
األامريكية؟

ولكن يف معظم املناطق يف الواليات املتحدة فانك ستجد أان 

الجامعات والشوارع نظيفة وآمنة.

ومتيزفاضل تباين 
تتميز الجامعات يف الواليات املتحدة عن تلك التي يف بلدك 

بعدة طرق. والفرق األول هو أن الصفوف بشكل عام صغرية 

وعدد الطالب يف الصف عادًة ما يكون قلياًل ويرتاوح بني 

العرشة والعرشين طالباً ألن مؤسسات الثقافة يف الواليات 

املتحدة تعطيك االنتباه الشخيص الذي تحتاج له لتنجح يف 

دراستك. أثناء الوجود يف غرفة قاعة الدراسة، ُيشجع الطالب 

وُيتوقع منهم أن يساهموا يف النقاش والحوار وإبداء الرأي. 

كام يلتقي األساتذة مع الطلبة يف مكاتبهم أو حتى يتناولون 

القهوة ووجبات الطعام معهم.

تساعد العالقات الحميمة بني الطالب واألساتذة عىل تشجيع 

الطالب وبعث الحافز الشخيص فيهم للتقدم والتمتع يف 

دراسة املنهج. تتيح لك الدراسة يف الواليات املتحدة الفرص 

الكتساب معلم ومرشد خاص يف مجال دراستك املهنية وهذا 

مصدر قيم ال ُيقدر بثمن.

وستكون مندهشاً عندما ترى أساتذتك يتحدون الدوائر 

الرسمية ألن الحرية األكادميية هي الصفة املميزة للجامعات 

االمريكية.

كام ستالحظ االختالف يف وجهات النظر عن كيفية التدريس 

والتدريب. ُيدرب الطالب يف جامعات الواليات املتحدة عىل 

مالحظة ومراقبة املشكلة أو القضية ثم يقومون بتحليلها 

وبعد ذلك يجدون الحل. ومن املتوقع منك أن تسمع 

وتصغي لطالب صفك وتتحدى أو تشكك يف وجهة نظرهم. 

والهدف من هذا هو التعلم عن العامل الواقعي والعميل 

وبهذا تكسب ثقة بالنفس والقدرة عىل ترتيب وتقديم 

القضية أو املجادلة.

يسكن معظم طالب الجامعات األمريكية يف الحرم الجامعي 

أو بالقرب منه. وعندما تدرس يف الواليات املتحدة سيكون 

لديك العديد من الفرص لتشرتك يف نشاطات غري رسمية مثل 

امليش يف األماكن الطبيعية والتزلج عىل الثلج وزيارة املتاحف 

الفنية والرحالت إىل مدن جديدة وإىل جميع االماكن 

السياحية االمريكية. تخيل نفسك تزور مدينة نيويورك ثم 

تستقل الباخرة لتزور متثال الحرية. 

إن هذا التفاعل مع الطلبة اآلخرين سيحسن لغتك 

االنجليزية وأيضاً ستتعلم من الطلبة اآلخرين الكثري عن 

الثقافة األمريكية وعن الثقافات املختلفة األخرى املمثلة يف 

الجامعات األمريكية. جميع 

البارز الطليعي  التقدم 
تعترب الواليات املتحدة من األماكن األكرث إثارة للدراسة يف 

العامل. فهنا ستلتقي مع التكنولوجيا الرائدة ومع أساتذة عىل 

مستوى عاملي ومواضيع مثرية وطلبة من جميع أنحاء العامل. 

ومن املحتمل أن يكون الحظ حليفك وتلتقي أو حتى تدرس 

مع كبار العلامء الرائدين مبجال تخصصك.

ستشعرك الدراسة يف الواليات املتحدة باالنتعاش والفرح 

وستغري منط حياتك كلياً. ونحن نضمن بأنك سرتجع إىل 

وطنك وقد تغريت تغرياً كلياً: ستكون ثقتك بنفسك أعىل 

وعقلك أكرث انفتاحاً وعىل معرفة كبرية وستكون مواطن 

عاملي واسع األفق بوجهات نظر متحررة.

تستطيع أن تستعني بهذه النسخة من مجلة "الدراسة يف 

الواليات املتحدة األمريكية" لتساعدك يف املبارشة يف رحلتك 

األكادميية هذه وأيضاً التخاذ قرارك الثاين: أين  تدرس.
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إفتح لك أبوابا كثرية مع 
شهادة جامعة واشنطن 

ستيت
عىل مدار 125 عاماً منذ تأسيس جامعة واشنطن 

الحكومية، حقق حوايل ربع مليون طالباً نجاحاً 

مستقبلياً بالحصول عىل درجة من الجامعة. اخرت 

من بني أكرث من 200 مجاالً للدارسة يف جامعة 

واشنطن ستيت حظي العديد منها بالتقدير لتميّزه 

عىل الصعيدين الوطني والدويل.

90 تخصصاً للطالب  •

67 برنامج للحصول عىل درجة املاجستري  •

46 برنامج للحصول عىل درجة الدكتوراه  •

برنامجان للدرجات املهنية  •

يقدم مركز تعليم اللغة اإلنجليزية املكثف 
بجامعة واشنطن الحكومية دورات ملدة مثانية 
أسابيع عىل مدار العام مام يجعل األمر مناسباً 

للطالب لبدء دراسة اللغة اإلنجليزية يف أي 
وقت.

تعليم مكثف للغة اإلنجليزية يبدأ   •
باملستويات العليا.

اإلعداد للدراسة األكادميية  •

فصول قليلة العدد ومعلمون من أصحاب   •
الخربة

أفضل قيمة مقابل الرسوم الدراسية  •

فعاليات اجتامعية وثقافية  •

املركز معتمد من هيئة اعتامد  •

برامج اللغة اإلنجليزية—يفي إمتام الدراسة   • 
مبتطلبات اللغة لاللتحاق بجامعة واشنطن 

ستيت

قدم طلبك هنا:

الربيالربيد اإللكرتوين:
الهاتف: 

قدم طلبك من هنا:

جامعة واشنطن ستيت هي جامعة معتمدة من هيئة الشامل الغريب للكليات 
والجامعات. ومؤخراً يف 2013 ، استمرت الجامعة يف الحصول عىل االعتامد من سلطة

التعليم العايل اإلقليمية منذ 1918 . مركز تعليم اللغة اإلنجليزية املكثف بجامعة 
واشنطن ستيت حائز عىل اعتامد هيئة اعتامد اللغة اإلنجليزية وهيئة اعتامد برامج

اللغة اإلنجليزية.

 www.ialc.wsu.edu
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أفضل قيمة مقابل الرسوم الدراسية  •
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ستيت

قدم طلبك هنا:

الربيالربيد اإللكرتوين:
الهاتف: 

قدم طلبك من هنا:

جامعة واشنطن ستيت هي جامعة معتمدة من هيئة الشامل الغريب للكليات 
والجامعات. ومؤخراً يف 2013 ، استمرت الجامعة يف الحصول عىل االعتامد من سلطة

التعليم العايل اإلقليمية منذ 1918 . مركز تعليم اللغة اإلنجليزية املكثف بجامعة 
واشنطن ستيت حائز عىل اعتامد هيئة اعتامد اللغة اإلنجليزية وهيئة اعتامد برامج

اللغة اإلنجليزية.

 www.ialc.wsu.edu

25 E. Jackson Blvd., Suite 1700
            Chicago, IL 60604 USA

        +1 (312) 362-6455
    ela@depaul.edu 
  ela.depaul.edu

ادرس اإلنجليزية األكادميية املكثفة يف قلب شيكاغو

أكادميية اللغة اإلنجليزية
دورات مدتها عرشة أسابيع تبدأ يف سبتمرب ويناير وأبريل ويونيو  »

قبول مرشوط ل  »

التأسيس ملستويات الجرس الجامعية  »

18 ساعة من التدريس أسبوعيًا.  »

تتوافر برامج صيفية قصرية  »

لالتصال

هاتف:
بريد إلكرتوين:

املوقع اإللكرتوين: DePaul University

ا  اكتشف جامعة هوفس�ت
عالم من الفرص

Hofstra University

ي يحتاجها الطالب كي يصبحوا 
ا Hofstra University بتقديم الموارد ال�ت زم جامعة هوفس�ت ي يمثل أك�ث من 65 دولة، تل�ت من خالل كيان طال�ب

ا. جزًءا ال يتجزأ من مجتمع هوفس�ت
ية واالتصاالت والفنون والعلوم وغ�ي  ي االأعمال والتعليم والصحة والخدمات الب�ش

امج الجامعية وبرامج الدراسات العليا �ف تقدم المئات من خيارات ال�ب  •
. ذلك الكث�ي

ة بحرم الجامعة. امج المث�ي يستفيد الطالب من الفصول قليلة العدد والجداول المرنة والفعاليات وال�ب  •
ي قوائم »أفضل الكليات بتقرير أخبار الواليات المتحدة والعالم U.S. News & World Report وتقرير 

ا دائماً �ف كمؤسسة معروفة عالمياً، ترد جامعة هوفس�ت  •
Forbes وفوربس Washington Monthly وواشنطن مانثلي Fiske وتقرير فيسك Princeton Review برنستون

ف فقط تم اختيارهما الستضافة مناظرات الرئاسة االأمريكية )عامي 2008 و 2012( ف اثنت�ي ا واحدة من جامعت�ي تعد جامعة هوفس�ت  •

)ELP ( ية ز نجل�ي برنامج اللغة االإ
ي تعليم اللغة 

ا الطالب االأجانب للنجاح االأكاديمي من خالل برنامج قوي �ف تعد جامعة هوفس�ت
ية يسمح للطالب فور التخرج بالتحويل إىل حالة التسجيل الكامل. ف نجل�ي االإ

ا، يرجى زيارة الرابط   مزيد من المعلومات عن جامعة هوفس�ت
hofstra.edu/studyUSA اليوم.

تقع جامعة هوفسرتا بجزيرة 

لونج بنيويورك حيث تبعد 25 

ميالً / 40 كيلومرتاً رشقي مدينة 

نيويورك والتي تتمتع مبجموعة 

عريضة من الفرص الثقافية 

وفرق العمل والتدريب.
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 كيف تبدو لغتك اإلجنليزية؟
أسئلة بسيطة لتطرحها على نفسك ...

 هل تفهم اإلنجليزية عند مشاهدة التلفاز أو األفالم أو 
االستامع إىل أغاين ولكن لديك مشكلة يف محاولة فهم من 
يتحدثون اللغة كلغتهم األم حتى يف االحتكاكات األساسية؟
 هل لديك صعوبات يف فهم واستخدام األفعال واللغات 

بصفة طبيعية؟
 هل يجعلك نطقك ولكنتك تشعر بالعصبية عند تحدث 

اإلنجليزية يف مجموعات؟
 هل تشعر أن مفرداتك بدائية للغاية بحيث ال تسمح لك 
بالتعبري عن جميع األفكار التي تود التعبري عنها أو مناقشتها؟

 هل أعددت بعض درجات امتحان اإلنجليزية كلغة 
أجنبية ولكنك تحتاج للخربة للتعبري عن نفسك يف بيئة فصل 

درايس عىل الطريقة األمريكية؟
 هل ميكنك قراءة مقاالت ونصوص معقدة ولكن ال زلت 

تكتب بطريقة بدائية؟

تعلم اللغة اإلجنليزية في 

الواليات املتحدة األمريكية

أي مكان أفضل من الواليات املتحدة األمريكية "أرض الفرص" 

الفرص"  "أرض  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  إاليه  لتذهب 

اإلنجليزية. اللغة  لتعلم 

هذا هو ما يفعله متاماً اآلالف من الطالب يف كل عام، حيث 

الكليات  لدخول  أنفسهم  إلعداد  الطالب  من  العديد  يأيت 

اآلخرون  يأيت  بينام  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  والجامعات 

لتعلم اإلنجليزية وتجربة الحياة األمريكية يف حني يأيت آخرون 

لتحسني لغتهم اإلنجليزية للتأهل لاللتحاق بوظيفة أفضل يف 

األم. بلدهم 

قد ال يكون برنامج اللغة اإلنجليزية يف مقدمة أفكارك وتعتقد 

أن مهاراتك يف اللغة اإلنجليزية جيدة. ولكن يجب أن تضع يف 

اعتبارك جيداً أن تكمل برنامج اللغة اإلنجليزية السيام برنامج 

اللغة  يف  مهارتك  تحسني  فسيمنحك  مكثف.  إنجليزية  لغة 

لألجانب  اإلنجليزية  اللغة  امتحان  أعىل يف  اإلنجليزية درجات 

سيتاح  أنه  يعني  الذي  األمر   ،IELTS امتحان يف  أو   TOEFL

أن  )وتذكر  بينها.  من  لتختار  الجامعات  من  أكرب  عدد  أمامك 

اللغة  إجادة  حيث  من  املختلفة  متطلباتها  لها  مؤسسة  كل 

اإلنجليزية(. كام سيتاح لك وقت أفضل وتعليم أكرث ثراءا من 

القوية. اإلنجليزية  اللغة  مهارات  خالل 

الواليات  يف  العايل  التعليم  ونظام  الدرايس  الفصل  يتميز 

الشديد. وينتظر منك أن تشارك يف مناقشات  بتفرده  املتحدة 

الفصل وتشارك برأيك وترشح منطقك وتقدم عروضاً بالفصل 

بقاعة الدراسة وتعمل يف مجموعات مع رفاق الفصل. ستكون 

واملرشوعات  واملسائل  االختبارات  مع  الفصل  يف  املشاركة 

الدراسية.  بالدورة  اإلجاملية  درجتك  تحدد  التي  العنارص  أحد 

بأساس  بها  اإلنجليزية وتحسني مستواك  اللغة  تعلم  سيزودك 

كبري  مكان  هي  املتحدة  الواليات  بالجامعة.  للتعليم  جيد 

صغرية  وريفية،  حرضية  وجامعات2  بكليات1  يتميز  ومتنوع 

اإلنجليزية  اللغة  مراكز  إىل  باإلضافة  وخاصة  عامة  وكبرية، 

الخاصة.

أنواع برامج اللغة اإلجنليزية
واجلامعات الكليات  برامج 

لغة  برامج  األمريكية  والجامعات  الكليات  من  العديد  تقدم 

يحقق  أن  ويجب  الكامل.  الدوام  بنظام  مكثفة  إنجليزية 

أسبوعياً  األقل  املكثف 18 ساعة عىل  اإلنجليزية  اللغة  برنامج 

للطالب يك يتأهلوا للحصول عىل تأشرية الطالب. وتقدم معظم 

برامج اللغة املكثفة من 20 إىل 25 ساعة من الدراسة أسبوعياً. 

وعادًة ما يلتحق الطالب بهذه الربامج يف بداية الفصل األكادميي 

)التريم أو ربع العام(.

اإلنجليزية  اللغة  طالب  أن  وهي  الربامج  هذه  يف  ميزة  ومثة 

ميكنهم املعيشة بحرم الجامعة واالستفادة بالكامل من مكتبة 

الجامعة أو الكلية ومناطق الرتفيه واملناطق الرياضية باإلضافة 

إهداء من مارتا هول، مديرة مدرسة نيو إنجالند الجديدة للغة اإلنجليزية

تعريف 1
الكلية يف الواليات املتحدة ليست مدرسة عليا أو ثانوية. وتبدأ برامج 

الكليات والجامعات يف السنة الثالثة عرش من الدراسة عندما يبلغ الطالب 
17 أو 18 سنة أو أكرث.

تعريف 2
الجامعة هي مجموعة من املدارس للدراسة بعد املدرسة الثانوية. وتقدم 

درجتي البكالوريوس وشهادات عليا مثل املاجستري والدكتوراه.

كيف يجب أن تختار 
البرنامج؟

ي 1 
نامج الذي ترغب �ف ي نوع ال�ب

فكر �ف
االلتحاق به. هل تريد برنامجاً أكاديمياً جاداً 

أو برنامج أجازة عارضة؟

نفاق عىل 2  كم من المال يمكنك االإ
رسوم الكلية والغرفة ووجبات الطعام 

واالأنشطة والكتب، الخ؟

ي 3 
أين تريد أن تذهب إىل المدرسة؟ �ف

ى، أو بلدة صغرى أو ضاحية  مدينة ك�ب
ف من البالد؟ ي جزء مع�ي

أو �ف

ف تدريباً 4  ف مدرب�ي تأكد من أن المعلم�ي
ي تدريس اللغة 

ة �ف افياً ولديهم الخ�ب اح�ت
ية؟ ف نجل�ي االإ

ما هو متوسط حجم الفصل؟ أنسب 5 
حجم للفصل هو الذي يسع 10 – 15 

طالباً.

ي يوفرها 6 
قامة ال�ت ما هي خيارات االإ

نامج جميع  نامج؟ هل يوفر ال�ب ال�ب
ي 

قامة لك، أم هل سيساعدك �ف ترتيبات االإ
العثور عىل مسكن؟

ي ستوفرها 7 
ما هي الخدمات ال�ت

المدرسة – مستشارين للطالب 
ي القبول بالكلية أو 

، مساعدة �ف ف الدولي�ي
الجامعة، توجيه، رعاية صحية، استشارات؟

ما هي االأنشطة خارج المناهج 8 
ي تتوافر. هل توجد أندية 

الدراسية ال�ت
أو فرق رياضية لاللتحاق بها؟

ما هو شكل المدرسة؟ هل هي مدرسة 9 
ة؟ ة أم صغ�ي كب�ي

هل تسمح المدرسة للطالب من 10 
المستوى المتقدم بالحصول عىل 

ي الجامعة أو بكلية قريبة؟
دورات �ف

هل المدرسة معتمدة؟ بعض برامج 11 
ية كلغة ثانية بالكليات  ف نجل�ي تدريس االإ
أو الجامعات معتمدة من كليتها أو جامعتها.

إىل املرافق األخرى. كام ميكنهم مامرسة اإلنجليزية مع طالب 

الغرف والكافيرتيات. يلتقون بهم يف  الذين  الجامعة 

املتقدمة  املستويات  يف  للطالب  ُيسمح  املدارس،  بعض  ويف 

بالحصول عىل دورات جامعية قليلة أثناء إمتامهم دراسة اللغة 

اللغة  دراسة  فصول  حضور  يف  أخرى  ميزة  ومثة  اإلنجليزية. 

اإلنجليزية كلغة ثانية بالجامعة هي أنه ميكن للطالب الحاصلني 

عىل تأشرية ف 1 العمل بحرم الجامعة حتى 20 ساعة أسبوعياً.

جدير بالذكر أن برامج اللغة اإلنجليزية املكثفة ال تشكل عادًة 

جزءا من برامج الشهادات األكادميية بالكلية أو الجامعة لذلك 

الطالب  يقبل  وال  تحصل.  ال  أو  منها  درجات  عىل  تحصل  قد 

ثانية بالرضورة يف  امللتحقون مبعاهد تدريس اإلنجليزية كلغة 

الكلية أو  التأكد مام إذا كانت  الكلية أو الجامعة. يرجى  تلك 

الجامعة توفر قبوالً مرشوطاً وما هي متطلباته. ضع يف اعتبارك 

أن الكليات والجامعات العامة وكليات الجاليات غالباً ما ُتكلف 

أقل من الجامعات والكليات الخاصة.

اللغة اإلجنليزية اخلاصة برامج 
كام تعد بعض مدارس اللغة اإلنجليزية الخاصة الطالب لدخول 

بالقرب من  منها  العديد  وتقع  األمريكية  والجامعات  الكليات 

أو بداخل حرم الجامعة أو الكلية، بينام يقع البعض اآلخر يف 

مكتب بوسط املدينة أو مبركز تجاري. )ضع يف اعتبارك أن بعض 

ترتب إلقامة  أو  توفر إسكان  الخاصة فقط  اإلنجليزية  مدارس 

منزلية(.

ويف بعض املعاهد الخاصة لتدريس اإلنجليزية كلغة ثانية، ميكن 

أن يحصل طالب املستوى املتقدم عىل دورة أكادميية أو دورتني 

يف كليات أو جامعات قريبة. كام توفر معظم مدارس تدريس 

ثانية  كلغة  اإلنجليزية  لتدريس  برامج  ثانية  كلغة  اإلنجليزية 

الوقت  يف  اإلنجليزية  اللغة  الطالب  خاللها  يتعلم  باإلجازات 

الذي يسافرون فيه إىل أماكن شيقة أو يشاركون يف األنشطة. 

ويف املدارس الخاصة، ميكن أن تكون جداول الدراسة أكرث مرونًة 

كل  جديدة  دورات  تبدأ  وقد  والجامعات.  بالكليات  مقارنًة 

يف  الراغبني  للطالب  ميزة  ذلك  ميثل  أن  وميكن  قليلة.  أسابيع 

األجل. قصرية  الدراسة 

العثور على البرنامج املناسب لك
اختيار  قبل  املنزيل«  »الواجب  ببعض  تقوم  أن  املهم  من 

الصفحة.  هذه  يف  الواردة  األسئلة  اعتبارك  يف  ضع  املدرسة. 

يف  "الدراسة  من  النسخة  هذه  يف  املدرجة  املدارس  إىل  انظر 

بزيارة  وقم   ®Study in the USA املتحدة"  أمريكاالواليات 

املعلومات  بعض  لقراءة   StudyUSA.com اإللكرتوين  موقعنا 

وميكنك  لغات  بعدة  الوصف  يرد  حيث  الفردية  املدارس  عن 

االتصال باملدرسة مبارشًة. اذهب إىل مركز توجيه الطالب املحيل 

للحصول عىل مصادر تساعدك يف تحديد املدارس التي تهمك. 

إنك اآلن تبحر يف مغامرة مثرية تحقق مزايا عالية. اخرت بعناية 

ومجزية. رائعة  بتجربة  وستنعم 

املهنية واملؤسسات  االعتماد 
تتميز برامج اللغة اإلنجليزية املكثفة املعتمدة أو التي تحمل 

بأنها  ثانية  كلغة  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  مؤسسات  عضوية 

تفي مبعايري الجودة ويتم تقييمها تقيياًم صارماً. وليك تحصل 

اإلنجليزية  اللغة  برنامج  يكون  أن  يجب  الهجرة،  وثائق  عىل 

معرتف  اعتامد  جهة  من  معتمداً  املتحدة  بالواليات  املكثف 

بها. وتخضع مدارس اللغة اإلنجليزية التابعة لجامعة أو كلية 

العتامد إقليمي من مؤسساتها األم. وقد تحمل كذلك اعتامداً 

مستقاًل أو عضوية مستقلة مام مينحها قيمة إضافية. ميكنك 

العثور عىل مزيد من املعلومات عىل مواقعها.  

ية  ز نجل�ي ية. فالإ ز نجل�ي ل تقلق بأمر اللغة الإ

ي الأمر أنها تحتاج 
هي مجرد لغة وكل ما �ز

للممارسة. كن جريئاً وتحدث 

ية مع الآخرين. ز نجل�ي الإ

، يدرس  ف زوجي زهاو، من الص�ي

ي معهد 
ىلي �ف

شبكات الحاسب االآ

وينتوورث للتكنولوجيا

ي هذه 
اً �ز ية كث�ي ز نجل�ي ي الإ

لقد تحسنت لغ�ت

ة منذ أن بدأت الدراسة  الشهور الأخ�ي

ية المكثف. فقد  ز نجل�ي نامج اللغة الإ ب�ب

ي من المفردات 
ازدادت حصيل�ت

ي دراسة 
اللغوية. وقد ساعدت�ز

ي كذلك.
ي قراء�ت

ية �ز ز نجل�ي الإ

رومينا رويز، من المكسيك، 

ية المكثف  ف نجل�ي برنامج اللغة االإ

بجامعة سان فرانسيسكو

ي 
أود أن أقول لك ابذل قصارى جهدك �ز

لية عىل  ز المدرسة. أتمم الواجبات الم�ز

أكمل وجه. ثم مارس اللغة بالستماع 

ية  ز نجل�ي لمطربك المفضل بالإ

واقرأ الصحف وتحدث مع أهل 

اللغة.

، من  ف راكيل سوسا جوم�ي

ية  ف نجل�ي ازيل، برنامج اللغة االإ ال�ب

ية بجامعة بيس. ف نجل�ي بمعهد اللغة االإ

مارس ثم مارس ثم مارس اللغة 

ز ومشاهدة  بالتحدث مع أناس مختلف�ي

برامج التلفاز الأمريكية وقراء  المواد 

ية فقط وتدوين  ز نجل�ي باللغة الإ

ية. ز نجل�ي ات بالإ المحا�ز

ابهات ميسومرارن، من  ت�ي

ي علوم 
تايالند، دكتوراه �ف

وهندسة الحاسب من جامعة 

نورث تكساس.

 نصائح للطالب
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 كيف تبدو لغتك اإلجنليزية؟
أسئلة بسيطة لتطرحها على نفسك ...

 هل تفهم اإلنجليزية عند مشاهدة التلفاز أو األفالم أو 
االستامع إىل أغاين ولكن لديك مشكلة يف محاولة فهم من 
يتحدثون اللغة كلغتهم األم حتى يف االحتكاكات األساسية؟
 هل لديك صعوبات يف فهم واستخدام األفعال واللغات 

بصفة طبيعية؟
 هل يجعلك نطقك ولكنتك تشعر بالعصبية عند تحدث 

اإلنجليزية يف مجموعات؟
 هل تشعر أن مفرداتك بدائية للغاية بحيث ال تسمح لك 
بالتعبري عن جميع األفكار التي تود التعبري عنها أو مناقشتها؟

 هل أعددت بعض درجات امتحان اإلنجليزية كلغة 
أجنبية ولكنك تحتاج للخربة للتعبري عن نفسك يف بيئة فصل 

درايس عىل الطريقة األمريكية؟
 هل ميكنك قراءة مقاالت ونصوص معقدة ولكن ال زلت 

تكتب بطريقة بدائية؟

تعلم اللغة اإلجنليزية في 

الواليات املتحدة األمريكية

أي مكان أفضل من الواليات املتحدة األمريكية "أرض الفرص" 

الفرص"  "أرض  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  إاليه  لتذهب 

اإلنجليزية. اللغة  لتعلم 

هذا هو ما يفعله متاماً اآلالف من الطالب يف كل عام، حيث 

الكليات  لدخول  أنفسهم  إلعداد  الطالب  من  العديد  يأيت 

اآلخرون  يأيت  بينام  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  والجامعات 

لتعلم اإلنجليزية وتجربة الحياة األمريكية يف حني يأيت آخرون 

لتحسني لغتهم اإلنجليزية للتأهل لاللتحاق بوظيفة أفضل يف 

األم. بلدهم 

قد ال يكون برنامج اللغة اإلنجليزية يف مقدمة أفكارك وتعتقد 

أن مهاراتك يف اللغة اإلنجليزية جيدة. ولكن يجب أن تضع يف 

اعتبارك جيداً أن تكمل برنامج اللغة اإلنجليزية السيام برنامج 

اللغة  يف  مهارتك  تحسني  فسيمنحك  مكثف.  إنجليزية  لغة 

لألجانب  اإلنجليزية  اللغة  امتحان  أعىل يف  اإلنجليزية درجات 

سيتاح  أنه  يعني  الذي  األمر   ،IELTS امتحان يف  أو   TOEFL

أن  )وتذكر  بينها.  من  لتختار  الجامعات  من  أكرب  عدد  أمامك 

اللغة  إجادة  حيث  من  املختلفة  متطلباتها  لها  مؤسسة  كل 

اإلنجليزية(. كام سيتاح لك وقت أفضل وتعليم أكرث ثراءا من 

القوية. اإلنجليزية  اللغة  مهارات  خالل 

الواليات  يف  العايل  التعليم  ونظام  الدرايس  الفصل  يتميز 

الشديد. وينتظر منك أن تشارك يف مناقشات  بتفرده  املتحدة 

الفصل وتشارك برأيك وترشح منطقك وتقدم عروضاً بالفصل 

بقاعة الدراسة وتعمل يف مجموعات مع رفاق الفصل. ستكون 

واملرشوعات  واملسائل  االختبارات  مع  الفصل  يف  املشاركة 

الدراسية.  بالدورة  اإلجاملية  درجتك  تحدد  التي  العنارص  أحد 

بأساس  بها  اإلنجليزية وتحسني مستواك  اللغة  تعلم  سيزودك 

كبري  مكان  هي  املتحدة  الواليات  بالجامعة.  للتعليم  جيد 

صغرية  وريفية،  حرضية  وجامعات2  بكليات1  يتميز  ومتنوع 

اإلنجليزية  اللغة  مراكز  إىل  باإلضافة  وخاصة  عامة  وكبرية، 

الخاصة.

أنواع برامج اللغة اإلجنليزية
واجلامعات الكليات  برامج 

لغة  برامج  األمريكية  والجامعات  الكليات  من  العديد  تقدم 

يحقق  أن  ويجب  الكامل.  الدوام  بنظام  مكثفة  إنجليزية 

أسبوعياً  األقل  املكثف 18 ساعة عىل  اإلنجليزية  اللغة  برنامج 

للطالب يك يتأهلوا للحصول عىل تأشرية الطالب. وتقدم معظم 

برامج اللغة املكثفة من 20 إىل 25 ساعة من الدراسة أسبوعياً. 

وعادًة ما يلتحق الطالب بهذه الربامج يف بداية الفصل األكادميي 

)التريم أو ربع العام(.

اإلنجليزية  اللغة  طالب  أن  وهي  الربامج  هذه  يف  ميزة  ومثة 

ميكنهم املعيشة بحرم الجامعة واالستفادة بالكامل من مكتبة 

الجامعة أو الكلية ومناطق الرتفيه واملناطق الرياضية باإلضافة 

إهداء من مارتا هول، مديرة مدرسة نيو إنجالند الجديدة للغة اإلنجليزية

تعريف 1
الكلية يف الواليات املتحدة ليست مدرسة عليا أو ثانوية. وتبدأ برامج 

الكليات والجامعات يف السنة الثالثة عرش من الدراسة عندما يبلغ الطالب 
17 أو 18 سنة أو أكرث.

تعريف 2
الجامعة هي مجموعة من املدارس للدراسة بعد املدرسة الثانوية. وتقدم 

درجتي البكالوريوس وشهادات عليا مثل املاجستري والدكتوراه.

كيف يجب أن تختار 
البرنامج؟

ي 1 
نامج الذي ترغب �ف ي نوع ال�ب

فكر �ف
االلتحاق به. هل تريد برنامجاً أكاديمياً جاداً 

أو برنامج أجازة عارضة؟

نفاق عىل 2  كم من المال يمكنك االإ
رسوم الكلية والغرفة ووجبات الطعام 

واالأنشطة والكتب، الخ؟

ي 3 
أين تريد أن تذهب إىل المدرسة؟ �ف

ى، أو بلدة صغرى أو ضاحية  مدينة ك�ب
ف من البالد؟ ي جزء مع�ي

أو �ف

ف تدريباً 4  ف مدرب�ي تأكد من أن المعلم�ي
ي تدريس اللغة 

ة �ف افياً ولديهم الخ�ب اح�ت
ية؟ ف نجل�ي االإ

ما هو متوسط حجم الفصل؟ أنسب 5 
حجم للفصل هو الذي يسع 10 – 15 

طالباً.

ي يوفرها 6 
قامة ال�ت ما هي خيارات االإ

نامج جميع  نامج؟ هل يوفر ال�ب ال�ب
ي 

قامة لك، أم هل سيساعدك �ف ترتيبات االإ
العثور عىل مسكن؟

ي ستوفرها 7 
ما هي الخدمات ال�ت

المدرسة – مستشارين للطالب 
ي القبول بالكلية أو 

، مساعدة �ف ف الدولي�ي
الجامعة، توجيه، رعاية صحية، استشارات؟

ما هي االأنشطة خارج المناهج 8 
ي تتوافر. هل توجد أندية 

الدراسية ال�ت
أو فرق رياضية لاللتحاق بها؟

ما هو شكل المدرسة؟ هل هي مدرسة 9 
ة؟ ة أم صغ�ي كب�ي

هل تسمح المدرسة للطالب من 10 
المستوى المتقدم بالحصول عىل 

ي الجامعة أو بكلية قريبة؟
دورات �ف

هل المدرسة معتمدة؟ بعض برامج 11 
ية كلغة ثانية بالكليات  ف نجل�ي تدريس االإ
أو الجامعات معتمدة من كليتها أو جامعتها.

إىل املرافق األخرى. كام ميكنهم مامرسة اإلنجليزية مع طالب 

الغرف والكافيرتيات. يلتقون بهم يف  الذين  الجامعة 

املتقدمة  املستويات  يف  للطالب  ُيسمح  املدارس،  بعض  ويف 

بالحصول عىل دورات جامعية قليلة أثناء إمتامهم دراسة اللغة 

اللغة  دراسة  فصول  حضور  يف  أخرى  ميزة  ومثة  اإلنجليزية. 

اإلنجليزية كلغة ثانية بالجامعة هي أنه ميكن للطالب الحاصلني 

عىل تأشرية ف 1 العمل بحرم الجامعة حتى 20 ساعة أسبوعياً.

جدير بالذكر أن برامج اللغة اإلنجليزية املكثفة ال تشكل عادًة 

جزءا من برامج الشهادات األكادميية بالكلية أو الجامعة لذلك 

الطالب  يقبل  وال  تحصل.  ال  أو  منها  درجات  عىل  تحصل  قد 

ثانية بالرضورة يف  امللتحقون مبعاهد تدريس اإلنجليزية كلغة 

الكلية أو  التأكد مام إذا كانت  الكلية أو الجامعة. يرجى  تلك 

الجامعة توفر قبوالً مرشوطاً وما هي متطلباته. ضع يف اعتبارك 

أن الكليات والجامعات العامة وكليات الجاليات غالباً ما ُتكلف 

أقل من الجامعات والكليات الخاصة.

اللغة اإلجنليزية اخلاصة برامج 
كام تعد بعض مدارس اللغة اإلنجليزية الخاصة الطالب لدخول 

بالقرب من  منها  العديد  وتقع  األمريكية  والجامعات  الكليات 

أو بداخل حرم الجامعة أو الكلية، بينام يقع البعض اآلخر يف 

مكتب بوسط املدينة أو مبركز تجاري. )ضع يف اعتبارك أن بعض 

ترتب إلقامة  أو  توفر إسكان  الخاصة فقط  اإلنجليزية  مدارس 

منزلية(.

ويف بعض املعاهد الخاصة لتدريس اإلنجليزية كلغة ثانية، ميكن 

أن يحصل طالب املستوى املتقدم عىل دورة أكادميية أو دورتني 

يف كليات أو جامعات قريبة. كام توفر معظم مدارس تدريس 

ثانية  كلغة  اإلنجليزية  لتدريس  برامج  ثانية  كلغة  اإلنجليزية 

الوقت  يف  اإلنجليزية  اللغة  الطالب  خاللها  يتعلم  باإلجازات 

الذي يسافرون فيه إىل أماكن شيقة أو يشاركون يف األنشطة. 

ويف املدارس الخاصة، ميكن أن تكون جداول الدراسة أكرث مرونًة 

كل  جديدة  دورات  تبدأ  وقد  والجامعات.  بالكليات  مقارنًة 

يف  الراغبني  للطالب  ميزة  ذلك  ميثل  أن  وميكن  قليلة.  أسابيع 

األجل. قصرية  الدراسة 

العثور على البرنامج املناسب لك
اختيار  قبل  املنزيل«  »الواجب  ببعض  تقوم  أن  املهم  من 

الصفحة.  هذه  يف  الواردة  األسئلة  اعتبارك  يف  ضع  املدرسة. 

يف  "الدراسة  من  النسخة  هذه  يف  املدرجة  املدارس  إىل  انظر 

بزيارة  وقم   ®Study in the USA املتحدة"  أمريكاالواليات 

املعلومات  بعض  لقراءة   StudyUSA.com اإللكرتوين  موقعنا 

وميكنك  لغات  بعدة  الوصف  يرد  حيث  الفردية  املدارس  عن 

االتصال باملدرسة مبارشًة. اذهب إىل مركز توجيه الطالب املحيل 

للحصول عىل مصادر تساعدك يف تحديد املدارس التي تهمك. 

إنك اآلن تبحر يف مغامرة مثرية تحقق مزايا عالية. اخرت بعناية 

ومجزية. رائعة  بتجربة  وستنعم 

املهنية واملؤسسات  االعتماد 
تتميز برامج اللغة اإلنجليزية املكثفة املعتمدة أو التي تحمل 

بأنها  ثانية  كلغة  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  مؤسسات  عضوية 

تفي مبعايري الجودة ويتم تقييمها تقيياًم صارماً. وليك تحصل 

اإلنجليزية  اللغة  برنامج  يكون  أن  يجب  الهجرة،  وثائق  عىل 

معرتف  اعتامد  جهة  من  معتمداً  املتحدة  بالواليات  املكثف 

بها. وتخضع مدارس اللغة اإلنجليزية التابعة لجامعة أو كلية 

العتامد إقليمي من مؤسساتها األم. وقد تحمل كذلك اعتامداً 

مستقاًل أو عضوية مستقلة مام مينحها قيمة إضافية. ميكنك 

العثور عىل مزيد من املعلومات عىل مواقعها.  

ية  ز نجل�ي ية. فالإ ز نجل�ي ل تقلق بأمر اللغة الإ

ي الأمر أنها تحتاج 
هي مجرد لغة وكل ما �ز

للممارسة. كن جريئاً وتحدث 

ية مع الآخرين. ز نجل�ي الإ

، يدرس  ف زوجي زهاو، من الص�ي

ي معهد 
ىلي �ف

شبكات الحاسب االآ

وينتوورث للتكنولوجيا

ي هذه 
اً �ز ية كث�ي ز نجل�ي ي الإ

لقد تحسنت لغ�ت

ة منذ أن بدأت الدراسة  الشهور الأخ�ي

ية المكثف. فقد  ز نجل�ي نامج اللغة الإ ب�ب

ي من المفردات 
ازدادت حصيل�ت

ي دراسة 
اللغوية. وقد ساعدت�ز

ي كذلك.
ي قراء�ت

ية �ز ز نجل�ي الإ

رومينا رويز، من المكسيك، 

ية المكثف  ف نجل�ي برنامج اللغة االإ

بجامعة سان فرانسيسكو

ي 
أود أن أقول لك ابذل قصارى جهدك �ز

لية عىل  ز المدرسة. أتمم الواجبات الم�ز

أكمل وجه. ثم مارس اللغة بالستماع 

ية  ز نجل�ي لمطربك المفضل بالإ

واقرأ الصحف وتحدث مع أهل 

اللغة.

، من  ف راكيل سوسا جوم�ي

ية  ف نجل�ي ازيل، برنامج اللغة االإ ال�ب

ية بجامعة بيس. ف نجل�ي بمعهد اللغة االإ

مارس ثم مارس ثم مارس اللغة 

ز ومشاهدة  بالتحدث مع أناس مختلف�ي

برامج التلفاز الأمريكية وقراء  المواد 

ية فقط وتدوين  ز نجل�ي باللغة الإ

ية. ز نجل�ي ات بالإ المحا�ز

ابهات ميسومرارن، من  ت�ي

ي علوم 
تايالند، دكتوراه �ف

وهندسة الحاسب من جامعة 

نورث تكساس.

 نصائح للطالب
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Florida State University جامعة والية فلوريدا
مؤسسة ثقافية رئيسة في اجلنوب الشرقي من الواليات املتحدة وهي 

احدى املئة جامعة في البالد املتفوقة في االبحاث. فيها أكثر من 34000 
طالب من جميع الواليات اخلمسني ومن اكثر من 100 دولة.

بالدراسة معنا فإنك تضمن جناحك في اية جامعة امريكية.  
جميع االساتذة عندنا على درجة عالية من الثقافة  

الصفوف صغيرة مما يسمح بالكثير من االنتباه الشخصي.  
سنحضرك للنجاح في امتحان ™TOEFL iBT الذي ميكن تقدميه هنا.  

تُعقد جميع الدروس في Florida State University اجلميلة.  

24 ساعة من التدريب الصفي.  
سعر واحد يغطي جميع التكاليف.  

املكان االفضل لبداية دراستك في الواليات املتحدة.

FLORIDA STATE UNIVERSITY
CENTER FOR INTENSIVE ENGLISH STUDIES

 cies.fsu.edu                               •  850.644.4797    هاتف:                                اطلع على موقعنا:  

أنور القيامقجي / تخصص يف الهندسة مقابلة

املدنية يف جامعة والية فلوريدا

ملاذا قررت الدراسة يف الواليات املتحدة ؟ 

قررت الدراسة يف الواليات املتحدة االمريكية ألنني اعرف اين 

بالهندسة  مرتبطة  مواضيع  اىل  اتعرض  الدولة سوف  هذه  يف 

املدنية. مثال. عىل ذلك منشاءات ناطحات السحاب والجسور 

وبعدها  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  مرة  الول  بنيت  التي 

انترشت حول العامل

وما الذي جذبك ملدرستك بالذات ومباذا تتميز ؟

الذي  للشباب,  العلمي  باكو  منتدى  يف  العراق  امثل  كنت 

هناك,  كنت  عندما   .2014 سنة  باكو-اذربيجان  يف  انعقد 

التي حدثتني  فلوريدا وهي  دكتورة من جامعة والية  قابلت 

العوامل  اهم  ومن  الجامعة.  يف  اللغة  ومعهد  الجامعة  عن 

التي اعجبتني يف الجامعة هو ترتيبها العلمي بني الجامعات. 

الحار لوالية فلوريدا قريب من طقس  الطقس  أن  اىل  اضافة 

جدا  كانوا  اللغة  معهد  يف  االشخاص  أن  و  كام  االم.  بلدي 

ودودين. وهذا ما جعل معهد اللغة مبثابة العائلة يل.

ما هو أكرث ما أعجبك بخصوص الدراسة هنا ؟

اللغة  معهد  يف  املعلمني  ان  كيف  هو  اعجبني  ما  أكــرث 

باملرحلة  ووضعهم  للطالب  اللغة  مستوى  تحليل  يستطيعون 

املناسبة. كذلك الحياة االجتامعية كانت جدا مهمة يل, وهذا 

حقيقة ما وجدته يف الطالب واالساتذة يف معهد اللغة. 

ما هو أكرث ما تفتقده من بالدك ؟ 

اكرث ما افتقده من بلدي العراق هو الطعام العراقي. بالتأكيد 

معهم  التواصل  التكنولوجيا جعلت  ولكن  لعائلتي  اشتاق  اين 

سهال جدا. ولكن الطعهام العراقي ال ميكنني ايجاده بسهولة.

وكيف  ؟  هنا  تدرس  وانت  الزمن  من  عليك  مىض  كم 
الربنامج  هذا  ساعدك  وكيف  اإلنجليزية  لغتك  تحسنت 

للدراسة يف الواليات املتحدة ؟

سنة  االول  كانون  يف  االمريكية  املتحدة  الواليات  اىل  وصلت 

اكتسبت كثريا  انني  اكرث من سنة واشعر  2014. عشت حاليا 

فلوريدا  والية  جامعة  يف  اللغة  برنامج  االنجليزية.  اللغة  من 

ساعدين كثريا يف تطوير لغتي لعبور االمتحانات املعيارية التي 

لقبويل. الجامعة  تطلبها 

ما أكرث ما ادهشك حول الحياة والثقافة األمريكية ؟ 

انها  كيف  التعليم  بوسائل  تفاجأت  التعليمي,  الجانب  يف 

الواليات  يف  الحياة  جانب  يف  اما  للطالب.  بسهولة  متوفرة 

هي  الثقافية  الفوارق  اهم  من  فواحدة  االمريكية  املتحدة 

الشباب, كيف يرتكون عوائلهم يف سن الثامنة عرش. هذا كان 

الشباب  ثقافتنا,  يف  الن  وذلك  يل  بالنسبة  لالعجاب  مثري  يش 

طول  يعيشوا  ان  وممكن  عوائلهم  مع  اطول  فرتة  يعيشون 

حياتهم.

ما أكرث ما خيب أمالك؟

انا جدا ممنت ألنني ليومنا هذا مل أًصب بخيبة امل. كل االشياء 

جرت بصورة سلسة معي.

كيف تعاملت مع 

.... الفوارق اللغوية ؟  

نفيس  اعترب  ال  يوم.  كل  االنجليزية  اللغة  تعلم  انا مستمر يف 

التي  التحديات  اهم  من  واحدة  بطالقة.  االنجليزية  اتحدث 

اواجهها هو انني ال ازال افكر باللغة العربية.

.... التمويل ؟  

شهريا.  االموال  من  وارصف  استلم  كم  معرفة  يف  جيد  انني 

وهذا ساعدين كثريا يف ادارة اموري املالية.

.... التأقلم مع نظام تعليمي مختلف ؟  

الكثري من  االمريكية سالت  املتحدة  الواليات  اىل  قبل مجيئي 

اللغة  معهد  التعليمي.  النظام  مع  خربتهم  حول  هنا  الطالب 

حول  بسيطة  فكرة  اعطاين  صغريا  كتيبا  يل  ارسلوا  والجامعة 

الحياة يف الواليات املتحدة االمريكية . بالحقيقة هذا الكتاب 

اللغة، رشحت يل موظفة  عندما وصلت ملعهد  كثريا.  ساعدين 

النقل  نظام  وعرفتني عىل  اليجاد سكن  االستقبال وساعدتني 

داخل الجامعة.

والجمعيات  والرياضات  النوادي   ( ؟  أنشطتك  هي  ما 
او  الخاصة  واألنشطة  املنزلية  والربامج  والسفر  الطالبية 

الرحالت التي يرعاها برنامج اللغة املكثف ؟ 

برحلة  اسبوع  كل  يتكفل  فلوريدا  جامعة  يف  اللغة  معهد 

قدمها  التي  الفعاليات  تقريبا يف جميع  أشارك  للطالب. كنت 

اللغة. معهد 

سهل  األمريكية  املتحدة  الوالياتت  يف  الصداقة  بناء  هل 
ام صعب ؟

عىل  التعرف  السهل  من  كان  اجتامعي  شخص  أين  حيث 

ساعدين  وهذا  معهم  الوقت  من  الكثري  قضاء  افضل  اصدقاء. 

كثريا يف تطوير مهارايت يف اللغة االنجليزية. كذلك معهد اللغة 

يساعد الطالب لتطوير مهاراتهم اللغوية خارج املعهد بتوفري 

الطالب  بتعريف  يقوم  ما  غالبا  الزميل  وهذا  محادثة  زميل 

مناسبات  اىل  اصطحابهم  اىل  باالضافة  جدد.  اصدقاء  عىل 

وحفالت حول املدينة للتعرف عىل الثقافة االمريكية.

يف  دراستك  تتالقى  وكيف  املهنية  أهدافك  هي  ما 
ومع  الشخصية  أهدافك  مع  األمريكية  املتحدة  الواليات 

احتياجات بلدك ؟ 

املدنية.  الهندسة  املاجستري يف  الحايل هو اكامل دراسة  هديف 

للحصول عىل  التي سوف تساعدين  أمل يف تطوير مهارايت  انا 

العمل,  جانب  يف  ما.  يوما  الدكتوراه  دراسة  الكامل  فرصة 

املهارات والخربات  لتطبيق كل  العراق  بلدي  اىل  ارجع  سوف 

التي اكتسبتها من هنا.

ممن  بلدك  من  اآلخرين  للطالب  نصيحتك  هي  ما 
املتحدة  الواليات  يف  اإلنجليزية  اللغة  بدراسة  يفكرون 

األمريكية؟  

انني  نفسها.  اللغة  يتحدث  بلد  اللغة يف  لدراسة  فكرة جيدة 

عىل  كثريا  يساعدك  سوف  املجتمع  يف  االندماج  بأن  اؤمن 

تطوير مهاراتك اللغوية. 

أكثر 
ما اعجبني هو كيف ان 

يستطيعون  اللغة  معهد  يف  املعلمني 
باملرحلة  ووضعهم  للطالب  اللغة  مستوى  حتليل 

املناسبة. كذلك احلياة االجتماعية كانت جدا 
مهمة لي, وهذا حقيقة ما وجدته يف الطالب 

واالساتذة يف معهد اللغة.  

MLC is a member of the 
American Association of Teachers of Arabic. (AATA)
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املدنية يف جامعة والية فلوريدا

ملاذا قررت الدراسة يف الواليات املتحدة ؟ 

قررت الدراسة يف الواليات املتحدة االمريكية ألنني اعرف اين 

بالهندسة  مرتبطة  مواضيع  اىل  اتعرض  الدولة سوف  هذه  يف 

املدنية. مثال. عىل ذلك منشاءات ناطحات السحاب والجسور 

وبعدها  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  مرة  الول  بنيت  التي 

انترشت حول العامل

وما الذي جذبك ملدرستك بالذات ومباذا تتميز ؟

الذي  للشباب,  العلمي  باكو  منتدى  يف  العراق  امثل  كنت 

هناك,  كنت  عندما   .2014 سنة  باكو-اذربيجان  يف  انعقد 

التي حدثتني  فلوريدا وهي  دكتورة من جامعة والية  قابلت 

العوامل  اهم  ومن  الجامعة.  يف  اللغة  ومعهد  الجامعة  عن 

التي اعجبتني يف الجامعة هو ترتيبها العلمي بني الجامعات. 

الحار لوالية فلوريدا قريب من طقس  الطقس  أن  اىل  اضافة 

جدا  كانوا  اللغة  معهد  يف  االشخاص  أن  و  كام  االم.  بلدي 

ودودين. وهذا ما جعل معهد اللغة مبثابة العائلة يل.

ما هو أكرث ما أعجبك بخصوص الدراسة هنا ؟

اللغة  معهد  يف  املعلمني  ان  كيف  هو  اعجبني  ما  أكــرث 

باملرحلة  ووضعهم  للطالب  اللغة  مستوى  تحليل  يستطيعون 

املناسبة. كذلك الحياة االجتامعية كانت جدا مهمة يل, وهذا 

حقيقة ما وجدته يف الطالب واالساتذة يف معهد اللغة. 

ما هو أكرث ما تفتقده من بالدك ؟ 

اكرث ما افتقده من بلدي العراق هو الطعام العراقي. بالتأكيد 

معهم  التواصل  التكنولوجيا جعلت  ولكن  لعائلتي  اشتاق  اين 

سهال جدا. ولكن الطعهام العراقي ال ميكنني ايجاده بسهولة.

وكيف  ؟  هنا  تدرس  وانت  الزمن  من  عليك  مىض  كم 
الربنامج  هذا  ساعدك  وكيف  اإلنجليزية  لغتك  تحسنت 

للدراسة يف الواليات املتحدة ؟

سنة  االول  كانون  يف  االمريكية  املتحدة  الواليات  اىل  وصلت 

اكتسبت كثريا  انني  اكرث من سنة واشعر  2014. عشت حاليا 

فلوريدا  والية  جامعة  يف  اللغة  برنامج  االنجليزية.  اللغة  من 

ساعدين كثريا يف تطوير لغتي لعبور االمتحانات املعيارية التي 

لقبويل. الجامعة  تطلبها 

ما أكرث ما ادهشك حول الحياة والثقافة األمريكية ؟ 

انها  كيف  التعليم  بوسائل  تفاجأت  التعليمي,  الجانب  يف 

الواليات  يف  الحياة  جانب  يف  اما  للطالب.  بسهولة  متوفرة 

هي  الثقافية  الفوارق  اهم  من  فواحدة  االمريكية  املتحدة 

الشباب, كيف يرتكون عوائلهم يف سن الثامنة عرش. هذا كان 

الشباب  ثقافتنا,  يف  الن  وذلك  يل  بالنسبة  لالعجاب  مثري  يش 

طول  يعيشوا  ان  وممكن  عوائلهم  مع  اطول  فرتة  يعيشون 

حياتهم.

ما أكرث ما خيب أمالك؟

انا جدا ممنت ألنني ليومنا هذا مل أًصب بخيبة امل. كل االشياء 

جرت بصورة سلسة معي.

كيف تعاملت مع 

.... الفوارق اللغوية ؟  

نفيس  اعترب  ال  يوم.  كل  االنجليزية  اللغة  تعلم  انا مستمر يف 

التي  التحديات  اهم  من  واحدة  بطالقة.  االنجليزية  اتحدث 

اواجهها هو انني ال ازال افكر باللغة العربية.

.... التمويل ؟  

شهريا.  االموال  من  وارصف  استلم  كم  معرفة  يف  جيد  انني 

وهذا ساعدين كثريا يف ادارة اموري املالية.

.... التأقلم مع نظام تعليمي مختلف ؟  

الكثري من  االمريكية سالت  املتحدة  الواليات  اىل  قبل مجيئي 

اللغة  معهد  التعليمي.  النظام  مع  خربتهم  حول  هنا  الطالب 

حول  بسيطة  فكرة  اعطاين  صغريا  كتيبا  يل  ارسلوا  والجامعة 

الحياة يف الواليات املتحدة االمريكية . بالحقيقة هذا الكتاب 

اللغة، رشحت يل موظفة  عندما وصلت ملعهد  كثريا.  ساعدين 

النقل  نظام  وعرفتني عىل  اليجاد سكن  االستقبال وساعدتني 

داخل الجامعة.

والجمعيات  والرياضات  النوادي   ( ؟  أنشطتك  هي  ما 
او  الخاصة  واألنشطة  املنزلية  والربامج  والسفر  الطالبية 

الرحالت التي يرعاها برنامج اللغة املكثف ؟ 

برحلة  اسبوع  كل  يتكفل  فلوريدا  جامعة  يف  اللغة  معهد 

قدمها  التي  الفعاليات  تقريبا يف جميع  أشارك  للطالب. كنت 

اللغة. معهد 

سهل  األمريكية  املتحدة  الوالياتت  يف  الصداقة  بناء  هل 
ام صعب ؟

عىل  التعرف  السهل  من  كان  اجتامعي  شخص  أين  حيث 

ساعدين  وهذا  معهم  الوقت  من  الكثري  قضاء  افضل  اصدقاء. 

كثريا يف تطوير مهارايت يف اللغة االنجليزية. كذلك معهد اللغة 

يساعد الطالب لتطوير مهاراتهم اللغوية خارج املعهد بتوفري 

الطالب  بتعريف  يقوم  ما  غالبا  الزميل  وهذا  محادثة  زميل 

مناسبات  اىل  اصطحابهم  اىل  باالضافة  جدد.  اصدقاء  عىل 

وحفالت حول املدينة للتعرف عىل الثقافة االمريكية.

يف  دراستك  تتالقى  وكيف  املهنية  أهدافك  هي  ما 
ومع  الشخصية  أهدافك  مع  األمريكية  املتحدة  الواليات 

احتياجات بلدك ؟ 

املدنية.  الهندسة  املاجستري يف  الحايل هو اكامل دراسة  هديف 

للحصول عىل  التي سوف تساعدين  أمل يف تطوير مهارايت  انا 

العمل,  جانب  يف  ما.  يوما  الدكتوراه  دراسة  الكامل  فرصة 

املهارات والخربات  لتطبيق كل  العراق  بلدي  اىل  ارجع  سوف 

التي اكتسبتها من هنا.

ممن  بلدك  من  اآلخرين  للطالب  نصيحتك  هي  ما 
املتحدة  الواليات  يف  اإلنجليزية  اللغة  بدراسة  يفكرون 

األمريكية؟  

انني  نفسها.  اللغة  يتحدث  بلد  اللغة يف  لدراسة  فكرة جيدة 

عىل  كثريا  يساعدك  سوف  املجتمع  يف  االندماج  بأن  اؤمن 

تطوير مهاراتك اللغوية. 

أكثر 
ما اعجبني هو كيف ان 

يستطيعون  اللغة  معهد  يف  املعلمني 
باملرحلة  ووضعهم  للطالب  اللغة  مستوى  حتليل 

املناسبة. كذلك احلياة االجتماعية كانت جدا 
مهمة لي, وهذا حقيقة ما وجدته يف الطالب 

واالساتذة يف معهد اللغة.  
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أنصح 
الطالب أن يخططوًا 

للمستقبل بتحسني لغتهم 
اإلجنليزية واالستعداد الختبار SAT بالبدء 
قبل إمتام املدرسة العليا بسنتني. كما يجب 

أن تكون لديهم عقليات منفتحة وأن يجتهدوا 
يف العمل لتحقيق أحالمهم. إن الدراسة يف 

الواليات املتحدة هي فرصة خاصة وأوصي 
كل شخص باالستفادة منها

ما هي أنشطتك؟

أعمل مساعد إقامة يف جريدي هول Jerde Hall وسفرياً للطالب األجانب ورئيس اتحاد الطالب 

داخل  القدم  كرة  ولعب  االنرتنت  عرب  الجامعة  بحرم  املقامة  املباريات  نرش  واعتدت  األجانب. 

أبريدين بساوث داكوتا. الجامعة وكذلك تطوعت كثرياً يف  أروقة حرم 

هل كان تكوين الصداقات أمراً سهاًل أم صعباً؟

كان األمر سهاًل إىل حد بعيد وتعرفت عىل أصدقاء أمريكان من مدن وواليات مختلفة.

ما هي أهدافك املهنية؟

أريد أن أصبح طبيب أسنان وأن أعمل يف عيادة خاصة. أحب فكرة مساعدة الناس يف الحفاظ عىل 

أسنان قوية وذات مظهر جيد بحيث تكون ابتسامتهم واثقة. يرتبط تعليمي يف جامعة نورثرن 

ستيت بهذا الهدف ألن التعليم هنا وفر يل العديد من فرص التدريب والبحث ذات الصلة مبجال 

تخصيص.

ما هي نصيحتك للطالب اآلخرين؟

أنصح الطالب أن يخططواً للمستقبل بتحسني لغتهم اإلنجليزية واالستعداد الختبار SAT بالبدء 

يجتهدوا يف  منفتحة وأن  لديهم عقليات  تكون  أن  بسنتني. كام يجب  العليا  املدرسة  إمتام  قبل 

املتحدة هي فرصة خاصة وأويص كل شخص  الواليات  الدراسة يف  إن  لتحقيق أحالمهم.  العمل 

باالستفادة منها.   

مقابلة

يدرس جوزيف كرياكوس، من 

لبنان، متهيدي طب األسنان 

يف جامعة نورثرن ستيت 

 Northern State University

يف أبريدين بساوث داكوتا.

ملذا قررت الدراسة يف الواليات املتحدة؟

األكادميي  متيزها  بسبب  املتحدة  الواليات  يف  الدراسة  قررت 

والفرص  العاملي  التعليم  وبسبب  التعليمية  الفرص  وتنوع 

البعيد. املدى  عىل  املهنية 

وملاذا اخرتت هذه الكلية؟

ولقلة  املتناول  يف  رسومها  ألن  ستيت  نورثرن  جامعة  اخرتت 

عدد الطالب بفصولها. لقد توقعت مجتمعاً ودوداً حيث ميكننا 

تكوين العديد من الصداقات الجديدة ومل تخيب الجامعة أميل. 

لقد أحببت حرم الجامعة وكون جميع املباين قريبة من بعضها 

مام ي   جعل األمر أسهل للوصول من قاعة دراسية لقاعة أخرى 

بصورة أرسع السيام يف الطقس البارد.

ما أفضل شئ أعجبك يف برنامجك؟

أعجبتني جميع األبحاث العلمية وبرامج التدريب التي تقدم 

للمعلمني  شديدة  بسهولة  الوصول  ميكن  كام  الجامعة.  بحرم 

الدورات  العمل والتحدث عن  أثناء ساعات  وميكنني زيارتهم 

أو عن خططي ملستقبيل املهني.

ما أكرث ما تفتقده بعيداً عن موطنك؟

أفتقد والدّي وشقيقتي وجميع أصدقايئ.

ما هي أكرب مفاجأة حملتها لك الواليات املتحدة؟

التعليم  أن  كام  توقعت.  مام  وداً  أكرث  أنهم  األمريكان  أثبت 

هنا مختلف: فمن املنتظر منا هنا أن نكون متعلمني مستقلني.

ما أكرث ما أصابك باإلحباط؟

السيام  القاممة  يف  وإلقاؤها  األشياء  من  العديد  يف  اإلرساف 

الطعام.

كيف تعاملت مع الفروق اللغوية؟

التقدم  قبل  جيداً  اإلنجليزية  لتعلم  بوسعي  ما  أقىص  بذلت 

تأيت  حيث  لبنان  يف  حيايت  كل  وقضيت  بالكليات.  لاللتحاق 

اإلنجليزية يف املرتبة الثالثة بني أكرث اللغات تحدثاً لذلك مل يكن 

يل. بالنسبة  للغاية  األمر صعباً 

وكيف تعاملت مع األمور املالية؟

كنت مندهشاً يف البداية، ولكنني تعلمت أن جميع الجامعات 

األمريكية ميكن أن تكون غالية. وحتى وإن كانت رسوم جامعة 

نورثرن ستيت يف املتناول إال أنها ال تزال مكلفة يف أعني شخص 

أجنبي. يساعدين والداي يف دفع رسوم الدراسة وأعمل بحرم 

الجامعة يك أحصل عىل مرصوف جيبي الخاص. كام استطعت 

العام  Wolf Pact، ومنحة  املنح مثل منحة  القليل من  توفري 

كوين  أن  كام  الدويل.  السفري  ومنحة  األجنبي  للطالب  األول 

مساعداً يف اإلقامة ساعدين عىل تقليل التكاليف.

وكيف تعاملت مع التكيف مع نظام تعليمي مختلف؟

مناهج  جميع  وأقرأ  األسئلة،  من  الكثري  أساتذيت  عىل  طرحت 

لذلك. وفقاً  أولويايت  أضع  ثم  أبداً  هنا  ومن  الدورات 
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أنصح 
الطالب أن يخططوًا 

للمستقبل بتحسني لغتهم 
اإلجنليزية واالستعداد الختبار SAT بالبدء 
قبل إمتام املدرسة العليا بسنتني. كما يجب 

أن تكون لديهم عقليات منفتحة وأن يجتهدوا 
يف العمل لتحقيق أحالمهم. إن الدراسة يف 

الواليات املتحدة هي فرصة خاصة وأوصي 
كل شخص باالستفادة منها

ما هي أنشطتك؟

أعمل مساعد إقامة يف جريدي هول Jerde Hall وسفرياً للطالب األجانب ورئيس اتحاد الطالب 

داخل  القدم  كرة  ولعب  االنرتنت  عرب  الجامعة  بحرم  املقامة  املباريات  نرش  واعتدت  األجانب. 

أبريدين بساوث داكوتا. الجامعة وكذلك تطوعت كثرياً يف  أروقة حرم 

هل كان تكوين الصداقات أمراً سهاًل أم صعباً؟

كان األمر سهاًل إىل حد بعيد وتعرفت عىل أصدقاء أمريكان من مدن وواليات مختلفة.

ما هي أهدافك املهنية؟

أريد أن أصبح طبيب أسنان وأن أعمل يف عيادة خاصة. أحب فكرة مساعدة الناس يف الحفاظ عىل 

أسنان قوية وذات مظهر جيد بحيث تكون ابتسامتهم واثقة. يرتبط تعليمي يف جامعة نورثرن 

ستيت بهذا الهدف ألن التعليم هنا وفر يل العديد من فرص التدريب والبحث ذات الصلة مبجال 

تخصيص.

ما هي نصيحتك للطالب اآلخرين؟

أنصح الطالب أن يخططواً للمستقبل بتحسني لغتهم اإلنجليزية واالستعداد الختبار SAT بالبدء 

يجتهدوا يف  منفتحة وأن  لديهم عقليات  تكون  أن  بسنتني. كام يجب  العليا  املدرسة  إمتام  قبل 

املتحدة هي فرصة خاصة وأويص كل شخص  الواليات  الدراسة يف  إن  لتحقيق أحالمهم.  العمل 

باالستفادة منها.   

Northern State University
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ي الطالب والمعلمون من أك�ث من 40 دولة
يأ�ت  •
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مقابلة

يدرس جوزيف كرياكوس، من 

لبنان، متهيدي طب األسنان 

يف جامعة نورثرن ستيت 

 Northern State University

يف أبريدين بساوث داكوتا.

ملذا قررت الدراسة يف الواليات املتحدة؟

األكادميي  متيزها  بسبب  املتحدة  الواليات  يف  الدراسة  قررت 

والفرص  العاملي  التعليم  وبسبب  التعليمية  الفرص  وتنوع 

البعيد. املدى  عىل  املهنية 

وملاذا اخرتت هذه الكلية؟

ولقلة  املتناول  يف  رسومها  ألن  ستيت  نورثرن  جامعة  اخرتت 

عدد الطالب بفصولها. لقد توقعت مجتمعاً ودوداً حيث ميكننا 

تكوين العديد من الصداقات الجديدة ومل تخيب الجامعة أميل. 

لقد أحببت حرم الجامعة وكون جميع املباين قريبة من بعضها 

مام ي   جعل األمر أسهل للوصول من قاعة دراسية لقاعة أخرى 

بصورة أرسع السيام يف الطقس البارد.

ما أفضل شئ أعجبك يف برنامجك؟

أعجبتني جميع األبحاث العلمية وبرامج التدريب التي تقدم 

للمعلمني  شديدة  بسهولة  الوصول  ميكن  كام  الجامعة.  بحرم 

الدورات  العمل والتحدث عن  أثناء ساعات  وميكنني زيارتهم 

أو عن خططي ملستقبيل املهني.

ما أكرث ما تفتقده بعيداً عن موطنك؟

أفتقد والدّي وشقيقتي وجميع أصدقايئ.

ما هي أكرب مفاجأة حملتها لك الواليات املتحدة؟

التعليم  أن  كام  توقعت.  مام  وداً  أكرث  أنهم  األمريكان  أثبت 

هنا مختلف: فمن املنتظر منا هنا أن نكون متعلمني مستقلني.

ما أكرث ما أصابك باإلحباط؟

السيام  القاممة  يف  وإلقاؤها  األشياء  من  العديد  يف  اإلرساف 

الطعام.

كيف تعاملت مع الفروق اللغوية؟

التقدم  قبل  جيداً  اإلنجليزية  لتعلم  بوسعي  ما  أقىص  بذلت 

تأيت  حيث  لبنان  يف  حيايت  كل  وقضيت  بالكليات.  لاللتحاق 

اإلنجليزية يف املرتبة الثالثة بني أكرث اللغات تحدثاً لذلك مل يكن 

يل. بالنسبة  للغاية  األمر صعباً 

وكيف تعاملت مع األمور املالية؟

كنت مندهشاً يف البداية، ولكنني تعلمت أن جميع الجامعات 

األمريكية ميكن أن تكون غالية. وحتى وإن كانت رسوم جامعة 

نورثرن ستيت يف املتناول إال أنها ال تزال مكلفة يف أعني شخص 

أجنبي. يساعدين والداي يف دفع رسوم الدراسة وأعمل بحرم 

الجامعة يك أحصل عىل مرصوف جيبي الخاص. كام استطعت 

العام  Wolf Pact، ومنحة  املنح مثل منحة  القليل من  توفري 

كوين  أن  كام  الدويل.  السفري  ومنحة  األجنبي  للطالب  األول 

مساعداً يف اإلقامة ساعدين عىل تقليل التكاليف.

وكيف تعاملت مع التكيف مع نظام تعليمي مختلف؟

مناهج  جميع  وأقرأ  األسئلة،  من  الكثري  أساتذيت  عىل  طرحت 

لذلك. وفقاً  أولويايت  أضع  ثم  أبداً  هنا  ومن  الدورات 
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فهم
 النظــام التعليمي 
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يزخر يوفر  غنياًً  مجاالً  األمرييك  التعليمي  النظام 

نظام  يوجد  حيث  األجانب  للطالب  باالختيارات 

األجنبي وحتى  الطالب  يربك  للمدارس والربامج واألماكن مام 

األمرييك. لذلك ومع بدء بحثك عن املدرسة املناسبة، من املهم 

د نفسك عىل نظام التعليم األمرييك. سيساعدك فهم  أن تعوُّ

التعليمية. الخيارات وتطوير خطتك  النظام عىل تضييق  هذا 

التعليمية: البنية 
والثانوية االبتدائية  املدارس 

قبل التعليم العايل، يدرس معظم الطالب األمريكيون باإلجامل 

هذه  إىل  ويشار  و"الثانوية".  "االبتدائية"  املراحل  يف  سنة   12

السنوات كأول اثني عرش صفاً دراسياً. ويبدأ الطالب األمريكيون 

االبتدائية  باملدارس  دراستهم  تقريباً  سنوات  ست  سن  عند 

والتي عادًة ما يطلق عليها "املدرسة التمهيدية" حيث يحرضون 

خمس أو ست سنوات ثم يتوجهون إىل املدرسة الثانوية.

تتكون الدراسة يف املدارس الثانوية من برنامجني. األول ويدعى 

الثاين  الربنامج  أما  الدنيا"  "املدرسة  أو  املتوسطة"  "املدرسة 

فيسمى "باملدرسة العليا". ويتم منح الطالب دبلوم أو شهادة 

فور التخرج من املدرسة العليا. وبعد التخرج من املدرسة العليا 

)الصف الثاين عرش(، ميكن للطالب األمريكيني الذهاب للكلية 

أو الجامعة وهو ما يعرف بالتعليم العايل. 

نظام احتساب الدرجات
مثل الطالب األمريكيني متاماً، سيكون عليك أن ترسل شهاداتك 

أو  بالجامعة  لاللتحاق  التقدم  عملية  من  كجزء  األكادميية 

عملك  من  رسمية  نسخ  هي  األكادميية  والشهادات  الكلية. 

ومعدل  درجاتك  املتحدة  الواليات  يف  ذلك  يتضمن  األكادميي. 

الدرجات الرتاكمي وهي مقاييس إلنجازك األكادميي. وعادًة ما 

يتم تخصيص درجات للدورات باستخدام النسب املئوية والتي 

درجات. إىل  تحويلها  يتم 

وقد يكون نظام منح الدرجات واملعدل الرتاكمي يف الواليات 

من  العديد  فهناك  الدوليني.  للطالب  السيام  محّياً  املتحدة 

طالبان  يقدم  املثال،  سبيل  فعىل  الدرجات.  لرتجمة  األشكال 

وكالهام  الجامعة.  لنفس  شهاداتهام  مختلفة  مبدارس  حرضا 

قد حصل عىل معدل تراكمي 3.5 درجة ولكن أحدهام حرض 

مدرسة عليا عادية بينام درس اآلخر مبدرسة فاخرة تنطوي عىل 

تحديات أكادميية، فقد تفرس الجامعة معدل الدرجات الرتاكمي 

متاماً. مختلفة  معايي  تطبقان  املدرستني  ألن  مختلفة  بصفة 

وعليه، هناك بعض األمور املحورية يجب أن تضعها يف اعتبارك:

يجب أن تجد املعادل األمرييك آلخر مستوى تعليمي   

أكملته يف بلدك.

القبول لكل  يرجى االهتامم بصفة خاصة مبتطلبات   

الفردية  الشهادات  برامج  إىل  باإلضافة  جامعة وكلية 

الجامعة. متطلبات مختلفة عن  لها  يكون  قد  والتي 

عىل  قادراً  اإلرشادي  املستشار  أو  التعليمي  املرشد  سيكون 

أو  إضافية  سنة  تقيض  أن  الرضوري  من  كان  إذا  عام  إرشادك 

سنتني إضافيتني لإلعداد لاللتحاق بجامعة أمريكية أم ال. فإذا 

ما التحق طالب أجنبي يف الجامعات أو الكليات األمريكية قبل 

أن يكون مؤهاًل لدخول الجامعة يف بلده، فإن حكومات بعض 

. األمرييك  بالتعليم  العمل ال تعرتف  الدول وأرباب 

الدراسي العام 
أو سبتمرب وتستمر  الدراسية يف أغسطس  السنة  تبدأ  عادًة ما 

حتى شهر مايو أو يونيو. يبدأ معظم الطالب الجدد يف الخريف، 

لذلك فمن الجيد للطالب الدوليني أن يبدؤوا الدراسة كذلك يف 

الجامعة يف نفس الوقت. ينطوي ذلك عىل الكثي من اإلثارة. يف 

ن الطالب الكثي من الصداقات يف هذا  بداية العام الدرايس يكوُّ

الوقت ألنهم جميعاً يتعودون عىل مرحلة جديدة من الحياة 

األكادميية. باإلضافة إىل ذلك، يتم تصميم العديد من الدورات 

للطالب يك يدرسوها بالتتابع بالبدء يف الخريف واالستمرار يف 

الدراسة طوال العام.

يتكون العام الدرايس يف العديد من املدارس من فصلني دراسيني 

يسمى كل منهام بالفصل الدرايس أو "التيم". )تستخدم بعض 

بعض  أن  إال  دراسية(.  فصول  ثالث  من  مكونة  سنة  املدارس 

املدارس تقسم السنة إىل نظام رباعي مكون من أربعة فصول 

يشمل دورة إضافية يف الصيف. وبصفة أساسية، إذا استبعدت 

الدورة الصيفية، فإن العام الدرايس يتكون من فصلني أو ثالثة 

فصول دراسية.

" يختلف النظام األمرييك عن نظام التعليم يف تشييل، ولكن 

ليس من الصعب التكيف معه ألنه أكرث مرونة وكفاءة. ميكن 

للطالب بناء جدولهم الخاص يف الفصول التي يحبونها وتناسب 

درجاتهم. كم هو رائع نظام التعليم األمرييك. "

الحرائق  علوم  تقنية  يدرس  تشييل،  من  باريوس  ناوم  يازير 

نيفادا. بوالية  رينو  يف  للجاليات  ميدوز  ترويك  بكلية 

نظام التعليم العالي األمريكي: مستويات 
الدراسة

املستوى األول: دون اخلريجني
يحصل عىل  ومل  أو جامعة  بكلية  يلتحق  الذي  الطالب  يدرس 

الخريجني. وتستغرق  البكالوريوس يدرس مبستوى دون  درجة 

درجة  عىل  للحصول  سنوات  أربع  حوايل  عادًة  الدراسة  هذه 

عىل  للحصول  دراساتك  تبدأ  أن  إما  ميكنك  البكالوريوس. 

الدراسة  مدة  كلية  أو  جامعة  أو  أهلية  كلية  يف  البكالوريوس 

سنوات. أربع  بها 

. وقد  ي عىل العمل أك�ث
    الطالب هنا يأخذون دراستهم بصورة أك�ث جدية وهو الأمر الذي حفز�ن

ي الفصل. ل أحتاج لأن أكون 
ي �ن

لحظت أن نظام التعليم الأمريكي أك�ث ديمقراطية حيث ينصت الأساتذة لآرا�أ

. ي
ي وط�ن

حذراً عند التحدث إىل الأساتذة هنا لأنهم أك�ث وداً من الأساتذة �ن

ي شارلستون، إليونويز
ن إليونويز �ن نصائحإلناز أبيديان، من إيران، تدرس  تخصص الآداب بجامعة إيس�ت

 للطالب
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ي الواليات المتحدة 

�ف

THE AMERICAN 
EDUCATION 

SYSTEM

UNDERSTANDING
سياسة التدرج

الدرجة                      قيمة نقاط الدرجات

4.00  93-100%  A

3.67  90-92%  A-

3.33  87-89%  B+

3 . 83-86%  B 

2.67  80-82% B-

2.33  77-79%  C+

2.  73-76% C 

1.67  70-72%  C-

1.33  67-69% D+

1  60-66%  D

1  0-59% F 

 I  Incomplete 0 

يزخر يوفر  غنياًً  مجاالً  األمرييك  التعليمي  النظام 

نظام  يوجد  حيث  األجانب  للطالب  باالختيارات 

األجنبي وحتى  الطالب  يربك  للمدارس والربامج واألماكن مام 

األمرييك. لذلك ومع بدء بحثك عن املدرسة املناسبة، من املهم 

د نفسك عىل نظام التعليم األمرييك. سيساعدك فهم  أن تعوُّ

التعليمية. الخيارات وتطوير خطتك  النظام عىل تضييق  هذا 

التعليمية: البنية 
والثانوية االبتدائية  املدارس 

قبل التعليم العايل، يدرس معظم الطالب األمريكيون باإلجامل 

هذه  إىل  ويشار  و"الثانوية".  "االبتدائية"  املراحل  يف  سنة   12

السنوات كأول اثني عرش صفاً دراسياً. ويبدأ الطالب األمريكيون 

االبتدائية  باملدارس  دراستهم  تقريباً  سنوات  ست  سن  عند 

والتي عادًة ما يطلق عليها "املدرسة التمهيدية" حيث يحرضون 

خمس أو ست سنوات ثم يتوجهون إىل املدرسة الثانوية.

تتكون الدراسة يف املدارس الثانوية من برنامجني. األول ويدعى 

الثاين  الربنامج  أما  الدنيا"  "املدرسة  أو  املتوسطة"  "املدرسة 

فيسمى "باملدرسة العليا". ويتم منح الطالب دبلوم أو شهادة 

فور التخرج من املدرسة العليا. وبعد التخرج من املدرسة العليا 

)الصف الثاين عرش(، ميكن للطالب األمريكيني الذهاب للكلية 

أو الجامعة وهو ما يعرف بالتعليم العايل. 

نظام احتساب الدرجات
مثل الطالب األمريكيني متاماً، سيكون عليك أن ترسل شهاداتك 

أو  بالجامعة  لاللتحاق  التقدم  عملية  من  كجزء  األكادميية 

عملك  من  رسمية  نسخ  هي  األكادميية  والشهادات  الكلية. 

ومعدل  درجاتك  املتحدة  الواليات  يف  ذلك  يتضمن  األكادميي. 

الدرجات الرتاكمي وهي مقاييس إلنجازك األكادميي. وعادًة ما 

يتم تخصيص درجات للدورات باستخدام النسب املئوية والتي 

درجات. إىل  تحويلها  يتم 

وقد يكون نظام منح الدرجات واملعدل الرتاكمي يف الواليات 

من  العديد  فهناك  الدوليني.  للطالب  السيام  محّياً  املتحدة 

طالبان  يقدم  املثال،  سبيل  فعىل  الدرجات.  لرتجمة  األشكال 

وكالهام  الجامعة.  لنفس  شهاداتهام  مختلفة  مبدارس  حرضا 

قد حصل عىل معدل تراكمي 3.5 درجة ولكن أحدهام حرض 

مدرسة عليا عادية بينام درس اآلخر مبدرسة فاخرة تنطوي عىل 

تحديات أكادميية، فقد تفرس الجامعة معدل الدرجات الرتاكمي 

متاماً. مختلفة  معايي  تطبقان  املدرستني  ألن  مختلفة  بصفة 

وعليه، هناك بعض األمور املحورية يجب أن تضعها يف اعتبارك:

يجب أن تجد املعادل األمرييك آلخر مستوى تعليمي   

أكملته يف بلدك.

القبول لكل  يرجى االهتامم بصفة خاصة مبتطلبات   

الفردية  الشهادات  برامج  إىل  باإلضافة  جامعة وكلية 

الجامعة. متطلبات مختلفة عن  لها  يكون  قد  والتي 

عىل  قادراً  اإلرشادي  املستشار  أو  التعليمي  املرشد  سيكون 

أو  إضافية  سنة  تقيض  أن  الرضوري  من  كان  إذا  عام  إرشادك 

سنتني إضافيتني لإلعداد لاللتحاق بجامعة أمريكية أم ال. فإذا 

ما التحق طالب أجنبي يف الجامعات أو الكليات األمريكية قبل 

أن يكون مؤهاًل لدخول الجامعة يف بلده، فإن حكومات بعض 

. األمرييك  بالتعليم  العمل ال تعرتف  الدول وأرباب 

الدراسي العام 
أو سبتمرب وتستمر  الدراسية يف أغسطس  السنة  تبدأ  عادًة ما 

حتى شهر مايو أو يونيو. يبدأ معظم الطالب الجدد يف الخريف، 

لذلك فمن الجيد للطالب الدوليني أن يبدؤوا الدراسة كذلك يف 

الجامعة يف نفس الوقت. ينطوي ذلك عىل الكثي من اإلثارة. يف 

ن الطالب الكثي من الصداقات يف هذا  بداية العام الدرايس يكوُّ

الوقت ألنهم جميعاً يتعودون عىل مرحلة جديدة من الحياة 

األكادميية. باإلضافة إىل ذلك، يتم تصميم العديد من الدورات 

للطالب يك يدرسوها بالتتابع بالبدء يف الخريف واالستمرار يف 

الدراسة طوال العام.

يتكون العام الدرايس يف العديد من املدارس من فصلني دراسيني 

يسمى كل منهام بالفصل الدرايس أو "التيم". )تستخدم بعض 

بعض  أن  إال  دراسية(.  فصول  ثالث  من  مكونة  سنة  املدارس 

املدارس تقسم السنة إىل نظام رباعي مكون من أربعة فصول 

يشمل دورة إضافية يف الصيف. وبصفة أساسية، إذا استبعدت 

الدورة الصيفية، فإن العام الدرايس يتكون من فصلني أو ثالثة 

فصول دراسية.

" يختلف النظام األمرييك عن نظام التعليم يف تشييل، ولكن 

ليس من الصعب التكيف معه ألنه أكرث مرونة وكفاءة. ميكن 

للطالب بناء جدولهم الخاص يف الفصول التي يحبونها وتناسب 

درجاتهم. كم هو رائع نظام التعليم األمرييك. "

الحرائق  علوم  تقنية  يدرس  تشييل،  من  باريوس  ناوم  يازير 

نيفادا. بوالية  رينو  يف  للجاليات  ميدوز  ترويك  بكلية 

نظام التعليم العالي األمريكي: مستويات 
الدراسة

املستوى األول: دون اخلريجني
يحصل عىل  ومل  أو جامعة  بكلية  يلتحق  الذي  الطالب  يدرس 

الخريجني. وتستغرق  البكالوريوس يدرس مبستوى دون  درجة 

درجة  عىل  للحصول  سنوات  أربع  حوايل  عادًة  الدراسة  هذه 

عىل  للحصول  دراساتك  تبدأ  أن  إما  ميكنك  البكالوريوس. 

الدراسة  مدة  كلية  أو  جامعة  أو  أهلية  كلية  يف  البكالوريوس 

سنوات. أربع  بها 

. وقد  ي عىل العمل أك�ث
    الطالب هنا يأخذون دراستهم بصورة أك�ث جدية وهو الأمر الذي حفز�ن

ي الفصل. ل أحتاج لأن أكون 
ي �ن

لحظت أن نظام التعليم الأمريكي أك�ث ديمقراطية حيث ينصت الأساتذة لآرا�أ

. ي
ي وط�ن

حذراً عند التحدث إىل الأساتذة هنا لأنهم أك�ث وداً من الأساتذة �ن

ي شارلستون، إليونويز
ن إليونويز �ن نصائحإلناز أبيديان، من إيران، تدرس  تخصص الآداب بجامعة إيس�ت

 للطالب



24  Study in the USA®    Middle Eastern Edition 24   نسخة الرشق االوسط وشامل افريقيا

يف السنتني األولتني ، أول عامني من الدراسة، سيطلب منك تدريجياً أن تحرض مجموعة كبية من 

الفصول يف مواد مختلفة تعرف عادًة بدورات اشرتاطية يف اآلداب والعلوم والعلوم االجتامعية 

والفنون والتاريخ وهكذا. والهدف من ذلك هو أن تكتسب املعرفة العامة ويتكون لديك أساس 

مبجموعة متنوعة من املوضوعات قبل الرتكيز عىل مجال درايس متخصص.

الدورات االشرتاطية.  أول سنتني من  أهلية إلكامل  كلية  الدراسة يف  الطالب  العديد من  ويختار 

وسيحصلون عىل شهادة درجة اآلداب ثم ميكنهم التحويل إىل كلية أو جامعة مدة الدراسة بها 

سنوات. أربع 

"التخصص" هو مجال متخصص يتم تركيز شهادتك به. فعىل سبيل املثال، إذا كان تخصص شخص 

ما يف الصحافة، فسيحصل عىل درجة بكالوريوس اآلداب يف الصحافة. وسيكون عليك أن تلتحق 

بعدد معني من الدورات يف هذا املجال لتلبية متطلبات الشهادة التي تدرس بها تخصصك. ويجب 

أن تختار يف بداية العام الثالث من الدراسة.

مرات  تخصصك  تغي  أن  بإمكانك  أنه  هي  األمرييك  العايل  التعليم  لنظام  فريدة  سمة  ومثة 

متعددة إذا أردت. ومن الشائع جداً للطالب األمريكيني أن يحولوا تخصصهم عند نقطة معينة 

يربعون فيه أو  الخريجني. وعادة ما يكتشف الطالب مجاالً مختلفاً  يف دراساتهم مبستوى دون 

يستمتعون به. فنظام التعليم األمرييك مرن للغاية. ضع يف اعتبارك أنه من خالل التحويل بني 

الوقت واملال. املزيد من  الدورات مام يعني  العديد من  تنتج  التخصصات 

املاجستير بشهادة  يلتحقون  ممن  اخلريجون  الثاني:  املستوى 
يف الوقت الحايل، ميكن لخريج الكلية أو الجامعة الحاصل عىل درجة البكالوريوس أن يفكر بجدية 

يف دراسة شهادة يك يلتحق بوظائف معينة أو من أجل التطور املهني. تعترب هذه الشهادة إلزامية 

بصفة سنوية يف املناصب العليا يف علوم املكتبات والهندسة والصحة السلوكية والتعليم.

فضاًل عن ذلك، يسمح للطالب الدوليني من بعض الدول فقط بالدراسة بالخارج مبستوى الخريجني. 

ويجب أن تستعلم عن الرشوط املطلوبة للحصول عىل وظيفة يف بالدك قبل أن تتقدم لاللتحاق 

بدراسات عليا بإحدى الجامعات األمريكية.

الربنامج، ستحتاج  بهذا  الكلية. ولاللتحاق  أو  بالجامعة  الخريجني قساًم  برنامج  يكون  ما  وعادًة 

ألن تجتاز امتحان سجل الخريجني )GRE(. وتتطلب بعض برامج املاجستي اختبارات معينة مثل 

اختبار القبول مبدارس القانون )LSAT( أو امتحان سجل الخريجني )GRE( أو GMAT لاللتحاق 

مبدارس األعامل وامتحان القبول بالكليات الطبية لاللتحاق مبدرسة طبية.

ودامئاً ما تكون برامج شهادات املاجستي ملدة سنة أو اثنتني. فعىل سبيل املثال، يعترب ماجستي 

إدارة األعامل برنامج شهادة شائع للغاية ويستغرق حوايل سنتني يف حني تستغرق برامج ماجستي 

أخرى مثل الصحافة عاماً واحداً.

الطالب  الدرايس ويجب أن يعد  بالفصل  الدراسة  املاجستي يف  يتم قضاء معظم وقت برنامج 

املاجستي". أن يكمل "مرشوع  أو  املاجستي"  "رسالة  بحثية تسمى  املتخرج ورقة 

يلتحقون بشهادة الدكتوراه املستوى الثالث: اخلريجون ممن 
تعترب العديد من مدارس الخريجني الحصول عىل درجة املاجستي أول خطوة نحو الحصول عىل 

الدكتوراه يف حني أنه يف مدارس أخرى، ميكن للطالب اإلعداد للدكتوراه مبارشًة دون الحصول عىل 

قد  الدوليني،  للطالب  وبالنسبة  أكرث.  أو  الدكتوراه ثالث سنوات  تستغرق  املاجستي. وقد  درجة 

تستغرق خمس أو ست سنوات.

ينضم معظم مرشحي درجة الدكتوراه خالل أول سنتني إىل فصول دراسية وندوات. ويتم قضاء 

عام إضايف آخر عىل األقل يف إجراء بحث أويل وكتابة رسالة ورقة بحثية. ويجب أن تحتوي هذه 

الورقة عىل وجهات نظر وتصميامت أو أبحاث مل يتم نرشها من قبل.

والورقة البحثية للدكتوراه هي مناقشة وملخص للمنحة الحالية حول موضوع ما. وتشرتط معظم 

الجامعات األمريكية التي متنح درجة الدكتوراه أن تكون لدى املرشحني معرفة بلغتني أجنبيتني 

الدكتوراه  بربنامج  رسمياً  املرشحني  يقبل  تأهييل  امتحان  الجتياز  املطلوبة  الزمنية  الفرتة  لقضاء 

وكذلك اجتياز امتحان شفهي يف نفس موضوع ورقة البحث.

يلتحق جون بالعديد من 
الدورات المطلوبة ويحصل 
ي الآداب 

عىل شهادة الزمالة �ن
من كلية هاي لين . وهو الآن 

مستعد لالنتقال للجامعة.

ينتقل جون لجامعة واشنطن حيث 
ي التسويق. يجتاز جون 

يتخصص �ن
)فصالً دراسياً واحداً( من الدورات 

ويكتشف أن من الأفضل له ان يلتحق 
بعلوم الحاسوب. يلتقي المستشار 
ي ويحول رسمياً من تخصص  الطال�ب

لآخر.

يتخرج جون !!!
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جون يبدأ الجامعية له 
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تجربة عالمية وسط جبال روكي
ية والمسارات  ز نجل�ي ي تقدم اللغة الإ

امج تصنيفاً وال�ت ادرس أك�ث من 100 برنامج من أعىل ال�ب
وشهادات البكالوريوس والماجست�ي والدكتوراه.

ي العالم ومعتمدة من التحاد الدولي لتطوير كليات 
واحدة من أفضل 1% من مدارس الأعمال �ز

الأعمال )AACSB( لدراسة الأعمال والمحاسبة والمصادق عليها من وارين بوفيت.

تحدي تأسيس الأعمال بجائزة تزيد قيمتها عىل 50000 دولر. 

ي الوليات المتحدة
من أفضل 8 برامج صحافة �ز

ية. ن للأحياء ال�ب برنامج من أعىل برنامج�ي

. ي تصنيف تايمز للتعليم العالي
مصنفة ضمن أفضل 25% من الجامعات العالمية �ز

ي تصنيف »الكليات الأعظم قيمة بأجمل حرم جامعة«
ي المركز الثامن �ز

ي �ز
تأ�ت

» كىلي يطلق عليها لقب »جبال روكي – ب�ي

ي العالم«
ز ضمن »أفضل عقول علمية مؤثرة �ز ز مصنف�ي 3 من المعلم�ي

ي أمريكا«
»أفضل حرم جامعة �ن

ي الواليات المتحدة
سابع أفضل بلدة للكليات �ن

قبول مرن – ل داع لخوض اختبار SAT للطالب الأجانب

جامعة مونتانا

ي الواليات المتحدة
واحدة من أفضل 50 جامعة خاصة �ف

ً معلم واحد لكل 11 طالبا  n

نسبة قبول خريجي 2015 بلغت %94   n
أبحاث جامعية بتدريب من هيئة التدريس  n

17 فريقاً بالقسم األول من الرابطة الوطنية لرياضات   n
الجامعات.

أكرث من 60 تخصصاً يف أربع كليات  n
حرم جامعي متنوع يضم طالباً من جميع أنحاء العامل  n

واحدة من أفضل 20 جامعة صغرية يف العامل
)تقرير التعليم العايل لجريدة التاميز(

وأفضل كلية لعام 2015
)تقرير فوربس(

يرجى االتصال بخدمات الطالب األجانب عىل الرقم:
inst@utulsa.edu :2329-631-918-1 أو عىل الربيد اإللكرتوين

تقرير أخبار الوالات املتحدة والعامل

يب
ساوية والعمل اإليجا

ص املت
شجع الفر

سة ت
ي مؤس

سا ه
جامعة تول
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األمريكي العالي  التعليم  نظام  خصائص 
الدراسي الفصل  بيئة 

أو  الطلبة  ملئات  تتسع  كبية  بني  التدريس  قاعات  تختلف 

الدراسية  الحلقات  وعقد  مناقشة(  صفوف   ( صغية  صفوف 

الدرايس  الفصل  جو  ويتسم  قليال.  الطالب  عدد  يكون  حيث 

رأيك  تبدي  أن  منك  ويتوقع  الشديدة.  بالديناميكية  األمرييك 

العروض.  وتقدم  املناقشات  يف  وتشارك  نظرك  وتناقش وجهة 

ويجد الطالب الدوليون ذلك من أكرث ما يثي الدهشة يف نظام 

األمرييك. التعليم 

وعادة ما يسند املعلمون كل أسبوع كتاب نصوص وموضوعات 

القراءات  تواكب  أن  منك  وسينتظر  للطالب.  أخرى  قراءة 

واملعرفة املطلوبة بحيث ميكنك املشاركة يف املناقشات الفصلية 

من  الشهادات  برامج  بعض  تتطلب  كام  املحارضات.  وفهم 

املخترب. يف  الوقت  بعض  قضاء  الطالب 

ومينح األساتذة درجات لكل طالب ملتحق بالدورة. وعادًة ما 

تقوم الدرجات عىل ما ييل:

متطلبات  من  خاصة  مجموعة  أستاذ  لكل  سيكون   

يف  املشاركة  الطالب  من  ينتظر  ولكن  الفصل 

املناقشات الفصلية السيام يف دورات الندوات. ويعترب 

درجة  تحديد  يف  للغاية  هاماً  عنرصاً  العامل  هذا 

لطالب. ا

الدرايس  الفصل  منتصف  امتحان  عقد  يتم  ما  عادًة   

الدراسية. الحصص  وقت  أثناء 

يجب تقديم ورقة بحثية أو أكرث أو تقارير مخربية   

. للتقييم

ما  وأحياناً  مسائل.  أو  قصية  امتحانات  عقد  يتم   

يقدم املعلمون للطالب "مسألة" غي معلنة. وال يؤثر 

الغرض منه هو تحفيز  الدرجة ولكن  ذلك بشدة يف 

والحضور. الواجبات  أداء  عىل  للمواظبة  الطالب 

سيتم عقد امتحان نهايئ بعد اجتامع الفصل األخي.  

الدرجات
يتم تخصيص عدد معني من الدرجات أو الساعات املعتمد لكل 

دورة. ويعترب هذا العدد هو تقريباً نفس عدد الساعات التي 

الدورة كل أسبوع. وعادًة ما  الفصل بهذه  الطالب يف  يقضيها 

تخصص من ثالث لخمس درجات لكل دورة.

او 15  املدارس 12  الكامل يف معظم  الدوام  برنامج  يستغرق 

الفصل  أو  التيم  يف  دورات  خمس  أو  )أربع  معتمدة  ساعة 

للتخرج.  الدرجات  من  معني  عدد  إنجاز  ويجب  الدرايس( 

وينتظر من الطالب الدوليني االنضامم لربنامج بنظام الدوام 

درايس. فصل  كل  الكامل 

النقل أو التحويل الى جامعة أخرى
شهادة  من  االنتهاء  قبل  جديدة  جامعة  يف  طالب  التحق  إذا 

التي  الدرجات  استخدام  األحيان ميكن  ففي معظم  جامعية، 

الجديدة  الجامعة  يف  شهادة  إلمتام  األوىل  املدرسة  يف  أحرزها 

وهذا يعني أنه بإمكان الطالب االنتقال إىل جامعة أخرى وأن 

منها يف وقت معقول.  يتخرج 

، ولكن ليس من  ي تشيىلي
يختلف النظام الأمريكي عن نظام التعليم �ن

الصعب التكيف معه لأنه أك�ث مرونة وكفاءة. يمكن للطالب بناء جدولهم  

ي يحبونها وتناسب درجاتهم. كم هو رائع نظام 
ي الفصول ال�ت

الخاص �ن

. التعليم الأمريكي

، يدرس تقنية علوم الحرائق بكلية تروكي ميدوز  يازير ناوم باريوس من تشيىلي
ي رينو بولية نيفادا.

للجاليات �ن

نصائح
 للطالب

نصائح
 للطالب

ي التعلم أك�ث انفتاحاً. ففي هونج 
يعت�ب النظام الأمريكي �ن

كونج عىل سبيل المثال، تتعلم فقط ما يكتبه المعلم عىل 
ي أمريكا، فتناقش الموضوعات وتركز عىل 

اللوحة. أما �ن
. أفكار أك�ث

باولو كوان، من هونج كونج
ا ية بكلية سي�ي ن نجل�ي طالب بإدارة الأعمال واللغة الإ

أنواع التعليم العالي يف 
املتحدة الواليات 

1/ الكليات واجلامعات احلكومية
أو  الدولة  قبل  من  وتدعم  الحكومية  املدارس  تدار 

الحكومة املحلية ولدى كل واحدة من الواليات الخمسني 

جامعة حكومية واحدة عىل األقل وقد يكون هناك لديهم 

العديد من الكليات. كام أن الكثي من املدارس الحكومية 

..." كذا مع اسمها مثل جامعة والية  تحمل كلمة "والية 

ميتشيجن. وجامعة  ميتشيجن 

2/ املدارس اخلاصة
مدارس  هي  بالدين  الصلة  ذات  والكليات  الجامعات 

بالطالب من  خاصة. وترحب جميع هذه املدارس تقريباً 

هذه  من  نسبة  كانت  وإن  واالعتقادات.  األديان  جميع 

لنفس  ينتمون  الذين  الطالب  التحاق  تفضل  املدارس 

للمكان  ينتمون  من  لها  ينتمي  التي  الدينية  املعتقدات 

املدرسة. فيه  تأسست  الذي 

3/ الكليات األهلية
تبلغ مدة الدراسة يف هذه الكليات األهلية سنتني وتقبل 

خريجي الثانوية العامة ومتنحهم " شهادة الزمالة )أي غي 

متمتع بكافة الحقوق واالمتيازات (" باإلضافة اىل شهادة 

التأهيل. هناك عدة أنواع من شهادات الزمالة ولكن أهم 

عنرص مييزها هو ما إذا كانت الشهادة قابلة للتحويل أم 

ال. وعادًة ما يكون هناك مساران أوليان للشهادة: أحدهام 

للقوى  الطالب لالنضامم  يعد  األكادميي واآلخر  للتحويل 

العاملة مبارشًة. وغالباً ما تكون شهادات التحويل للجامعة 

العلوم.  يف  زمالة  شهادات  أو  اآلداب  يف  زمالة  شهادات 

وليس من املرجح أن يتم التحويل يف شهادات الزمالة يف 

العلوم التطبيقية وشهادة اإلمتام.

األربع  كليات  اىل  األهلية  الكليات  خريجو  عادة  وُينقل 

الجامعية  للحصول عىل شهاداتهم  الجامعات  أو  سنوات 

الدراسية  الساعات   ( الدرايس  رصيدهم  نقل  ميكنهم  إذ 

وبذلك  األهلية  الكليات  من  أحرزوه  الذي  املعتمدة( 

يستطيعون الحصول عىل درجة البكالوريوس خالل سنتني 

إضافيتني او أكرث. ويقدم الكثي منهم برنامج تعليم اللغة 

االنجليزية كلغة ثانية أو برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف 

الجامعة. مبستوى  بدورات  لاللتحاق  لتهيئتهم  وذلك 

لذا، فإذا مل تكن قد خططت للحصول عىل درجة عليا أعىل 

من شهادة الزمالة، عليك أن تعرف فيام إذا كانت شهادة 

الزمالة هذه ستؤهلك للعمل يف بلدك أم ال.

4/ معهد التكنولوجيا
أربع  ملدة  تعليام  تقدم  مدرسة  هو  التكنولوجيا  معهد 

بعضها  ولدى  والتكنولوجيا  العلوم  يف  األقل  سنوات عىل 

أقرص. دورات  األخرى  تقدم  بينام  عليا  دراسات  برامج 
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األمريكي العالي  التعليم  نظام  خصائص 
الدراسي الفصل  بيئة 

أو  الطلبة  ملئات  تتسع  كبية  بني  التدريس  قاعات  تختلف 

الدراسية  الحلقات  وعقد  مناقشة(  صفوف   ( صغية  صفوف 

الدرايس  الفصل  جو  ويتسم  قليال.  الطالب  عدد  يكون  حيث 

رأيك  تبدي  أن  منك  ويتوقع  الشديدة.  بالديناميكية  األمرييك 

العروض.  وتقدم  املناقشات  يف  وتشارك  نظرك  وتناقش وجهة 

ويجد الطالب الدوليون ذلك من أكرث ما يثي الدهشة يف نظام 

األمرييك. التعليم 

وعادة ما يسند املعلمون كل أسبوع كتاب نصوص وموضوعات 

القراءات  تواكب  أن  منك  وسينتظر  للطالب.  أخرى  قراءة 

واملعرفة املطلوبة بحيث ميكنك املشاركة يف املناقشات الفصلية 

من  الشهادات  برامج  بعض  تتطلب  كام  املحارضات.  وفهم 

املخترب. يف  الوقت  بعض  قضاء  الطالب 

ومينح األساتذة درجات لكل طالب ملتحق بالدورة. وعادًة ما 

تقوم الدرجات عىل ما ييل:

متطلبات  من  خاصة  مجموعة  أستاذ  لكل  سيكون   

يف  املشاركة  الطالب  من  ينتظر  ولكن  الفصل 

املناقشات الفصلية السيام يف دورات الندوات. ويعترب 

درجة  تحديد  يف  للغاية  هاماً  عنرصاً  العامل  هذا 

لطالب. ا

الدرايس  الفصل  منتصف  امتحان  عقد  يتم  ما  عادًة   

الدراسية. الحصص  وقت  أثناء 

يجب تقديم ورقة بحثية أو أكرث أو تقارير مخربية   

. للتقييم

ما  وأحياناً  مسائل.  أو  قصية  امتحانات  عقد  يتم   

يقدم املعلمون للطالب "مسألة" غي معلنة. وال يؤثر 

الغرض منه هو تحفيز  الدرجة ولكن  ذلك بشدة يف 

والحضور. الواجبات  أداء  عىل  للمواظبة  الطالب 

سيتم عقد امتحان نهايئ بعد اجتامع الفصل األخي.  

الدرجات
يتم تخصيص عدد معني من الدرجات أو الساعات املعتمد لكل 

دورة. ويعترب هذا العدد هو تقريباً نفس عدد الساعات التي 

الدورة كل أسبوع. وعادًة ما  الفصل بهذه  الطالب يف  يقضيها 

تخصص من ثالث لخمس درجات لكل دورة.

او 15  املدارس 12  الكامل يف معظم  الدوام  برنامج  يستغرق 

الفصل  أو  التيم  يف  دورات  خمس  أو  )أربع  معتمدة  ساعة 

للتخرج.  الدرجات  من  معني  عدد  إنجاز  ويجب  الدرايس( 

وينتظر من الطالب الدوليني االنضامم لربنامج بنظام الدوام 

درايس. فصل  كل  الكامل 

النقل أو التحويل الى جامعة أخرى
شهادة  من  االنتهاء  قبل  جديدة  جامعة  يف  طالب  التحق  إذا 

التي  الدرجات  استخدام  األحيان ميكن  ففي معظم  جامعية، 

الجديدة  الجامعة  يف  شهادة  إلمتام  األوىل  املدرسة  يف  أحرزها 

وهذا يعني أنه بإمكان الطالب االنتقال إىل جامعة أخرى وأن 

منها يف وقت معقول.  يتخرج 

، ولكن ليس من  ي تشيىلي
يختلف النظام الأمريكي عن نظام التعليم �ن

الصعب التكيف معه لأنه أك�ث مرونة وكفاءة. يمكن للطالب بناء جدولهم  

ي يحبونها وتناسب درجاتهم. كم هو رائع نظام 
ي الفصول ال�ت

الخاص �ن

. التعليم الأمريكي

، يدرس تقنية علوم الحرائق بكلية تروكي ميدوز  يازير ناوم باريوس من تشيىلي
ي رينو بولية نيفادا.

للجاليات �ن

نصائح
 للطالب

نصائح
 للطالب

ي التعلم أك�ث انفتاحاً. ففي هونج 
يعت�ب النظام الأمريكي �ن

كونج عىل سبيل المثال، تتعلم فقط ما يكتبه المعلم عىل 
ي أمريكا، فتناقش الموضوعات وتركز عىل 

اللوحة. أما �ن
. أفكار أك�ث

باولو كوان، من هونج كونج
ا ية بكلية سي�ي ن نجل�ي طالب بإدارة الأعمال واللغة الإ

أنواع التعليم العالي يف 
املتحدة الواليات 

1/ الكليات واجلامعات احلكومية
أو  الدولة  قبل  من  وتدعم  الحكومية  املدارس  تدار 

الحكومة املحلية ولدى كل واحدة من الواليات الخمسني 

جامعة حكومية واحدة عىل األقل وقد يكون هناك لديهم 

العديد من الكليات. كام أن الكثي من املدارس الحكومية 

..." كذا مع اسمها مثل جامعة والية  تحمل كلمة "والية 

ميتشيجن. وجامعة  ميتشيجن 

2/ املدارس اخلاصة
مدارس  هي  بالدين  الصلة  ذات  والكليات  الجامعات 

بالطالب من  خاصة. وترحب جميع هذه املدارس تقريباً 

هذه  من  نسبة  كانت  وإن  واالعتقادات.  األديان  جميع 

لنفس  ينتمون  الذين  الطالب  التحاق  تفضل  املدارس 

للمكان  ينتمون  من  لها  ينتمي  التي  الدينية  املعتقدات 

املدرسة. فيه  تأسست  الذي 

3/ الكليات األهلية
تبلغ مدة الدراسة يف هذه الكليات األهلية سنتني وتقبل 

خريجي الثانوية العامة ومتنحهم " شهادة الزمالة )أي غي 

متمتع بكافة الحقوق واالمتيازات (" باإلضافة اىل شهادة 

التأهيل. هناك عدة أنواع من شهادات الزمالة ولكن أهم 

عنرص مييزها هو ما إذا كانت الشهادة قابلة للتحويل أم 

ال. وعادًة ما يكون هناك مساران أوليان للشهادة: أحدهام 

للقوى  الطالب لالنضامم  يعد  األكادميي واآلخر  للتحويل 

العاملة مبارشًة. وغالباً ما تكون شهادات التحويل للجامعة 

العلوم.  يف  زمالة  شهادات  أو  اآلداب  يف  زمالة  شهادات 

وليس من املرجح أن يتم التحويل يف شهادات الزمالة يف 

العلوم التطبيقية وشهادة اإلمتام.

األربع  كليات  اىل  األهلية  الكليات  خريجو  عادة  وُينقل 

الجامعية  للحصول عىل شهاداتهم  الجامعات  أو  سنوات 

الدراسية  الساعات   ( الدرايس  رصيدهم  نقل  ميكنهم  إذ 

وبذلك  األهلية  الكليات  من  أحرزوه  الذي  املعتمدة( 

يستطيعون الحصول عىل درجة البكالوريوس خالل سنتني 

إضافيتني او أكرث. ويقدم الكثي منهم برنامج تعليم اللغة 

االنجليزية كلغة ثانية أو برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف 

الجامعة. مبستوى  بدورات  لاللتحاق  لتهيئتهم  وذلك 

لذا، فإذا مل تكن قد خططت للحصول عىل درجة عليا أعىل 

من شهادة الزمالة، عليك أن تعرف فيام إذا كانت شهادة 

الزمالة هذه ستؤهلك للعمل يف بلدك أم ال.

4/ معهد التكنولوجيا
أربع  ملدة  تعليام  تقدم  مدرسة  هو  التكنولوجيا  معهد 

بعضها  ولدى  والتكنولوجيا  العلوم  يف  األقل  سنوات عىل 

أقرص. دورات  األخرى  تقدم  بينام  عليا  دراسات  برامج 

 في التجربة الأمريكيةانخرط
• معتمدة من اتحاد مدارس األعامل املتطورة

• منح عىل أساس االستحقاق

• قبول مرشوط

• برنامج اإلنجليزية كلغة ثانية

• تصنف ضمن أفضل الكليات الوطنية يف العلوم واآلداب الليربالية

 • %96 نسبة الحصول عىل عمل أو االلتحاق بدراسة أعىل خالل
   6 أشهر من التخرج

• %90 نسبة إمتام التدريب أو الخربة املهنية

• يدرس %78 من طالبنا بالخارج

•  ميكن الوصول بسهولة لكربى املدن بالساحل الرشقي

 • حرم جامعة جميل ومناطق محيطة رائعة يف بنسلفانيا 

international@susqu.edu:الربيد اإللكرتوين
www.susqu.edu :املوقع عىل شبكة االنرتنت
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College of the Desert, International Education Program, 43-500 Monterey Ave., Palm Desert, CA 92260  USA  
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ينجز الجميلة بوالية كاليفورنيا ي منطقة منتجعات بالم س�ب
كلية مدة الدراسة بها عامان �ف

:College of the Desert تقدم
ي ذلك جامعة 

التحويل إىل جامعات مدة الدراسة بها 4 سنوات بما �ف  •
كاليفورنيا وجامعة كوالورادو الحكومية

أك�ث من 85 درجة وشهادة علمية  •
قيمة عظيمة ورسوم قليلة وتكاليف معيشة أقل  •

TOEFL: 45 / 450 ي امتحان
تطلب درجات أقل �ف  •

برنامج االأرسة االأمريكية المضيفة  •

ية المكثفة: ز نجل�ي تقدم أكاديمية اللغة الإ
ية ف نجل�ي 30 ساعة أسبوعياً من التعليم باللغة االإ  •

برامج لمدة 8 و 16 ساعة أسبوعاً  •
ية االأكاديمية ف نجل�ي ف عىل االإ ك�ي ال�ت  •

ي حرم الجامعة االأمريكي
ة الحياة �ف خ�ب  •

فصول قليلة العدد توفر اهتماماً شخصياً بكل طالب  •

هاتف:    فاكس:      : ي
و�ز بريد إلك�ت

كلية الصحراء

ي منتجع  أثناء الدراسة
 عىل غرار المعيشة �ف
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ر ختيــا إ
 إختيار الكلية أو الجامعة 

قم بزيارة
 StudyUSA.com
للعثور عىل مدارس 

أكرث واتصل بهم بشكل 
مبارش!

CHOOSING
A COLLEGE OR UNIVERSITYما هو نوع

  التعليم 
الذي أريده؟

ما هو نوع التعليم الذي أريده؟  

ي المهنية؟
ما هي أهدا�ف  

هل أنا مستعد أن أرحل بعيدا   
عن الوطن وإىل دولة جديدة لمدة 

أربع سنوات؟

ي إجماىلي التكلفة 
هل فّكرت �ف  

)بالإضافة لمصاريف المعيشة( 
للحصول عىل هذا التعليم؟

ي 
هل حّددت نوع العتمادات ال�ت  

ي مستقبالً 
أحتاجها لمساري المه�ف

؟

وط  ي أي �ش
هل تفرض حكوم�ت  

ي الوليات 
فيما يتعلق بالدراسة �ف

المتحدة؟

ي 
ما هو نوع منظمات الطلبة ال�ت  

؟ ي
تهم�ف

هل هناك أي اعتبارات دينية   
خاصة ينبغي النظر فيها ؟

  هل الجامعات أو برامج الدراسات 
ي 

ف بها �ف المهنية الأمريكية مع�ت
؟ ي

دول�ت

ي أن أجد معلومات 
أين يمكن�ف  

حول الجامعات الأمريكية؟

من إجتذبت  املاليني  أنظار  املتحدة  الواليات 

وكلياتها  لجامعاتها  الدوليني  الطلبة 

توفر  املتحدة  الواليات  ألن  نظراً  الثانوية،  املرحلة  بعد  فيام 

العامل. وألن  التجهيزات يف  أفضل  ولديها  الخيارات،  الكثري من 

الربنامج  اختيار  السهل  من  ليس  التنوع،  شديدة  االختيارات 

املناسب لاللتحاق به. وقد يعطيك هذا املقال فكرة أفضل عن 

لك. املناسبة  الجامعة  نوع  اختيار  كيفية 

ومع وجود أكرث من 3000 جامعة وكلية يف الواليات املتحدة، 

تحديد  عليك  وسيتحتم  النهائية،  تكون  االختيارات  تكاد 

أولوياتك. ومن بني أفضل مزايا نظام التعليم العايل األمرييك 

أن هناك اختيارات جيدة تناسب الجميع من الكليات األهلية 

الفنون الحرة الخاصة والجامعات  إىل املدارس املهنية وكليات 

النظر يف عنارص أخرى؛ مثل  ينبغي عليك  الكبرية. كام  العامة 

التي  الشهادات  وأنواع  للمدرسة، وحجمها،  الجيوغرايف  املوقع 

. متنحها

كمتقدم أجنبي للدراسة، ال شك أنك تواجه تحديات خاصة. 

تَرَ  ومل  املتحدة،  للواليات  األوىل  زيارتك  هذه هي  تكون  فقد 

الحرم الجامعي محل اهتاممك. فمن األهمية مبكان أن تعتني 

األشخاص  ونوعية  الجامعة  موقع  عن  باملعرفة  خاص  بشكل 

تقل  ال  قد  االعتبارات  فهذه  ويعلمون هناك.  يتعلمون  الذين 

الجامعة. تقدمها  التي  األكادميية  الربامج  نوعية  أهمية عن 

ابدأ بحثك مبكرا – وال تغفل أهدافك بعيدة المدى
نصيحتي األوىل لك أال تتعجل وأن تأخذ ما يكفيك من الوقت 

الوقت  من  الكثري  يتطلب  فاألمر  املحتملة.  اختياراتك  لدراسة 

املناسبة لك؛ ومن ثم من األهمية مبكان أن  الكلية  يك تحدد 

تبدأ البحث قبل بدء الدراسة بنحو 12 إىل 18 شهرا عىل األقل 

يف  املتحدة  الواليات  يف  تبدأ  الدراسية  السنة  أن  دامئا  )وتذكر 

شهر 8 أو 9(. وكشأن العديد من املتقدمني، سوف تحتاج كذلك 

إىل التفكري يف أنك ستحتاج إىل قضاء من 3 إىل 9 أشهر يف دراسة 

ملستوى  للتحضري   ELS ثانية  كلغة  االنجليزية  اللغة  برنامج 

مرتفع من العمل األكادميي. ]انظر قامئة األسئلة جهة اليسار[.

مستشارو التعليم

تعرف  أن  املفيد  من  الخيارات،  من  العديد  هناك  ألن  نظراً 

أين ميكنك العثور عىل املعلومات ذات الصلة ملساعدتك عىل 

تضييق نطاق البحث الذي تقوم به. ويلجأ العديد من الطالب 

بحثهم.  خالل  توجيههم  يف  للمساعدة  التعليم  ملستشاري 

النطاق،  التعليم" مصطلحاً واسع  ويعترب مصطلح "مستشاري 

وميكن ملجموعة مختلفة من األشخاص واملؤسسات أن تلعب 

لك.  بالنسبة  الدور  هذا 

كانت  سواء  للمشورة،  مراكز  املتحدة  الواليات  حكومة  ولدى 

برعاية قسم الشؤون العامة يف أي قنصلية أو سفارة، فضاًل عن 

مكاتب إديوكيشن يو إس إيه وفولربايت املنترشة يف كافة أرجاء 

العامل. وقد تكون بلدك مشاركة يف رعاية "مركزاً ثنايئ القومية"، 

وهناك كذلك املنظامت غري الربحية؛ مثل أميدإيست ومعهد 

التعليم الدويل.

تقديم  عىل  رسوماً  تفرض  ال  املؤسسات  تلك  من  والعديد 

أو  التصوير  مثل  خدمات  نظري  تكلفك  قد  ولكنها  املشورة، 

فضاًل  وكتالوجات،  ونرشات  كتيبات  ُتقدم  وغالبيتهم  الربيد. 

عن الدخول عىل شبكة اإلنرتنت للبحث عن الجامعات. كام أن 

هذه املؤسسات تقدم املعلومات حول االختبارات الهامة؛ مثل 

اختبارات TOEFL، وSAT، وACT، وGRE، وGMAT. ومن 

الشائع بينها أن تعقد جلسات مشورة جامعية يرى فيها الطالب 

األمريكية،  الكليات  يف  والحياة  الجامعات  عن  فيديو  مقاطع 

والتعليقات. لألسئلة  املستشارين  أحد  لك  ُيتاح  وبعدها 

بعض  أو  ما،  أرسة  أفراد  إىل  الحديث  الطالب  بعض  ويفضل 

األصدقاء، ممن درسوا يف الواليات املتحدة. وطاملا أنك تعرفهم 

املعاهد  بشأن  محددة  أسئلة  تسألهم  أن  ميكنك  بهم،  وتثق 

التي التحقوا لها. ولكن ضع يف اعتبارك أن "مستشاري التعليم 

غري الرسميني" هؤالء قد يكون لديهم معلومات عن معهد أو 

عليهم  تعتمد  أن  األفضل  من  ليس  ثم  ومن  فحسب،  اثنني 

فحسب.

ويف العديد من البلدان هناك وكاالت خاصة لتقديم املشورة 

التعليمية. وبشكل عام، يكون لدى هذه الرشكات مصادر أكرث 

عالقات  عن  فضاًل  املجانية،  االستشارة  مكاتب  لدى  تلك  من 

مبارشة مع العديد من برامج تعليم اللغة اإلنجليزية املكثفة، 

لهذه  ميكن  معينة،  رسوم  مقابل  ففي  كذلك.  والجامعات 

بشأن  القرار  اتخاذ  عىل  املحتملني  الطالب  مساعدة  الرشكات 

إجراءات  يف  كذلك  ومساعدتهم  اهتاممهم،  محل  الجامعات 

التأشرية. عىل  للحصول  التقدم 

 ELS Language Centers وألن العديد من طالب مراكز اللغة

يتابعون الدراسة يف الجامعات والكليات األمريكية فقد طورنا 

موقع عىل اإلنرتنت www.collegedirectory.els.com مزود 

بدون  جامعية  شهادة  عىل  الحصول  كيفية  عن  باملعلومات 

.)ELS عالمات التوفل )من خالل مراكز اللغة

لنساعد   ELS ملراكز  الجامعي  التعيني  خدمات  ندير  أننا  كام 

الطالب املقيمني يف الواليات املتحدة والطالب الذين ال يزالون يف 

 أوطانهم. وملزيد من املعلومات ارسل رسالة الكرتونية إىل العنوان: 

 .upsinfo@els.edu

نت ن�ت االإ
ال شك أن طالب اليوم يتوفر لهم كم هائل من املعلومات من 

املاضية.  األجيال  لطالب  متوفرة  تكن  مل  والتي  االنرتنت  خالل 

ويكمن التحدي اآلن يف كم املعلومات املبالغ فيه هذا، ومن 

ثم من املستحسن استخدام الشبكة العنكبوتية كأداة للبحث 

وهناك  بعينها.  تخصصات  أو  مؤسسات  بشأن  معلومات  عن 

 www.StudyUSA.com. مثل  االنرتنت  مواقع  من  العديد 

ميكنها مساعدتك يف تضييف نطاق بحثك.

مثل  االنرتنت،  مواقع  بعض  أن  بالذكر   وجدير 

الدوليني،  للطالب  www.StudyUSA.com، مصممة خصيصاً 

وهي توفر نظرة واسعة شاملة عىل الدراسة يف الواليات املتحدة. 

أن تساعدك يف تضييق بحثك  االلكرتونية  املواقع  تلك  بإمكان 

الدراسية،  الربامج  اختيار  عن  وقّيمة  مفيدة  معلومات  وتوفري 

للتعليم هناك.  التقديرية  والتكاليف  التأشرية،  والحصول عىل 

مبارشة  بالربامج  واالتصال  الخاصة،  بلغتك  البحث  وميكنك 

الطلب عن طريق  ولتقديم  إضافيةـ  معلومات  للحصول عىل 

اإلنرتنت. شبكة 

ي الواليات المتحدة االأمريكية«
نسخة من »الدراسة �ف

التي ترّحب  املمتازة  الربامج  العديد من  املنشور  يتضمن هذا 

الدوليني.  بالطالب 

نتباه إليها عنارص ينبغي االإ
لأن هناك العديد من الخيارات عند النظر يف مؤسسات التعليم 

املعايري  بعض  بجمع  قمنا  املتحدة،  الواليات  يف  الثانوي  بعد 

ملساعدتك عىل البدء يف بحثك. وقد تكون كل هذه األشياء مهمة، 

ولكن بالنسبة لكل طالب، تعترب بعض العنارص أكرث أهمية من 

بعضها اآلخر. ادرس هذه العنارص لتحديد أهم أولوياتك.

1 املجال األكادميي )التخصص( 
غالبية  يف  للجامعات  خالفاً   - األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

البلدان – عادة ال يتحّتم عليك تحديد مجال الدراسة الرئييس 

بالنسبة لك )»التخصص«( يف بداية التحاقك. ولكن، إذا كنت 

تختار  جامعة  كل  أن  من  تأكد  دراسته،  يف  ترغب  ما  تعلم 

التقّدم لاللتحاق بها إمنا تتضمن بالفعل برنامجاً معتمداً لهذا 

التخصص. وتكاد كافة الكليات والجامعات تقّدم التخصصات 

الشائعة؛ مثل إدارة األعامل وتكنولوجيا املعلومات، ولكن إذا 

كان اهتاممك يف مجال أكرث تخصصاً؛ مثل علم األحياء البحري 

أو اآلثار، فمن األهمية مبكان أن تتحقق أوالً. 

وبرصف النظر عن القليل من املؤسسات املتخصصة للتعليم 
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ر ختيــا إ
 إختيار الكلية أو الجامعة 

قم بزيارة
 StudyUSA.com
للعثور عىل مدارس 

أكرث واتصل بهم بشكل 
مبارش!

CHOOSING
A COLLEGE OR UNIVERSITYما هو نوع

  التعليم 
الذي أريده؟

ما هو نوع التعليم الذي أريده؟  

ي المهنية؟
ما هي أهدا�ف  

هل أنا مستعد أن أرحل بعيدا   
عن الوطن وإىل دولة جديدة لمدة 

أربع سنوات؟

ي إجماىلي التكلفة 
هل فّكرت �ف  

)بالإضافة لمصاريف المعيشة( 
للحصول عىل هذا التعليم؟

ي 
هل حّددت نوع العتمادات ال�ت  

ي مستقبالً 
أحتاجها لمساري المه�ف

؟

وط  ي أي �ش
هل تفرض حكوم�ت  

ي الوليات 
فيما يتعلق بالدراسة �ف

المتحدة؟

ي 
ما هو نوع منظمات الطلبة ال�ت  

؟ ي
تهم�ف

هل هناك أي اعتبارات دينية   
خاصة ينبغي النظر فيها ؟

  هل الجامعات أو برامج الدراسات 
ي 

ف بها �ف المهنية الأمريكية مع�ت
؟ ي

دول�ت

ي أن أجد معلومات 
أين يمكن�ف  

حول الجامعات الأمريكية؟

من إجتذبت  املاليني  أنظار  املتحدة  الواليات 

وكلياتها  لجامعاتها  الدوليني  الطلبة 

توفر  املتحدة  الواليات  ألن  نظراً  الثانوية،  املرحلة  بعد  فيام 

العامل. وألن  التجهيزات يف  أفضل  ولديها  الخيارات،  الكثري من 

الربنامج  اختيار  السهل  من  ليس  التنوع،  شديدة  االختيارات 

املناسب لاللتحاق به. وقد يعطيك هذا املقال فكرة أفضل عن 

لك. املناسبة  الجامعة  نوع  اختيار  كيفية 

ومع وجود أكرث من 3000 جامعة وكلية يف الواليات املتحدة، 

تحديد  عليك  وسيتحتم  النهائية،  تكون  االختيارات  تكاد 

أولوياتك. ومن بني أفضل مزايا نظام التعليم العايل األمرييك 

أن هناك اختيارات جيدة تناسب الجميع من الكليات األهلية 

الفنون الحرة الخاصة والجامعات  إىل املدارس املهنية وكليات 

النظر يف عنارص أخرى؛ مثل  ينبغي عليك  الكبرية. كام  العامة 

التي  الشهادات  وأنواع  للمدرسة، وحجمها،  الجيوغرايف  املوقع 

. متنحها

كمتقدم أجنبي للدراسة، ال شك أنك تواجه تحديات خاصة. 

تَرَ  ومل  املتحدة،  للواليات  األوىل  زيارتك  هذه هي  تكون  فقد 

الحرم الجامعي محل اهتاممك. فمن األهمية مبكان أن تعتني 

األشخاص  ونوعية  الجامعة  موقع  عن  باملعرفة  خاص  بشكل 

تقل  ال  قد  االعتبارات  فهذه  ويعلمون هناك.  يتعلمون  الذين 
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الوقت  من  الكثري  يتطلب  فاألمر  املحتملة.  اختياراتك  لدراسة 

املناسبة لك؛ ومن ثم من األهمية مبكان أن  الكلية  يك تحدد 

تبدأ البحث قبل بدء الدراسة بنحو 12 إىل 18 شهرا عىل األقل 

يف  املتحدة  الواليات  يف  تبدأ  الدراسية  السنة  أن  دامئا  )وتذكر 

شهر 8 أو 9(. وكشأن العديد من املتقدمني، سوف تحتاج كذلك 
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ملستوى  للتحضري   ELS ثانية  كلغة  االنجليزية  اللغة  برنامج 
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مستشارو التعليم

تعرف  أن  املفيد  من  الخيارات،  من  العديد  هناك  ألن  نظراً 

أين ميكنك العثور عىل املعلومات ذات الصلة ملساعدتك عىل 

تضييق نطاق البحث الذي تقوم به. ويلجأ العديد من الطالب 

بحثهم.  خالل  توجيههم  يف  للمساعدة  التعليم  ملستشاري 

النطاق،  التعليم" مصطلحاً واسع  ويعترب مصطلح "مستشاري 

وميكن ملجموعة مختلفة من األشخاص واملؤسسات أن تلعب 

لك.  بالنسبة  الدور  هذا 

كانت  سواء  للمشورة،  مراكز  املتحدة  الواليات  حكومة  ولدى 

برعاية قسم الشؤون العامة يف أي قنصلية أو سفارة، فضاًل عن 

مكاتب إديوكيشن يو إس إيه وفولربايت املنترشة يف كافة أرجاء 

العامل. وقد تكون بلدك مشاركة يف رعاية "مركزاً ثنايئ القومية"، 

وهناك كذلك املنظامت غري الربحية؛ مثل أميدإيست ومعهد 

التعليم الدويل.

تقديم  عىل  رسوماً  تفرض  ال  املؤسسات  تلك  من  والعديد 

أو  التصوير  مثل  خدمات  نظري  تكلفك  قد  ولكنها  املشورة، 

فضاًل  وكتالوجات،  ونرشات  كتيبات  ُتقدم  وغالبيتهم  الربيد. 

عن الدخول عىل شبكة اإلنرتنت للبحث عن الجامعات. كام أن 

هذه املؤسسات تقدم املعلومات حول االختبارات الهامة؛ مثل 

اختبارات TOEFL، وSAT، وACT، وGRE، وGMAT. ومن 

الشائع بينها أن تعقد جلسات مشورة جامعية يرى فيها الطالب 

األمريكية،  الكليات  يف  والحياة  الجامعات  عن  فيديو  مقاطع 

والتعليقات. لألسئلة  املستشارين  أحد  لك  ُيتاح  وبعدها 

بعض  أو  ما،  أرسة  أفراد  إىل  الحديث  الطالب  بعض  ويفضل 

األصدقاء، ممن درسوا يف الواليات املتحدة. وطاملا أنك تعرفهم 

املعاهد  بشأن  محددة  أسئلة  تسألهم  أن  ميكنك  بهم،  وتثق 

التي التحقوا لها. ولكن ضع يف اعتبارك أن "مستشاري التعليم 

غري الرسميني" هؤالء قد يكون لديهم معلومات عن معهد أو 

عليهم  تعتمد  أن  األفضل  من  ليس  ثم  ومن  فحسب،  اثنني 

فحسب.

ويف العديد من البلدان هناك وكاالت خاصة لتقديم املشورة 

التعليمية. وبشكل عام، يكون لدى هذه الرشكات مصادر أكرث 

عالقات  عن  فضاًل  املجانية،  االستشارة  مكاتب  لدى  تلك  من 

مبارشة مع العديد من برامج تعليم اللغة اإلنجليزية املكثفة، 

لهذه  ميكن  معينة،  رسوم  مقابل  ففي  كذلك.  والجامعات 

بشأن  القرار  اتخاذ  عىل  املحتملني  الطالب  مساعدة  الرشكات 

إجراءات  يف  كذلك  ومساعدتهم  اهتاممهم،  محل  الجامعات 

التأشرية. عىل  للحصول  التقدم 
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لنساعد   ELS ملراكز  الجامعي  التعيني  خدمات  ندير  أننا  كام 

الطالب املقيمني يف الواليات املتحدة والطالب الذين ال يزالون يف 
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نت ن�ت االإ
ال شك أن طالب اليوم يتوفر لهم كم هائل من املعلومات من 

املاضية.  األجيال  لطالب  متوفرة  تكن  مل  والتي  االنرتنت  خالل 

ويكمن التحدي اآلن يف كم املعلومات املبالغ فيه هذا، ومن 

ثم من املستحسن استخدام الشبكة العنكبوتية كأداة للبحث 

وهناك  بعينها.  تخصصات  أو  مؤسسات  بشأن  معلومات  عن 

 www.StudyUSA.com. مثل  االنرتنت  مواقع  من  العديد 

ميكنها مساعدتك يف تضييف نطاق بحثك.

مثل  االنرتنت،  مواقع  بعض  أن  بالذكر   وجدير 
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وهي توفر نظرة واسعة شاملة عىل الدراسة يف الواليات املتحدة. 

أن تساعدك يف تضييق بحثك  االلكرتونية  املواقع  تلك  بإمكان 

الدراسية،  الربامج  اختيار  عن  وقّيمة  مفيدة  معلومات  وتوفري 

للتعليم هناك.  التقديرية  والتكاليف  التأشرية،  والحصول عىل 

مبارشة  بالربامج  واالتصال  الخاصة،  بلغتك  البحث  وميكنك 

الطلب عن طريق  ولتقديم  إضافيةـ  معلومات  للحصول عىل 

اإلنرتنت. شبكة 
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التي ترّحب  املمتازة  الربامج  العديد من  املنشور  يتضمن هذا 

الدوليني.  بالطالب 

نتباه إليها عنارص ينبغي االإ
لأن هناك العديد من الخيارات عند النظر يف مؤسسات التعليم 

املعايري  بعض  بجمع  قمنا  املتحدة،  الواليات  يف  الثانوي  بعد 

ملساعدتك عىل البدء يف بحثك. وقد تكون كل هذه األشياء مهمة، 

ولكن بالنسبة لكل طالب، تعترب بعض العنارص أكرث أهمية من 

بعضها اآلخر. ادرس هذه العنارص لتحديد أهم أولوياتك.

1 املجال األكادميي )التخصص( 
غالبية  يف  للجامعات  خالفاً   - األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

البلدان – عادة ال يتحّتم عليك تحديد مجال الدراسة الرئييس 

بالنسبة لك )»التخصص«( يف بداية التحاقك. ولكن، إذا كنت 

تختار  جامعة  كل  أن  من  تأكد  دراسته،  يف  ترغب  ما  تعلم 

التقّدم لاللتحاق بها إمنا تتضمن بالفعل برنامجاً معتمداً لهذا 

التخصص. وتكاد كافة الكليات والجامعات تقّدم التخصصات 

الشائعة؛ مثل إدارة األعامل وتكنولوجيا املعلومات، ولكن إذا 

كان اهتاممك يف مجال أكرث تخصصاً؛ مثل علم األحياء البحري 

أو اآلثار، فمن األهمية مبكان أن تتحقق أوالً. 

وبرصف النظر عن القليل من املؤسسات املتخصصة للتعليم 
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يختار العديد من طالب برنامج 
البكالوريوس تخصصهم الرئيسي بعد إنهاء 

السنة الأوىل من دراستهم أو أكرث . يغري 
بعض الطالب تخصصهم الرئيسي بالرغم 

هم للبقاء مدة أطول  من أن هذا يج�ب
بالدراسة.

قد تكون ح�ت الآن مستقرًا عىل اختيار 
ك.  ين غ�ي ، شأن كث�ي التخصص الرئيسي
ففي كل عام يلتحق الآلف من الطالب 

ف بالكليات والجامعات “ولم 
مريكي�ي الأ

يقرروا بعد”. ولكتشاف ما يروق لهم، 
نجدهم يقبلون عىل “الفنون الحرة”؛ وهو 

ة من  مجال أكاديمي يقدم مجموعة كب�ي
ي مجالت مختلفة، مصممة  الخيارات �ف
لمساعدة الطالب عىل اكتساب خلفية 

تعليمية كاملة.

ي أي كلية أو جامعة حيث برنامج الفنون  و�ف
الحرة يتسم بالقوة، سوف ُيطلب منك 

دراسة مجموعة مختلفة من الموضوعات 
نسانيات،  ف العلوم، وتاريخ الإ

ي تتنوع ب�ي
ال�ت

والموسيقى، والفنون والآداب. وبحضور 
ي المجالت  بعض الفصول الدراسية �ف
المختلفة، ل شك أنك ستتعرف عىل 

موضوعات جديدة وشيقة. وقد تكتشف 
ي مجالت لم تخطر لك  ي نفسك موهبة �ف �ف
ي مجال لم  أبدًا ببال. وقد تقرر الدراسة �ف

ه أبدًا من أولويات دراستك الجامعية.  تعت�ب

نامج الفنون الحرة  يمكنهم اللتحاق ب�ب
نها تجريه قّيمة. فليس فقط أن  فقط لأ

دراسة الفنون الحرة تعرّضك لموضوعات 
وأفكار أكاديمية جديدة، بل وتغرس 

فيك أدوات تستخدمها طوال حياتك؛ 
مثل التواصل الفّعال، ومهارات التفك�ي 

ي أي مهنة.  ورية �ف ي تعت�ب �ف
النقدي، وال�ت

ي  والحق أن الكث�ي من الطالب يرغبون �ف
استقاء تعليم شامل من كليات الفنون 

الحرة قبل اللتحاق بالجامعة أو الشتغال 
بمهنة محددة.

الحرة الفنون 
املتحدة  الواليات  يف  واملعاهد  الكليات  غالبية  فإن  العايل، 

املمكن يف  املناهج. ومن  كبرية من  تقدم مجموعة  األمريكية 

املعتاد أن تتخصص يف مجالك الدرايس والسعي إىل جانب ذلك 

لتحصيل مناهج أخرى يف نفس الوقت. فعادة ما متنح كليات 

الفنون الحرة درجة البكالوريوس يف العلوم، فضاًل عن الفنون، 

االرتباط  إتاحة  يف  تتمثل  التي  التقليدية  امليزة  إىل  باإلضافة 

وأبحاثهم. باألساتذة  الوثيق 

قد تقرر االلتحاق بإحدى الكليات التي تقدم باألساس فصوالً 

يف  يتخصصون  أمريكيون  زمالء  وهناك  تخصصك.  يف  دراسية 

إدارة األعامل أو الهندسة عىل سبيل املثال. وعىل الصعيد اآلخر، 

رمبا تفضل الدراسة يف كلية تقدم مجموعة واسعة من املناهج 

ميكنك  وبعد  مجالك،  يف  التخصص  ميكنك  حيث  التعليمية، 

كذلك.  أخرى  موضوعات  دراسة 

2 الدرجات العلمية والكليات اجلامعية 
أنك  تأكد من  االلتحاق،  البحث والتقدم بطلبات  أثناء عملية 

لربنامج  التقدم  وسبل  املعلومات  عىل  الحصول  إىل  تسعى 

الدرجة العلمية التي تريدها فعال. فإذا كنت قد أمتمت املرحلة 

الثانوية )التعليم العايل(، أو أجريت بعض الدراسات الجامعية 

بدون إنهاء املرحلة والحصول عىل الدرجة العلمية، فأنت بذلك 

درجة  أو  لعامني  زمالة  )شهادة  الجامعية  للدراسات  تتقدم 

البكالوريوس ألربعة سنوات(. وبالنسبة لغالبية هذه الربامج ال 

تحتاج التقدم للحصول عىل درجة محددة، وإمنا فقط االلتحاق 

بالكلية أو الجامعة. 

وُينظر لدرجتي املاجستري والدكتوراه باعتبارهام برامج لطالب 

ومن  العليا«(،  »الدراسات  بـ  إليها  يشار  )وأحياناً  الجامعة 

متنح  بها  تلتحق  التي  املدرسة  أن  من  التأكد  مبكان  األهمية 

الدرجات العلمية التي تناسبك، وأنها ليست برنامجاً مسائياً أو 

للعطالت األسبوعية فحسب؛ فلن يكون األمر مكثفاً مبا يكفي 

)العديد  كامل  بدوام  طالب  بصفتك  لالحتفاظ  لك  بالنسبة 

من برامج املاجستري هي برامج مسائية و/أو تتم يف العطالت 

األسبوعية(. ويتم تقديم طلب اإللتحاق مبارشة للدائرة التي 

الجامعية.  املرحلة  يف  القبول  عكس  ترغبها، عىل 

وللحصول عىل غالبية الدرجات الجامعية، يتعني عليك تقديم 

مدارس  )لخريجي   GMAT مثل  معياري؛  درجات  كشف 

األعامل(، وGRE. ويك تتأهل لهذه الدرجات، ينبغي أن تكون 

سنوات. أربع  لدراسة  مكافئة  جامعية  درجة  عىل  حاصاًل 

3 املعايير األكادميية )واملكانة املرموقة(
 – األمريكية  والجامعات  الكليات  ببعض  االلتحاق  يعترب 

الدوليني واملستشارين  السّيام األكرث شهرة خاصة لدى الطالب 

فرصة  لديك  كان  إذا  ما  تحديد  يف  مفيداً  يعترب   – التعليميني 

واقعية  األكرث  من  الطالب،  لغالبية  فبالنسبة  للقبول.  حقيقية 

بدالً  األكادميية،  التحديات  متنحهم  نوعية  مؤسسة  يجدوا  أن 

من اإلرصار عىل اإللتحاق بإحدى أفضل 50 جامعة يف الواليات 

املتحدة.

قياس  اإللتحاق بكل مدرسة، وكيف سيتم  تعرّف عىل معايري 

مستشارك  اسأل  املعايري.  بتلك  مقارنة  بك  الخاصة  الدرجة 

يقع  التي  املدارس  هذه  يف  القبول  يف  فرصك  عن  ومعّلميك 

عليها اختيارك. وال تنىس أن غالبية الكليات والجامعات تستند 

األداء األكادميي، فضاًل عن  بها عىل  الخاصة  القبول  يف قرارات 

اختبارات  أهمية  يف  شك  ال  الدراسية.  املناهج  دون  األنشطة 

أهم  املدرسية  درجاتك  أو  عالماتك  ولكن  املعيارية،  القبول 

بكثري.

4 املوقع واملنطقة
نظراً للعدد الكبري من الخيارات التي يواجهها الطالب الدوليون، 

مثة نهج يتمثل يف النظر يف أي منطقة جغرافية تفضل، أو عىل 

اإلجاملية،  األعداد  لك. وفق  بالنسبة  مناطق مقبولة  أي  األقل 

أو  عىل  املتحدة  الواليات  يف  الدوليون  الطالب  غالبية  يعيش 

بالقرب من الساحل الرشقي أو الساحل الغريب. فهل أنت معتاد 

النظر  عليك  ينبغي  كذلك،  األمر  كان  إذا  املداري؟  املناخ  عىل 

فيام إذا كان حرّي بك الذهاب إىل نيو إنغالند، حيث الجامعات 

عاملية الطراز واملناخ البارد.

مهتاًم  كنت  ما  إذا  االعتبار  يف  أخذه  يجدر  آخر  عنرص  ومثة 

الرتفيهية،  أو  الرياضية  أو  الثقافية  األنشطة  بعينه من  نوع  يف 

ألماكن  ينجذب  فالبعض  الدراسية.  الساعات  غري  ملامرستها يف 

املرتفعات؛ مثل كولورادو أو فريمونت للتزلج أو استخدام لوح 

يف  األطليس  ساحل  عىل  التواجد  آخرون  يتمنى  بينام  التزلج، 

والية فلوريدا أو كاليفورنيا الجنوبية للتزلج عىل املاء. أما رّواد 

املسارح فينجذبون إىل أماكن مثل سان فرانسيسكو أو نيويورك.

مجتمعات  من  مقربة  عىل  يكونوا  أن  الطالب  بعض  ويفضل 

جالياتهم، والتي تنترش يف نيويورك ولوس أنجليس. فيام يختار 

الثقايف  االنخراط  حيث  الوسطى«  »أمريكا  يف  البقاء  آخرون 

التام. وعليك أن تنتبه كذلك إىل أن العديد من أهم الجامعات 

البحثية يف الواليات املتحدة تقع يف مدن وبلدان صغرية؛ مثل 

لورنس أو كانساس أو ماديسون، أو ويسكونسني، والتي قد ال 

تكون بشهرة البلدان األخرى، بيد أنها معروفة جيدة باعتبارها 

مستوى  برغم  نسبياً  رخيصة  تكلفة  ذات  جامعية«،  »مدن 

املرتفع. املعيشة 

5 مدينة أو ضاحية او بلد؟
تنتبه  أن  املنطقة، وعليك  أهمية عن  املكان  يقل ملوقع  قد ال 

إىل أن غالبية الجامعات ال تقع يف املدن الكبرية مثل نيويورك 

العديد من  آنفاً،  أو شيكاغو. فكام ذكرنا  فرانسيسكو  أو سان 

كل  يف  الطالب  من  اآلالف  تجتذب  التي  العظيمة  الجامعات 

هذا  ميثل  وقد  بلدان صغرية.  حتى  أو  مدن  يف  تقع  إمنا  عام 

تفكر فيام  أن  الضخمة، فعليك  املدن  للطالب من  كبرياً  تغيرياً 

ولكن  لك.  بالنسبة  جيدة  خيارات  الجامعات  هذه  كانت  إذا 

آالف الطالب يف كل عام يستقرون لدراستهم يف مدن أو بلدان 

الجديد. الواقع  مع  التكيف  يستطيع  وغالبيتهم  صغرية، 

وتعترب املناطق السكنية يف »الضواحي« خارج املدن الضخمة حاًل 

وسطاً، حيث العديد من الكليات الجذابة. وتلك األماكن توفر ما 

يلزم من هدوء ومساحة للمرافق عاملية الطراز ضمن مجموعة من 

اإلثارة يف املدن الكبرية. وبالطبع، هناك كذلك املئات من الخيارات؛ 

فأنت يف قلب املدن األمريكية الضخمة، إذا كنت تفضل ذلك.

6 حاول أن حتسب إجمالي تكلفة دراستك، مبا 
الحصول عىل هذه  دامئاً  املعيشة. ميكنك  نفقات  يف ذلك 
ما  وغالباً  اإلنرتنت.  شبكة  الكليات عىل  مواقع  من  املعلومات 

تكون النفقات يف الكليات والجامعات الخاصة واملتميزة أعىل 

مؤسسات  هناك  أن  من  بالرغم  الحكومية،  الجامعات  من 

الحكومية. بالجامعات  مقارنة  جداً  تنافسية  بنفقات  خاصة 

عن  بعيداً  األماكن  يف  املعيشة  نفقات  فإن  عام،  وبشكل 

بعض  يف  ملحوظ؛  بشكل  أقل  والغريب  الرشقي  الساحلني 

كاليفورنيا؛  يف  رائعتني  جامعتني  أن  بالذكر  وجدير  الحاالت. 

العرشات  تقدمان  كاليفورنيا،  كاليفورنيا وجامعة والية  جامعة 

من املواقع الجذابة مع نفقات تعليمية غري مكلفة نسبياً، إال أن 
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يختار العديد من طالب برنامج 
البكالوريوس تخصصهم الرئيسي بعد إنهاء 

السنة الأوىل من دراستهم أو أكرث . يغري 
بعض الطالب تخصصهم الرئيسي بالرغم 

هم للبقاء مدة أطول  من أن هذا يج�ب
بالدراسة.

قد تكون ح�ت الآن مستقرًا عىل اختيار 
ك.  ين غ�ي ، شأن كث�ي التخصص الرئيسي
ففي كل عام يلتحق الآلف من الطالب 

ف بالكليات والجامعات “ولم 
مريكي�ي الأ

يقرروا بعد”. ولكتشاف ما يروق لهم، 
نجدهم يقبلون عىل “الفنون الحرة”؛ وهو 

ة من  مجال أكاديمي يقدم مجموعة كب�ي
ي مجالت مختلفة، مصممة  الخيارات �ف
لمساعدة الطالب عىل اكتساب خلفية 

تعليمية كاملة.

ي أي كلية أو جامعة حيث برنامج الفنون  و�ف
الحرة يتسم بالقوة، سوف ُيطلب منك 

دراسة مجموعة مختلفة من الموضوعات 
نسانيات،  ف العلوم، وتاريخ الإ

ي تتنوع ب�ي
ال�ت

والموسيقى، والفنون والآداب. وبحضور 
ي المجالت  بعض الفصول الدراسية �ف
المختلفة، ل شك أنك ستتعرف عىل 

موضوعات جديدة وشيقة. وقد تكتشف 
ي مجالت لم تخطر لك  ي نفسك موهبة �ف �ف
ي مجال لم  أبدًا ببال. وقد تقرر الدراسة �ف

ه أبدًا من أولويات دراستك الجامعية.  تعت�ب

نامج الفنون الحرة  يمكنهم اللتحاق ب�ب
نها تجريه قّيمة. فليس فقط أن  فقط لأ

دراسة الفنون الحرة تعرّضك لموضوعات 
وأفكار أكاديمية جديدة، بل وتغرس 

فيك أدوات تستخدمها طوال حياتك؛ 
مثل التواصل الفّعال، ومهارات التفك�ي 

ي أي مهنة.  ورية �ف ي تعت�ب �ف
النقدي، وال�ت

ي  والحق أن الكث�ي من الطالب يرغبون �ف
استقاء تعليم شامل من كليات الفنون 

الحرة قبل اللتحاق بالجامعة أو الشتغال 
بمهنة محددة.

الحرة الفنون 
املتحدة  الواليات  يف  واملعاهد  الكليات  غالبية  فإن  العايل، 

املمكن يف  املناهج. ومن  كبرية من  تقدم مجموعة  األمريكية 

املعتاد أن تتخصص يف مجالك الدرايس والسعي إىل جانب ذلك 

لتحصيل مناهج أخرى يف نفس الوقت. فعادة ما متنح كليات 

الفنون الحرة درجة البكالوريوس يف العلوم، فضاًل عن الفنون، 

االرتباط  إتاحة  يف  تتمثل  التي  التقليدية  امليزة  إىل  باإلضافة 

وأبحاثهم. باألساتذة  الوثيق 

قد تقرر االلتحاق بإحدى الكليات التي تقدم باألساس فصوالً 

يف  يتخصصون  أمريكيون  زمالء  وهناك  تخصصك.  يف  دراسية 

إدارة األعامل أو الهندسة عىل سبيل املثال. وعىل الصعيد اآلخر، 

رمبا تفضل الدراسة يف كلية تقدم مجموعة واسعة من املناهج 

ميكنك  وبعد  مجالك،  يف  التخصص  ميكنك  حيث  التعليمية، 

كذلك.  أخرى  موضوعات  دراسة 

2 الدرجات العلمية والكليات اجلامعية 
أنك  تأكد من  االلتحاق،  البحث والتقدم بطلبات  أثناء عملية 

لربنامج  التقدم  وسبل  املعلومات  عىل  الحصول  إىل  تسعى 

الدرجة العلمية التي تريدها فعال. فإذا كنت قد أمتمت املرحلة 

الثانوية )التعليم العايل(، أو أجريت بعض الدراسات الجامعية 

بدون إنهاء املرحلة والحصول عىل الدرجة العلمية، فأنت بذلك 

درجة  أو  لعامني  زمالة  )شهادة  الجامعية  للدراسات  تتقدم 

البكالوريوس ألربعة سنوات(. وبالنسبة لغالبية هذه الربامج ال 

تحتاج التقدم للحصول عىل درجة محددة، وإمنا فقط االلتحاق 

بالكلية أو الجامعة. 

وُينظر لدرجتي املاجستري والدكتوراه باعتبارهام برامج لطالب 

ومن  العليا«(،  »الدراسات  بـ  إليها  يشار  )وأحياناً  الجامعة 

متنح  بها  تلتحق  التي  املدرسة  أن  من  التأكد  مبكان  األهمية 

الدرجات العلمية التي تناسبك، وأنها ليست برنامجاً مسائياً أو 

للعطالت األسبوعية فحسب؛ فلن يكون األمر مكثفاً مبا يكفي 

)العديد  كامل  بدوام  طالب  بصفتك  لالحتفاظ  لك  بالنسبة 

من برامج املاجستري هي برامج مسائية و/أو تتم يف العطالت 

األسبوعية(. ويتم تقديم طلب اإللتحاق مبارشة للدائرة التي 

الجامعية.  املرحلة  يف  القبول  عكس  ترغبها، عىل 

وللحصول عىل غالبية الدرجات الجامعية، يتعني عليك تقديم 

مدارس  )لخريجي   GMAT مثل  معياري؛  درجات  كشف 

األعامل(، وGRE. ويك تتأهل لهذه الدرجات، ينبغي أن تكون 

سنوات. أربع  لدراسة  مكافئة  جامعية  درجة  عىل  حاصاًل 

3 املعايير األكادميية )واملكانة املرموقة(
 – األمريكية  والجامعات  الكليات  ببعض  االلتحاق  يعترب 

الدوليني واملستشارين  السّيام األكرث شهرة خاصة لدى الطالب 

فرصة  لديك  كان  إذا  ما  تحديد  يف  مفيداً  يعترب   – التعليميني 

واقعية  األكرث  من  الطالب،  لغالبية  فبالنسبة  للقبول.  حقيقية 

بدالً  األكادميية،  التحديات  متنحهم  نوعية  مؤسسة  يجدوا  أن 

من اإلرصار عىل اإللتحاق بإحدى أفضل 50 جامعة يف الواليات 

املتحدة.

قياس  اإللتحاق بكل مدرسة، وكيف سيتم  تعرّف عىل معايري 

مستشارك  اسأل  املعايري.  بتلك  مقارنة  بك  الخاصة  الدرجة 

يقع  التي  املدارس  هذه  يف  القبول  يف  فرصك  عن  ومعّلميك 

عليها اختيارك. وال تنىس أن غالبية الكليات والجامعات تستند 

األداء األكادميي، فضاًل عن  بها عىل  الخاصة  القبول  يف قرارات 

اختبارات  أهمية  يف  شك  ال  الدراسية.  املناهج  دون  األنشطة 

أهم  املدرسية  درجاتك  أو  عالماتك  ولكن  املعيارية،  القبول 

بكثري.

4 املوقع واملنطقة
نظراً للعدد الكبري من الخيارات التي يواجهها الطالب الدوليون، 

مثة نهج يتمثل يف النظر يف أي منطقة جغرافية تفضل، أو عىل 

اإلجاملية،  األعداد  لك. وفق  بالنسبة  مناطق مقبولة  أي  األقل 

أو  عىل  املتحدة  الواليات  يف  الدوليون  الطالب  غالبية  يعيش 

بالقرب من الساحل الرشقي أو الساحل الغريب. فهل أنت معتاد 

النظر  عليك  ينبغي  كذلك،  األمر  كان  إذا  املداري؟  املناخ  عىل 

فيام إذا كان حرّي بك الذهاب إىل نيو إنغالند، حيث الجامعات 

عاملية الطراز واملناخ البارد.

مهتاًم  كنت  ما  إذا  االعتبار  يف  أخذه  يجدر  آخر  عنرص  ومثة 

الرتفيهية،  أو  الرياضية  أو  الثقافية  األنشطة  بعينه من  نوع  يف 

ألماكن  ينجذب  فالبعض  الدراسية.  الساعات  غري  ملامرستها يف 

املرتفعات؛ مثل كولورادو أو فريمونت للتزلج أو استخدام لوح 

يف  األطليس  ساحل  عىل  التواجد  آخرون  يتمنى  بينام  التزلج، 

والية فلوريدا أو كاليفورنيا الجنوبية للتزلج عىل املاء. أما رّواد 

املسارح فينجذبون إىل أماكن مثل سان فرانسيسكو أو نيويورك.

مجتمعات  من  مقربة  عىل  يكونوا  أن  الطالب  بعض  ويفضل 

جالياتهم، والتي تنترش يف نيويورك ولوس أنجليس. فيام يختار 

الثقايف  االنخراط  حيث  الوسطى«  »أمريكا  يف  البقاء  آخرون 

التام. وعليك أن تنتبه كذلك إىل أن العديد من أهم الجامعات 

البحثية يف الواليات املتحدة تقع يف مدن وبلدان صغرية؛ مثل 

لورنس أو كانساس أو ماديسون، أو ويسكونسني، والتي قد ال 

تكون بشهرة البلدان األخرى، بيد أنها معروفة جيدة باعتبارها 

مستوى  برغم  نسبياً  رخيصة  تكلفة  ذات  جامعية«،  »مدن 

املرتفع. املعيشة 

5 مدينة أو ضاحية او بلد؟
تنتبه  أن  املنطقة، وعليك  أهمية عن  املكان  يقل ملوقع  قد ال 

إىل أن غالبية الجامعات ال تقع يف املدن الكبرية مثل نيويورك 

العديد من  آنفاً،  أو شيكاغو. فكام ذكرنا  فرانسيسكو  أو سان 

كل  يف  الطالب  من  اآلالف  تجتذب  التي  العظيمة  الجامعات 

هذا  ميثل  وقد  بلدان صغرية.  حتى  أو  مدن  يف  تقع  إمنا  عام 

تفكر فيام  أن  الضخمة، فعليك  املدن  للطالب من  كبرياً  تغيرياً 

ولكن  لك.  بالنسبة  جيدة  خيارات  الجامعات  هذه  كانت  إذا 

آالف الطالب يف كل عام يستقرون لدراستهم يف مدن أو بلدان 

الجديد. الواقع  مع  التكيف  يستطيع  وغالبيتهم  صغرية، 

وتعترب املناطق السكنية يف »الضواحي« خارج املدن الضخمة حاًل 

وسطاً، حيث العديد من الكليات الجذابة. وتلك األماكن توفر ما 

يلزم من هدوء ومساحة للمرافق عاملية الطراز ضمن مجموعة من 

اإلثارة يف املدن الكبرية. وبالطبع، هناك كذلك املئات من الخيارات؛ 

فأنت يف قلب املدن األمريكية الضخمة، إذا كنت تفضل ذلك.

6 حاول أن حتسب إجمالي تكلفة دراستك، مبا 
الحصول عىل هذه  دامئاً  املعيشة. ميكنك  نفقات  يف ذلك 
ما  وغالباً  اإلنرتنت.  شبكة  الكليات عىل  مواقع  من  املعلومات 

تكون النفقات يف الكليات والجامعات الخاصة واملتميزة أعىل 

مؤسسات  هناك  أن  من  بالرغم  الحكومية،  الجامعات  من 

الحكومية. بالجامعات  مقارنة  جداً  تنافسية  بنفقات  خاصة 

عن  بعيداً  األماكن  يف  املعيشة  نفقات  فإن  عام،  وبشكل 

بعض  يف  ملحوظ؛  بشكل  أقل  والغريب  الرشقي  الساحلني 

كاليفورنيا؛  يف  رائعتني  جامعتني  أن  بالذكر  وجدير  الحاالت. 

العرشات  تقدمان  كاليفورنيا،  كاليفورنيا وجامعة والية  جامعة 

من املواقع الجذابة مع نفقات تعليمية غري مكلفة نسبياً، إال أن 
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جامعـــة والية كاليفورنيـــا متعددة التقنيات، بومونا
تعلم من خالل املامرسة يف جنوب كاليفورنيا

جزء من نظام التعليم الجامعي العام األكرب يف   •
الواليات املتحدة

عىل بعد 30 دقيقة بالسيارة من وسط مدينة   •
لوس أنجلوس ومن ديزين الند والجبال 

والشواطئ

تقدم 60 درجة بكالوريوس  • 
و 28 درجة ماجستري

سادس أفضل مؤسسة تعليمية عامة يف مستوى املاجستري يف غرب   •
الواليات املتحدة

– تقرير أخبار الواليات املتحدة والعامل   

تحتل املركز العارش بني أكرث الجامعات تنوعاً يف الواليات املتحدة –   •
تقرير أخبار الواليات املتحدة والعامل 

sتصنف ضمن أفضل الجامعات يف العامل  •
– تقرير برنستون    

معهد اللغة اإلنجليزية بجامعة والية كاليفورنيا متعددة 
)CPELI( التقنيات، بومونا

يرحب معهد اللغة اإلنجليزية بجامعة والية كاليفورنيا متعددة 
التقنيات، بومونا بالطالب الدوليني ممن يهتمون بتحسني 

مهارات اللغة يف الكتابة واملحادثة الستكامل التعليم العايل يف 
الواليات املتحدة.

خمسة مستويات لتعلم اللغة اإلنجليزية  •

اإلعداد الختبار التويفل واآليلتس  •

قبول مرشوط للطالب املنتسبني اىل معهد والية كاليفورنيا   •
متعدد التقنيات، بومونا حتى لو كانت لغتهم اإلنجليزية غري 

جيدة

تعرف عىل املزيد عنا هل لديك أية أسئلة؟ ميكنك الوصول إلينا من خالل

بريد إلكرتوين:

1.386.226.6115 | www.erau.edu/international 
international.admissions@erau.edu

ي المالحة والمالحة 
رائدة �ف

الجوية والكث�ي من المجاالت
مجاالت الدراسة

العلوم التطبيقية | المالحة | االأعمال | الحاسب االآلي وهندسة 
التكنولوجيا | االأمن واالستخبارات | الفضاء

ي تعليم المالحة والمالحة 
الجامعة الرائدة عىل مستوى العالم �ف

ي تحقيق أحالمهم 
ف �ف الجوية تقدم أك�ث من 80 برنامًجا للطالب الراغب�ي

ي  وطموحاتهم لخلق عالم أفضل. تمثل الجامعة موطًنا لمجتمع طال�ب
ف هيئة التدريس  ي ريدل ب�ي متنوع من 125 دولة حيث تجمع جامعة إم�ب
امج ع�ب  ات والقاعات الدراسية وال�ب ي والمخت�ب

الرائعة مع أحدث المبا�ف
ة تعليمية  ة تعلم ثرية. يمكنك أن تتوقع أحدث خ�ب نت من أجل خ�ب االن�ت

ها. نقدمها لك ونقدم لك الكث�ي غ�ي
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  المجال الأكاديمية )التخصص( 
  الدرجات العلمية والكليات 

الجامعية

  المعاي�ي الأكاديمية )والمكانة 
المرموقة(

  الموقع والمنطقة
  مدينة أو ضاحية او بلد؟
  إجماىلي تكلفة دراستك؟

ة؟ ة أم كل  ية صغ�ي   جامعة كب�ي
  متطلبات الـ TOEFL )أو التنازل 

عنها(
  العتماد

  أنواع العتماد

عنا� ينبغي 
نتباه إليها الإ

نفقات املعيشة غالباً ما تكون ضعف نفقاتها يف واليات أخرى، 

ومن ثم قد يكون إجاميل التكلفة أعىل يف كاليفورنيا. ويرجى 

عام.  كل  يف  تزيد  النفقات  بأن  العلم 

7 جامعة كبيرة أم كلية صغيرة؟
ما  وعادة  الكبرية.  البحثية  بالجامعات  الطالب  غالبية  يلتحق 

تقع  التي  الوالية  حكومة  تدعمها  عامة  جامعات  تلك  تكون 

الجامعات »أسامء تجارية« المعة  الجامعة. وتقدم هذه  فيها 

فهي  ييل.  وجامعة  كاليفورنيا-بريكيل  جامعة  مثل  العامل؛  عرب 

ولكن  املستقبل.  يف  العمل  وأرباب  لألرس  معروفة  جامعات 

فّكر  الكبرية،  الجامعات  هذه  من  بأي  اإللتحاق  تقرر  أن  قبل 

أن هناك كذلك املئات من الجامعات والكليات األصغر التي قد 

لك. بالنسبة  جيدة  خيارات  متثل 

»حامية«،  أكرث  بيئة  الصغرية  الكليات  تقدم  عام،  وبشكل 

وفصوالً دراسية أصغر حجاًم. وعادة ما تتمتع بنسب أفضل من 

الدوليون  الطالب  يلقى  قد  ثم  ومن  التدريس،  لهيئة  الطالب 

الناحية  من  مفيد  أمر  وهو  الشخيص؛  االهتامم  من  املزيد 

قد  الطالبية  الحياة  يف  االندماج  أن  كام  والثقافية.  التعليمية 

األصغر.  الكليات  يف  أسهل  يكون 

البحث،  عليها  يرتكز  والتي  الضخمة،  الجامعات  وتقّدم 

تخصصات أكرث تقنية؛ مثل العامرة والهندسة، ويف حال كانت 

أنها  التعليم أقل. كام  جامعات عامة، عادة ما تكون تكاليف 

أنك  إذاً  املرجح  فمن  الدوليني،  الطالب  من  أكرب  عدداً  تضم 

ستجد العديد من أبناء وطنك هناك، إذا كان هذا من أولوياتك. 

8 متطلبات الـ TOEFL )أو التنازل عنها(
بالنسبة لغالبية الطالب الدوليني يعترب اختبار .TOEFL مصدراً 

مناص  فال  اإلنجليزية،  باللغة  تعليمك  يكن  مل  وما  لالنزعاج، 

من خوض هذا االختبار. ويضع كل برنامج متطلباته ورشوطه 

الخاصة، وعادة ما ترتفع درجة االجتياز املطلوبة بارتفاع منزلة 

الجامعة. تأكد من البحث فيام هو مطلوب يف املدرسة/املدارس 

التي تتقدم لاللتحاق بها.

لدى بعض املدارس ما ُيعرف بخيار التنازل عن TOEFL.؛ األمر 

الذي يعد جاذبُا للعديد من الطالب الدوليني. وعادة ما تتضمن 

الدراسة يف هذه الجامعة دورة مكثفة يف اللغة اإلنجليزية )أو 

االنتهاء  حتى  اإلنجليزية(  اللغة  لتدريس  آخر  فرعي  برنامج 

 – الخاصة  اللغات  مدارس  بعض  ولدى  األخري.  املستوى  من 

مثل مراكز ELS للغات – اتفاقيات مع العديد من الجامعات 

اختبار. اجتياز  بدون  لاللتحاق 

9 االعتماد
االعتامد هو شهادة باستيفاء املدرسة أو الربنامج ملعيار أكادميي 

محدد. ومن املهم جداً معرفة ما إذا كانت الكلية أو الجامعة 

ليست  جامعة  أو  بكلية  ملتحقاً  كنت  وإذا  بالفعل.  معتمدة 

معتمدة، فلن تستطيع نقل/تحويل الدرجات التي أحرزتها إىل 

أحرزتها،  التي  بالدرجات  بلدك  أخرى معتمدة. وقد ال تعرتف 

ورمبا لن تحصل عىل الوظيفة التي تتمناها.

تضع  للتعليم  وزارة  أو  قومية  حكومية  سلطة  هناك  وليس 

معايرياً أعىل من تلك يف الواليات املتحدة األمريكية. بعض الدول 

للمتطلبات  يعود هذا  ولكن  عليها،  تصادق  أو  املدارس  تخّول 

التعليم. لجودة  وليس  الرتخيص،  املالية ورشوط 

وبدالً من ذلك، عمدت الكليات والجامعات إىل تشكيل جمعيات 

تضع املعايري بنفسها، ويطلق عليها مسمى »هيئات االعتامد«، 

والتي تقوم بتقييم كافة الكليات والجامعات األمريكية. فإذا 

االعتامد،  معايري  من  األدىن  الحد  الجامعة  أو  الكلية  استوفت 

تحصل عىل منزلة مقبولة، ومن ثم توصف بكونها »معتمدة«. 

ويعني هذا أن تحصل عىل حق إدراجها يف الئحة هيئة االعتامد 

الخاصة باملدارس املقبولة. وينبغي أن تحافظ املدرسة عىل هذه 

املعايري العالية حتى تظل معتمدة.

01 أنواع االعتماد
واملهنية.  املؤسسية  االعتامد:  هيئات  من  مختلفة  أنواع  هناك 

كلية  أن تحصل عىل شهادة من  تتطلب حكومتك كذلك  وقد 

عىل  املؤسيس  االعتامد  ويستند  معاً.  االعتامد  بنوعي  تتمتع 

املدرسة بالكامل، فيام يستند االعتامد املهني عىل املعايري التي 

والطب،  القانون،  املثال:  سبيل  عىل  بعينها؛  مدرسة  تستبقيها 

املهن.  هذه  يف  الخرباء  ويحددها  واألعامل،  والهندسة، 

االتصال بالمدارس
قرص  حاول  والجامعات،  الكليات  لقامئة  تحلياًل  إجرائك  عند 

القامئة عىل ستة أو مثانية مدارس. اذهب إىل رابط »معلومات 

طلبك  إلمتام   ،  StudyUSA.com املوقع  عىل  الطلب« 

الربامج  أو  اإلنجليزية  باللغة  مهتاًم  كنت  وإذا  اإللكرتوين. 

لكل  اإلداري  املقر  إىل  طلب  منوذج  بإرسال  قم  الجامعية، 

مدرسة.

وإذا تواصلت مع املدارس عن طريق رسائل الربيد اإللكرتوين، 

يعرفوا  أن  لهم  بالنسبة  املهم  من  أنه  تفهم  أن  يرجى 

تذكر  أن  يرجى  ثم  ومن  مدرستهم،  بأمر  علمت   كيف 

®Study in the USA. وسوف ترسل لك املدرسة بريداً إلكرتونياً 

أو نرشة مبواصفات الربامج واألنشطة.

يرجى إدراك الفرق بني برامج طالب الجامعة والخريجني. فإذا 

قبول  مكتب  تراسل  أن  فقط  ميكنك  جامعياً،  طالباً  أصبحت 

فقط  تكتب  أن  عليك  خريجاً،  كنت  وإذا  الجامعيني.  الطالب 

العليا. للدراسات  كليات  تضم  التي  للجامعات 

رئيس  إىل  منوذج  كل  بإرسال  تقوم  سوف  الحالة،  هذه  ويف 

القسم أو إىل مكتب القبول حيث ترغب يف الدراسة. ويرجى 

 .Study in the USA® ذكر أنك علمت بأمر هذه املدرسة بقراءة

 من املفرتض أن تكون اآلن قادراً عىل بدء تحديد أولوياتك، ومن 

أين تحصل عىل معلومات بشأن الكليات والجامعات األمريكية. 

وال شك أن الواليات املتحدة بلد رائع لتعزيز مستواك التعليمي، 

ونحن نتطلع إىل الرتحيب بك يف مدينتنا. 

الكليات المجتمعية
تسمى  ي 

وال�ت الأمريكية  المجتمعية  الكلية  ًة  مبا�ش يعادل  ما  الدول  من  بالعديد  يوجد  ل 

community college أو “junior college”. والكلية المجتمعية هي مؤسسة تعليمية عامة 

الجامعية.  الدراسة  من  ف 
سنت�ي أول  ي  �ف الزمالة  درجة  دراسة  للطالب  خاللها  من  يمكن 

نها ل تضع متطلبات التحاق  ف الطالب الأجانب لأ
وقد شاعت هذه الكليات بشكل ملحوظ ب�ي

عىل  الحصول  الطالب  بعض  يختار  المثال،  سبيل  فعىل  للغاية.  اقتصادية  أنها  كما  عالية 

ي ثم الرجوع إىل بالدهم بهذه الشهادة. بينما يستخدم الآخرون 
ي تخصص ف�ف درجة الزمالة �ف

ف من شهادة 
هذه الكليات كمسار اقتصادي للحصول عىل درجة عليا. يمكنك إتمام أول عام�ي

التحويل  للمسارين  ويمكن  البساطة.  بمنتهى  أكاديمية  درجة  عىل  الحصول  أو  البكالوريوس 

إىل جامعة مدة الدراسة بها أربع سنوات. وبدون شك، فإن الحصول عىل بعض الدرجات 

ي كلية مجتمعية سيوفر لك الكث�ي من المال. الجامعية �ف
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  المجال الأكاديمية )التخصص( 
  الدرجات العلمية والكليات 

الجامعية

  المعاي�ي الأكاديمية )والمكانة 
المرموقة(

  الموقع والمنطقة
  مدينة أو ضاحية او بلد؟
  إجماىلي تكلفة دراستك؟

ة؟ ة أم كل  ية صغ�ي   جامعة كب�ي
  متطلبات الـ TOEFL )أو التنازل 

عنها(
  العتماد

  أنواع العتماد

عنا� ينبغي 
نتباه إليها الإ

نفقات املعيشة غالباً ما تكون ضعف نفقاتها يف واليات أخرى، 

ومن ثم قد يكون إجاميل التكلفة أعىل يف كاليفورنيا. ويرجى 

عام.  كل  يف  تزيد  النفقات  بأن  العلم 

7 جامعة كبيرة أم كلية صغيرة؟
ما  وعادة  الكبرية.  البحثية  بالجامعات  الطالب  غالبية  يلتحق 

تقع  التي  الوالية  حكومة  تدعمها  عامة  جامعات  تلك  تكون 

الجامعات »أسامء تجارية« المعة  الجامعة. وتقدم هذه  فيها 

فهي  ييل.  وجامعة  كاليفورنيا-بريكيل  جامعة  مثل  العامل؛  عرب 

ولكن  املستقبل.  يف  العمل  وأرباب  لألرس  معروفة  جامعات 

فّكر  الكبرية،  الجامعات  هذه  من  بأي  اإللتحاق  تقرر  أن  قبل 

أن هناك كذلك املئات من الجامعات والكليات األصغر التي قد 

لك. بالنسبة  جيدة  خيارات  متثل 

»حامية«،  أكرث  بيئة  الصغرية  الكليات  تقدم  عام،  وبشكل 

وفصوالً دراسية أصغر حجاًم. وعادة ما تتمتع بنسب أفضل من 

الدوليون  الطالب  يلقى  قد  ثم  ومن  التدريس،  لهيئة  الطالب 

الناحية  من  مفيد  أمر  وهو  الشخيص؛  االهتامم  من  املزيد 

قد  الطالبية  الحياة  يف  االندماج  أن  كام  والثقافية.  التعليمية 

األصغر.  الكليات  يف  أسهل  يكون 

البحث،  عليها  يرتكز  والتي  الضخمة،  الجامعات  وتقّدم 

تخصصات أكرث تقنية؛ مثل العامرة والهندسة، ويف حال كانت 

أنها  التعليم أقل. كام  جامعات عامة، عادة ما تكون تكاليف 

أنك  إذاً  املرجح  فمن  الدوليني،  الطالب  من  أكرب  عدداً  تضم 

ستجد العديد من أبناء وطنك هناك، إذا كان هذا من أولوياتك. 

8 متطلبات الـ TOEFL )أو التنازل عنها(
بالنسبة لغالبية الطالب الدوليني يعترب اختبار .TOEFL مصدراً 

مناص  فال  اإلنجليزية،  باللغة  تعليمك  يكن  مل  وما  لالنزعاج، 

من خوض هذا االختبار. ويضع كل برنامج متطلباته ورشوطه 

الخاصة، وعادة ما ترتفع درجة االجتياز املطلوبة بارتفاع منزلة 

الجامعة. تأكد من البحث فيام هو مطلوب يف املدرسة/املدارس 

التي تتقدم لاللتحاق بها.

لدى بعض املدارس ما ُيعرف بخيار التنازل عن TOEFL.؛ األمر 

الذي يعد جاذبُا للعديد من الطالب الدوليني. وعادة ما تتضمن 

الدراسة يف هذه الجامعة دورة مكثفة يف اللغة اإلنجليزية )أو 

االنتهاء  حتى  اإلنجليزية(  اللغة  لتدريس  آخر  فرعي  برنامج 

 – الخاصة  اللغات  مدارس  بعض  ولدى  األخري.  املستوى  من 

مثل مراكز ELS للغات – اتفاقيات مع العديد من الجامعات 

اختبار. اجتياز  بدون  لاللتحاق 

9 االعتماد
االعتامد هو شهادة باستيفاء املدرسة أو الربنامج ملعيار أكادميي 

محدد. ومن املهم جداً معرفة ما إذا كانت الكلية أو الجامعة 

ليست  جامعة  أو  بكلية  ملتحقاً  كنت  وإذا  بالفعل.  معتمدة 

معتمدة، فلن تستطيع نقل/تحويل الدرجات التي أحرزتها إىل 

أحرزتها،  التي  بالدرجات  بلدك  أخرى معتمدة. وقد ال تعرتف 

ورمبا لن تحصل عىل الوظيفة التي تتمناها.

تضع  للتعليم  وزارة  أو  قومية  حكومية  سلطة  هناك  وليس 

معايرياً أعىل من تلك يف الواليات املتحدة األمريكية. بعض الدول 

للمتطلبات  يعود هذا  ولكن  عليها،  تصادق  أو  املدارس  تخّول 

التعليم. لجودة  وليس  الرتخيص،  املالية ورشوط 

وبدالً من ذلك، عمدت الكليات والجامعات إىل تشكيل جمعيات 

تضع املعايري بنفسها، ويطلق عليها مسمى »هيئات االعتامد«، 

والتي تقوم بتقييم كافة الكليات والجامعات األمريكية. فإذا 

االعتامد،  معايري  من  األدىن  الحد  الجامعة  أو  الكلية  استوفت 

تحصل عىل منزلة مقبولة، ومن ثم توصف بكونها »معتمدة«. 

ويعني هذا أن تحصل عىل حق إدراجها يف الئحة هيئة االعتامد 

الخاصة باملدارس املقبولة. وينبغي أن تحافظ املدرسة عىل هذه 

املعايري العالية حتى تظل معتمدة.

01 أنواع االعتماد
واملهنية.  املؤسسية  االعتامد:  هيئات  من  مختلفة  أنواع  هناك 

كلية  أن تحصل عىل شهادة من  تتطلب حكومتك كذلك  وقد 

عىل  املؤسيس  االعتامد  ويستند  معاً.  االعتامد  بنوعي  تتمتع 

املدرسة بالكامل، فيام يستند االعتامد املهني عىل املعايري التي 

والطب،  القانون،  املثال:  سبيل  عىل  بعينها؛  مدرسة  تستبقيها 

املهن.  هذه  يف  الخرباء  ويحددها  واألعامل،  والهندسة، 

االتصال بالمدارس
قرص  حاول  والجامعات،  الكليات  لقامئة  تحلياًل  إجرائك  عند 

القامئة عىل ستة أو مثانية مدارس. اذهب إىل رابط »معلومات 

طلبك  إلمتام   ،  StudyUSA.com املوقع  عىل  الطلب« 

الربامج  أو  اإلنجليزية  باللغة  مهتاًم  كنت  وإذا  اإللكرتوين. 

لكل  اإلداري  املقر  إىل  طلب  منوذج  بإرسال  قم  الجامعية، 

مدرسة.

وإذا تواصلت مع املدارس عن طريق رسائل الربيد اإللكرتوين، 

يعرفوا  أن  لهم  بالنسبة  املهم  من  أنه  تفهم  أن  يرجى 

تذكر  أن  يرجى  ثم  ومن  مدرستهم،  بأمر  علمت   كيف 

®Study in the USA. وسوف ترسل لك املدرسة بريداً إلكرتونياً 

أو نرشة مبواصفات الربامج واألنشطة.

يرجى إدراك الفرق بني برامج طالب الجامعة والخريجني. فإذا 

قبول  مكتب  تراسل  أن  فقط  ميكنك  جامعياً،  طالباً  أصبحت 

فقط  تكتب  أن  عليك  خريجاً،  كنت  وإذا  الجامعيني.  الطالب 

العليا. للدراسات  كليات  تضم  التي  للجامعات 

رئيس  إىل  منوذج  كل  بإرسال  تقوم  سوف  الحالة،  هذه  ويف 

القسم أو إىل مكتب القبول حيث ترغب يف الدراسة. ويرجى 

 .Study in the USA® ذكر أنك علمت بأمر هذه املدرسة بقراءة

 من املفرتض أن تكون اآلن قادراً عىل بدء تحديد أولوياتك، ومن 

أين تحصل عىل معلومات بشأن الكليات والجامعات األمريكية. 

وال شك أن الواليات املتحدة بلد رائع لتعزيز مستواك التعليمي، 

ونحن نتطلع إىل الرتحيب بك يف مدينتنا. 

الكليات المجتمعية
تسمى  ي 

وال�ت الأمريكية  المجتمعية  الكلية  ًة  مبا�ش يعادل  ما  الدول  من  بالعديد  يوجد  ل 

community college أو “junior college”. والكلية المجتمعية هي مؤسسة تعليمية عامة 

الجامعية.  الدراسة  من  ف 
سنت�ي أول  ي  �ف الزمالة  درجة  دراسة  للطالب  خاللها  من  يمكن 

نها ل تضع متطلبات التحاق  ف الطالب الأجانب لأ
وقد شاعت هذه الكليات بشكل ملحوظ ب�ي

عىل  الحصول  الطالب  بعض  يختار  المثال،  سبيل  فعىل  للغاية.  اقتصادية  أنها  كما  عالية 

ي ثم الرجوع إىل بالدهم بهذه الشهادة. بينما يستخدم الآخرون 
ي تخصص ف�ف درجة الزمالة �ف

ف من شهادة 
هذه الكليات كمسار اقتصادي للحصول عىل درجة عليا. يمكنك إتمام أول عام�ي

التحويل  للمسارين  ويمكن  البساطة.  بمنتهى  أكاديمية  درجة  عىل  الحصول  أو  البكالوريوس 

إىل جامعة مدة الدراسة بها أربع سنوات. وبدون شك، فإن الحصول عىل بعض الدرجات 

ي كلية مجتمعية سيوفر لك الكث�ي من المال. الجامعية �ف
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ي سان انطونيو المشمسة
ادرس �ف

)UTSA( :تقدم جامعة تكساس بسان أنطونيو
جامعة أليفة ونامية ومبدعة  

شقق داخل الحرم الجامعي  
66 نوعا من الشهادات الجامعية و 51 برنامج ماجست�ي و 24   

برنامج دكتوراه
29,000 طالباً منهم 1,900 طالباً من دول أخرى   

ي جامعة تكساس بسان أنطونيو
ية كلغة ثانية �ف ف نجل�ي برنامج تعلم اللغة الإ
TOEFL عداد المتحان ي واالأكاديمي واالإ

عداد الثقا�ف االإ  
ي فصل الخريف والربيع البالغ كل منهما 14 أسبوعاً

20 ساعة من الدراسة أسبوعياً �ف  
ي فصل الصيف الذي يبلغ 10 أسابيع

28 ساعة من الدراسة أسبوعياً �ف  
ية ف نجل�ي ي تدريس اللغة االإ

ات يحملون درجة الماجست�ي �ف معلمون من أصحاب الخ�ب  
TOEFL وط بالدراسة الجامعية بدون الحاجة الجتياز امتحان قبول م�ش  

استخدام كامل لمرافق الجامعة  

eslservices@utsa.edu : ي
و�ف لك�ت يد االإ ال�ب

هاتف: 458-7677 (210)

 

www.siu.edu

اف ال اع�ت
      باحلدود

كام إننا نقدم: 
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية  •

قبول مرشوط   •
فرص مالية ومنح دراسية مختلفة للطلبة ذوي   •

االنجازات العالية.
بيئة آمنــة وودودة   •

معهد بحوث من الصف األول   •

لدى جامعة SIU )جامعة إلينويس الجنوبية ( أكرث من: 

200 تخصص غري متخرج  •
60 برنامج تخرج   •
30 برنامج دكتوراه  •
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By William Fish

 كيف حتصل
طالب تأشيرة  على 

GETTING YOUR 
STUDENT VISA

رشادات  إليك بعض الإ

ي ستساعدك عىل 
ال�ت

التقدم بطلب للحصول 

ة طالب بسهولة  عىل تأش�ي

ونجاح.

  ارتِد حلة رسمية
ي إجاباتك عىل 

  كن محدداً �ف
الأسئلة

  أحرصف معك بيانات مرصفية 
أو دليل عىل عملك.

  أُذكر تفاصيل خططك 
الدراسية

فاً   كن هادئاً ومح�ت
  كن صادقاً

6 نصائح للمقابلة 

الشخصية للحصول عىل 

التأشرية

الحصول عىل تأشرية للدارسة يف الواليات يستغرق 

املتحدة وقتاً طوياًل ولكن ميكن أن يكون 

إجراءا سهاًل ويستحق املجهود الذي يبذل من أجله. ارتفع عدد 

من  للعديد  املتحدة  الواليات  تصدرها  التي  الطالب  تأشريات 

الدول يف العام املايض بشكل كبري.

فور قبولك بربنامج دراسة أمرييك، سيكون عليك تعبئة منوذج 

بالتقدم للحصول  الذي يسمح لك  التأشرية عرب االنرتنت وهو 

وعىل  فيها.  والدراسة  املتحدة  الواليات  لدخول  تأشرية  عىل 

تأشرية  عىل  للحصول  الطلب  تقديم  إجراءات  أن  من  الرغم 

الطالب أو الزائر املتبادل قد تكون محرية وغري واضحة، يتمكن 

مئات اآلالف من الطلبة من الوفاء باملتطلبات والحصول عىل 

التأشرية. ففي العام املايض، املايض، تم إصدار 644,204 تأشرية 

.F-1 الفئة من 

اإلنجليزية  اللغة  مدرسة  أو  الجامعة  أو  الكلية  قبول  بعد 

لك  سرتسل  الكامل،  الدوام  بنظام  بها  بالدراسة  لاللتحاق 

منوذج  عن  عبارة  وهي   I-20 منوذج  تسمى  وثيقة  املدرسة 

.F-1 فئة  من  تأشرية  بطلب  للتقدم 

إذا كنت ستسافر كزائر متبادل، سرتسل لك املنظمة أو الجهة 

الحكومية األمريكية التي ترعاك منوذج DS-2019 يك تتقدم 

.J-1 بطلب لتأشرية من فئة

أو جامعتك منوذجا 1 أواًل:  سرتسل لك مدرستك 

مفوضة  مؤسسة  يف  قبولك  فيه  تؤكد 

 U.S. Citizenship and األمريكية  الهجرة  دائرة  ِقبل  من 

الطالب   Naturalization Service (USCIS)لتسجيل 
 F-1 لتحصل عىل تأشرية I-20 األجانب غري املهاجرين (طلب

أو طلب DS-2019 لتحصل عىل تأشرية J-1) وسيتحتم عليك 

النموذج.  هذا  وتوقع  تقرأ  أن 

انتبه جيداً لتتأكد من ان اسمك والتهجئة مكتوبان عىل طلب 

القبول بدقة كام هو يف جواز السفر وتأكد من أن الجامعة قد 

يف  وارد  هو  كام   DS-2019 أو  I-20 بنامذج  اسمك  أدرجت 

السفر. جواز 

ستحتاج لتحديد موعد للمقابلة الخاصة 2 ثانياً: 

منك  وسُيطلب  التأشرية  عىل  للحصول 

فقد  املعدلة  للقوانني  املستحقة. وفقاً  الرسوم  تدفع بعض  أن 

أصبح ممكناً لتأشرية الطالب أن تصدر قبل 120 يوماً من بدء 

الربنامج عىل منوذج I-20. أما التأشرية الخاصة بالزائر املتبادل، 

منوذج  للتاريخ عىل  سابق  وقت  اي  يف  إصدارها  املمكن  فمن 

DS-2019. ويجب أن تقدم طلبك للحصول عىل التأشرية يف 
أرسع وقت ممكن.

عىل  موقعاً  األمريكية  السفارات  من  واحدة  كل  متتلك 

للمقابلة  موعد  تحديد  كيفية  عن  تعليامت  يوفر  االنرتنت 

عن  أخرى  ومعلومات  التأشرية  عىل  للحصول  الشخصية 

أن  وتستطيع  التأشرية.  طلب  عىل  تطرأ  التي  التطورات 

العنوان:  عىل  بلدك  يف  للسفارة  االنرتنت  موقع   تجد 
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كام ميكن أن يعلمك موقع االنرتنت عن الوقت املتوقع انتظاره 

أو  السفارُة  بلدك. ويجب أن تعطي  التأشرية يف  للحصول عىل 

القنصلية األولويَة للطلبة املتقدمني للحصول عىل التأشرية. وإذا 

علمت بان برنامجك سيبدأ بعد مدة قصرية، تأكد من أن ترشح 

ذلك عند تقديم طلب التأشرية.

سيكون عليك أن تدفع 200 دوالراً امريكياً مقابل تكلفة نظام 

املتحدة  الواليات  يف  إقامتك  تسجيل  يف  املستخدم   الحاسوب 

طريق  عن  األتعاب  هذه  تدفع  أن  ميكنك   .(SEVIS)
الرابط  إىل  اذهب  دويل.  نطاق  عىل  السارية  االئتامن   بطاقة 

fmjfee.com/index.html لدفع األتعاب وتأكد من طباعة 

F-1 مت إصدار  644,204 تأشيرة يف السنة املاضية 1.2 مليون طالب يف 

الواليات املتحدة F & M مبوجب تأشيرات 

نسخة من اإليصال. يجب أن تدفع هذه األتعاب قبل ثالثة أيام 

عىل األقل قبل تاريخ املقابلة الشخصية.

كأتعاب  أمريكياً  إضافية بواقع 140 دوالراً  كام ستدفع رسوماً 

القنصلية األمريكية يف وطنك أو  أو  السفارة  التأشرية يف  طلب 

املعلومات  تجد  ان  تستطيع  السفارة.  تحدده  الذي  البنك  يف 

االنرتنت  موقع  التأشرية عىل  دفع رسوم طلب  الخاصة مبكان 

بلدك. يف  األمريكية  للسفارة 

استامرة 3 ثالثاً:  املتحدة  الواليات  تستخدم 

املهاجرين  لغري  جديدة  تأشرية  طلب 

DS-160 والتي يجب تعبئتها عرب االنرتنت. تحل هذه االستامرة 

تعليامت  عىل  العثور  ميكن  األخرى.  االستامرات  جميع  محل 

 حول تعبئة النموذج عرب االنرتنت والرابط الخاص بالنموذج عىل

عىل  العثور  ميكن  كام   https://ceac.state.gov/genniv/

املوقع  عىل  ببلدك  املتحدة  الواليات  قنصلية  أو  سفارة  موقع 

.usembassy.gov

اإلجراءات  عن  واقرأ  بالتأشريات  الخاص  القسم  إىل  اذهب 

املهاجرين. غري  لتأشريات  حالياً  السارية  الصحيحة 

قم بتعبئة منوذج DS-160 عرب االنرتنت بشكل كامل. وتذكر 

مرة أخرى أن تكتب اسمك متاماً كام هو وارد يف جواز السفر. 

املقابلة  أثناء  السفارة  إىل  معك  واحرضها  الطلبات  اطبع  ثم 

الشخصية.

النموذج رقم دي إس –  ستقوم بتحويل صورتك بينام تعبئ 

160 عرب االنرتنت. يجب أن تكون الصورة باملواصفات الواردة 

travel.state.gov/ .visa/:الرابط عىل  الصور  متطلبات  يف 

visaphotoreq/visaphotoreq_5334.html

استعد للمقابلة الشخصية. من املهم 4 رابعاً: 

تقدم  أن  مىض  وقٍت  أي  من  أكرث 

طلب التأشرية مبكراً وقبل بدايتك للدراسة بوقت طويل. حاول 

ان تقدم الطلب قبل التخطيط للسفر للواليات املتحدة بثالثة 

شهور عىل األقل إن أمكن. سيمنحك ذلك الوقت الكايف يف حالة 

وقوع أي تأخري يف السفارة أو إذا رغبت يف استئناف القرار يف 

املتقدمني  أسامء  جميع  وسُتسلم  التأشرية.  منحك  رفض  حالة 

الدول  بعض  مواطنو  سيخضع  األمني.  الترصيح  عىل  للحصول 

والتي  إضافية  لتحريات  معينة  مواد  يدرسون  الذين  والطالب 

اإلجراءات. تلك  إضافية إلنهاء  أسابيع  تتطلب عدة 

ملراكز  مكتب  بأقرب  االتصال  أو  زيارة  يف  ترغب  قد 

املوجودة  األمريكية  الحكومة  لدوائر  التابعة  اإلرشاد 

الرابط:  عىل  واملدرجة  العامل  أنحاء  جميع  ويف  بلدك   يف 
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  ارتِد حلة رسمية
ي إجاباتك عىل 

  كن محدداً �ف
الأسئلة

  أحرصف معك بيانات مرصفية 
أو دليل عىل عملك.

  أُذكر تفاصيل خططك 
الدراسية

فاً   كن هادئاً ومح�ت
  كن صادقاً

6 نصائح للمقابلة 

الشخصية للحصول عىل 

التأشرية

الحصول عىل تأشرية للدارسة يف الواليات يستغرق 

املتحدة وقتاً طوياًل ولكن ميكن أن يكون 

إجراءا سهاًل ويستحق املجهود الذي يبذل من أجله. ارتفع عدد 

من  للعديد  املتحدة  الواليات  تصدرها  التي  الطالب  تأشريات 

الدول يف العام املايض بشكل كبري.

فور قبولك بربنامج دراسة أمرييك، سيكون عليك تعبئة منوذج 

بالتقدم للحصول  الذي يسمح لك  التأشرية عرب االنرتنت وهو 

وعىل  فيها.  والدراسة  املتحدة  الواليات  لدخول  تأشرية  عىل 

تأشرية  عىل  للحصول  الطلب  تقديم  إجراءات  أن  من  الرغم 

الطالب أو الزائر املتبادل قد تكون محرية وغري واضحة، يتمكن 

مئات اآلالف من الطلبة من الوفاء باملتطلبات والحصول عىل 

التأشرية. ففي العام املايض، املايض، تم إصدار 644,204 تأشرية 

.F-1 الفئة من 

اإلنجليزية  اللغة  مدرسة  أو  الجامعة  أو  الكلية  قبول  بعد 

لك  سرتسل  الكامل،  الدوام  بنظام  بها  بالدراسة  لاللتحاق 

منوذج  عن  عبارة  وهي   I-20 منوذج  تسمى  وثيقة  املدرسة 

.F-1 فئة  من  تأشرية  بطلب  للتقدم 

إذا كنت ستسافر كزائر متبادل، سرتسل لك املنظمة أو الجهة 

الحكومية األمريكية التي ترعاك منوذج DS-2019 يك تتقدم 

.J-1 بطلب لتأشرية من فئة

أو جامعتك منوذجا 1 أواًل:  سرتسل لك مدرستك 

مفوضة  مؤسسة  يف  قبولك  فيه  تؤكد 

 U.S. Citizenship and األمريكية  الهجرة  دائرة  ِقبل  من 

الطالب   Naturalization Service (USCIS)لتسجيل 
 F-1 لتحصل عىل تأشرية I-20 األجانب غري املهاجرين (طلب

أو طلب DS-2019 لتحصل عىل تأشرية J-1) وسيتحتم عليك 

النموذج.  هذا  وتوقع  تقرأ  أن 

انتبه جيداً لتتأكد من ان اسمك والتهجئة مكتوبان عىل طلب 

القبول بدقة كام هو يف جواز السفر وتأكد من أن الجامعة قد 

يف  وارد  هو  كام   DS-2019 أو  I-20 بنامذج  اسمك  أدرجت 

السفر. جواز 

ستحتاج لتحديد موعد للمقابلة الخاصة 2 ثانياً: 

منك  وسُيطلب  التأشرية  عىل  للحصول 

فقد  املعدلة  للقوانني  املستحقة. وفقاً  الرسوم  تدفع بعض  أن 

أصبح ممكناً لتأشرية الطالب أن تصدر قبل 120 يوماً من بدء 

الربنامج عىل منوذج I-20. أما التأشرية الخاصة بالزائر املتبادل، 

منوذج  للتاريخ عىل  سابق  وقت  اي  يف  إصدارها  املمكن  فمن 

DS-2019. ويجب أن تقدم طلبك للحصول عىل التأشرية يف 
أرسع وقت ممكن.

عىل  موقعاً  األمريكية  السفارات  من  واحدة  كل  متتلك 

للمقابلة  موعد  تحديد  كيفية  عن  تعليامت  يوفر  االنرتنت 

عن  أخرى  ومعلومات  التأشرية  عىل  للحصول  الشخصية 

أن  وتستطيع  التأشرية.  طلب  عىل  تطرأ  التي  التطورات 

العنوان:  عىل  بلدك  يف  للسفارة  االنرتنت  موقع   تجد 
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كام ميكن أن يعلمك موقع االنرتنت عن الوقت املتوقع انتظاره 

أو  السفارُة  بلدك. ويجب أن تعطي  التأشرية يف  للحصول عىل 

القنصلية األولويَة للطلبة املتقدمني للحصول عىل التأشرية. وإذا 

علمت بان برنامجك سيبدأ بعد مدة قصرية، تأكد من أن ترشح 

ذلك عند تقديم طلب التأشرية.

سيكون عليك أن تدفع 200 دوالراً امريكياً مقابل تكلفة نظام 

املتحدة  الواليات  يف  إقامتك  تسجيل  يف  املستخدم   الحاسوب 

طريق  عن  األتعاب  هذه  تدفع  أن  ميكنك   .(SEVIS)
الرابط  إىل  اذهب  دويل.  نطاق  عىل  السارية  االئتامن   بطاقة 

fmjfee.com/index.html لدفع األتعاب وتأكد من طباعة 

F-1 مت إصدار  644,204 تأشيرة يف السنة املاضية 1.2 مليون طالب يف 

الواليات املتحدة F & M مبوجب تأشيرات 

نسخة من اإليصال. يجب أن تدفع هذه األتعاب قبل ثالثة أيام 

عىل األقل قبل تاريخ املقابلة الشخصية.

كأتعاب  أمريكياً  إضافية بواقع 140 دوالراً  كام ستدفع رسوماً 

القنصلية األمريكية يف وطنك أو  أو  السفارة  التأشرية يف  طلب 

املعلومات  تجد  ان  تستطيع  السفارة.  تحدده  الذي  البنك  يف 

االنرتنت  موقع  التأشرية عىل  دفع رسوم طلب  الخاصة مبكان 

بلدك. يف  األمريكية  للسفارة 

استامرة 3 ثالثاً:  املتحدة  الواليات  تستخدم 

املهاجرين  لغري  جديدة  تأشرية  طلب 

DS-160 والتي يجب تعبئتها عرب االنرتنت. تحل هذه االستامرة 

تعليامت  عىل  العثور  ميكن  األخرى.  االستامرات  جميع  محل 

 حول تعبئة النموذج عرب االنرتنت والرابط الخاص بالنموذج عىل

عىل  العثور  ميكن  كام   https://ceac.state.gov/genniv/

املوقع  عىل  ببلدك  املتحدة  الواليات  قنصلية  أو  سفارة  موقع 

.usembassy.gov

اإلجراءات  عن  واقرأ  بالتأشريات  الخاص  القسم  إىل  اذهب 

املهاجرين. غري  لتأشريات  حالياً  السارية  الصحيحة 

قم بتعبئة منوذج DS-160 عرب االنرتنت بشكل كامل. وتذكر 

مرة أخرى أن تكتب اسمك متاماً كام هو وارد يف جواز السفر. 

املقابلة  أثناء  السفارة  إىل  معك  واحرضها  الطلبات  اطبع  ثم 

الشخصية.

النموذج رقم دي إس –  ستقوم بتحويل صورتك بينام تعبئ 

160 عرب االنرتنت. يجب أن تكون الصورة باملواصفات الواردة 

travel.state.gov/ .visa/:الرابط عىل  الصور  متطلبات  يف 

visaphotoreq/visaphotoreq_5334.html

استعد للمقابلة الشخصية. من املهم 4 رابعاً: 

تقدم  أن  مىض  وقٍت  أي  من  أكرث 

طلب التأشرية مبكراً وقبل بدايتك للدراسة بوقت طويل. حاول 

ان تقدم الطلب قبل التخطيط للسفر للواليات املتحدة بثالثة 

شهور عىل األقل إن أمكن. سيمنحك ذلك الوقت الكايف يف حالة 

وقوع أي تأخري يف السفارة أو إذا رغبت يف استئناف القرار يف 

املتقدمني  أسامء  جميع  وسُتسلم  التأشرية.  منحك  رفض  حالة 

الدول  بعض  مواطنو  سيخضع  األمني.  الترصيح  عىل  للحصول 

والتي  إضافية  لتحريات  معينة  مواد  يدرسون  الذين  والطالب 

اإلجراءات. تلك  إضافية إلنهاء  أسابيع  تتطلب عدة 

ملراكز  مكتب  بأقرب  االتصال  أو  زيارة  يف  ترغب  قد 

املوجودة  األمريكية  الحكومة  لدوائر  التابعة  اإلرشاد 

الرابط:  عىل  واملدرجة  العامل  أنحاء  جميع  ويف  بلدك   يف 
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سيكون مبقدور موظفي هذا املكتب أن يرشحوا لك كيف تدفع 

رسوم التأشرية وكيف ترتب إلجراء املقابلة الشخصية.

املقابلة  مع  تعامل  ترتديه.  مبا  تهتم  أن  مبكان  األهمية  من 

حلة  ترتدي  أن  يفضل  رسمية.  مناسبة  أنها  عىل  الشخصية 

ألنه  محورياً  دوراً  األوىل  االنطباعات  تلعب  ما  عادة  رسمية. 

والذي  التأشريات  موظف  مع  للتحدث  قليل  وقت  لك  سيتاح 

القرار. لن يكون أمامه إال دقائق قليلة إلجراء املقابلة واتخاذ 

تامة.  وبصورة  برسعة  التامة  معلوماتك  لتقديم  مستعداً  كن 

موظف  كان  وإذا  االنجليزية  باللغة  باالجابة  تتمكن  مل  وإذا 

ليس  مرتجاًم.  تطلب  أن  فبإمكانك  لغتك  يتكلم  ال  السفارة 

مطلوُب منك أن تتحدث اللغة االنجليزية للحصول عىل تأشرية 

إىل  يأتون  الطلبة  من  اآلالف  فإن عرشات  الواقع،  يف  الطالب. 

االنجليزية. اللغة  لتعلم  عام  كل  املتحدة  الواليات 

معرفة  التأشرية  إعطاء  عن  املسئول  السفارة  موظف  يحتاج 

املتحدة. كن  الواليات  الدراسة يف  املحدد من  هدفك وقصدك 

مبارشاً وتحدث عن خططك التعليمية باختصار ووضوح. يحب 

عىل  ومحددة  صادقة  إلجابات  االستامع  التأشريات  مسئولو 

األسئلة. وعادًة ما يكون رد فعلهم سلبياً تجاه مقدمي الطلبات 

يعلقون  أو  ما  إجابات مبهمة ويحفظون حديثاً  يجيبون  ممن 

ة. املتحد  الواليات  استفهامية عن عظمة وجامل  تعليقات 

وأن  معني  أو حريف  أكادميي  لديك هدف  يكون  أن  يجب  كام 

أن  لك  األفضل  من  أنه  تعتقد  ملاذا  ألن ترشح  مستعداً  تكون 

بدالً من دراسته يف  املتحدة  الواليات  تدرس موضوع معني يف 

وطنك. كن مستعداً ألن تذكر متاماً ماذا ستدرس وما نوع الحرفة 

املتحدة لشغلها. الواليات  الدراسة يف  التي ستعدك 

ثم  املتحدة  الواليات  يف  االنجليزية  اللغة  ستدرس  كنت  إذا 

دراستك  برنامج  تفرس  أن  فعليك  شهادة،  لتحصيل  الدراسة 

الكامل. تذكر أنه ال يكفي أن تقول فقط »أن الدراسة أفضل يف 

الواليات املتحدة«. قدم أسباباً مقبولة عن السبب يف أنك ترى 

الدراسة يف الواليات املتحدة أفضل. ويجب أن تكون قادراً عىل 

تقديم معلومات عن املدرسة وعن املكان الذي ستعيش فيه 

(سكن جامعي، إقامة مع أرسة أو يف شقة).

اللغة  تدرس  أن  بعد  وطنك  يف  للدراسة  سرتجع  كنت  وإذا 

وثائق  تحرض  أن  فعليك  املتحدة،  الواليات  يف  االنجليزية 

يؤيد  الجامعة  أستاذ  من  رسالة  مثل  كطالب  وضعك  تثبت 

أنحاء  جميع  من  الشباب  يكون  عادًة  الدراسية.  فيها خططك 

التأشرية  مقابلة  يف  ولكن  أهدافهم  من  متأكدين  غري  العامل 

من األفضل أن تعطي أجوبة محددة وواضحة. وإذا كنت غري 

لن  التأشرية  فإن موظف  تريد  التي  الدراسة  نوعية  متأكد من 

يصدق بأنك ستذهب اىل الواليات املتحدة للدراسة فقط وليس 

ألسباب أخرى. وباإلضافة للخطة الدراسية املحددة، حاول توفري 

املوقع  وعن  به  االلتحاق  تنوي  الذي  الربنامج  عن  معلومات 

فيه.  ستسكن  الذي 

من  أقل  درجاتك  كانت  إذا  فارقاً.  الدرجات  تصنع  ما  عادًة 

الواليات  يف  ستنجح  كيف  ترشح  ألن  مستعداً  كن  املعدل، 

مدير  من  موجه  خطاب  معك  يكون  أن  ويفضل  املتحدة. 

املدرسة أو من مدرس أو من املدرسة التي قبلت بها بالواليات 

املتحدة  الواليات  يف  للدراسة  املقرتح  بالربنامج  يفيد  املتحدة  

يرشح احتامالت نجاحك. إذا كانت هناك ظروف خاصة (مثل 

تدين  يف  ساهم  مام  األوىل)  الدرجة  من  قريب  مرض  أو  وفاة 

الخاصة الظروف  هذه  ترشح  املدرسة  فدع  الدرجات، 

فسيثري  املتحدة،  بالواليات  تعليمك  لدعم  بالكاد  دخل  توفري 

ذلك الشك لدى موظف التأشريات.

قد ال تكون املبالغ املالية الكبرية يف الحسابات املرصفية كافية 

كدليل عىل الدعم املادي. عند تزويد معلومات عن حساباتك 

املرصفية، اطلب من شخص ما يف مرصفك أن يصدر خطاباً ينص 

عىل تاريخ فتح الحساب ومتوسط الرصيد يف الحساب. سيقنع 

طويل  تاريخ  لديكم  وأرستك  بأنك  التأشريات  موظف  ذلك 

ومستقر من التعامل مع البنك.

»النية للعودة«

يتم اعتامد معظم تأشريات الطالب وتأشريات الزائر املتبادل. 

والسبب األكرث شيوعاً لرفض منح تأشرية لطالب أو لزائر متبادل 

هو عدم قدرة الشخص املتقدم للحصول عىل التأشرية عىل أن 

يثبت ملوظف التأشريات أنه سيعود لوطنه بعد إمتام الدراسة 

يف الواليات املتحدة. وتسمى هذه القاعدة بالقسم 214 ب.

ولتقرير ما إذا كنت تنوي العودة للوطن، سيطرح عليك موظف 

وعن  األم  ببلدك  صلتك  عن  األسئلة  من  مجموعة  التأشريات 

خططك الدراسية. وسيكون عليك أن تظهر للموظف أن أرستك 

املحتملة  إقامتك  أول عام من  نفقات  القدرة عىل دفع  لديها 

باقي  لتمويل  واقعية  خطط  لديك  وأن  املتحدة  الواليات  يف 

تعليمك.

 I-20 منوذج  ذلك  يف  مبا  النامذج  كافة  معك  تكون  أن  يجب 

رسوم  دفع  وإيصال   DS-160 ومنوذج   DS-2019 ومنوذج 

التأشرية. ويجب أن تحرض معك أية مستندات مالية يك تثبت 

كيف ستدفع مرصوفات تعليمك وأية وثائق قد تساعد يف إثبات 

كيف ستعود إىل وطنك. تتضمن هذه الوثائق عىل سبيل املثال 

جوازات سفر سابقة تثبت سفرك للخارج وبيانات مرصفية أو 

بيانات بالراتب أو وثائق عائلية أو سجالت للطالب.

إذا فشل كل ذلك ...

ما ميكنك  أمر  يكون هناك  التأشرية، فقد  إذا تم رفض منحك 

معظم  ويف  القرار.  من  التظلم  ميكنك  الرفض.  هذا  لرد  فعله 

الحاالت، ستحتاج ألن تقدم مستندات إضافية مل يتم تقدميها 

مع الطلب األويل. وميكن أن يفيد فاكس او رسالة بريد إلكرتوين 

األمريكية  القنصلية  أو  السفارة  من  أو  أمريكية  مدرسة  من 

التظلم.  تفاصيل عن مؤهالتك يف نجاح  مبدينتك يحتوي عىل 

لغري  التأشريات  قسم  رئيس  إىل  الفاكس  رسائل  توجيه  يجب 

املهاجرين بالربيد القنصيل. تتوافر أرقام الفاكس والهاتف عىل 

.usembassy.state.gov الرابط  الخارجية عىل  موقع وزارة 

معلومات  الحاالت،  بعض  يف  التأشريات،  موظف  يطلب  قد 

مرشوع.  أو  منزل  ملكية  دليل  أو  عملك  دليل  مثل  إضافية 

املطلوبة. باملعلومات  ترد  أن  ويجب 

أيام  عليها خالل  أن تحصل  التأشرية، يجب  املوافقة عىل  فور 

قليلة. 

William Fish meets regularly with U.S. Consular 
Affairs Officers in Washington, D.C. and in 
overseas embassies and consulates. He is President 
of the Washington International Education 
Council, which promotes international 
educational exchange. He can be contacted at 
wfish@washcouncil.org, www.washcouncil.org.

وما انت خالل 
بضعة أيام

صدر الوليات المتحدة أنواعاً 
ات  مختلفة من التأش�ي

للطالب:

يحصل الطالب بنظام الوقت 
ة من الفئة  الكامل عىل تأش�ي

.M-1 او F-1 

سيحصل زوجك / زوجتك   
ة من فئة  وأطفالك عىل تأش�ي

.M-2 و F-2

وسيستلم الزائر التبادلي 
ي زوار تبادل 

ا J-1 . يأ�ت ف ف�ي
البعثات للوليات المتحدة 

لالستشارة والتدريب 
والبحث أو الدراسة أو 

للحصول عىل وضع دراسي 
وسط أرسة أو عمل مؤقت.

االنرتنت  عرب  أداة  األمريكية  الخارجية  وزارة  نفذت  وقد 

املهاجرين  من  التأشرية  عىل  الحصول  للمتقدمني  ميكن 

طلباتهم: حالة  ملراجعة  استخدامها  املهاجرين   وغري 

.https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx

التمويل  

لإلثبات  والقابل  املناسب  املايل  الدعم  لديك  يتوافر  أن  يجب 

ليك تعيش وتدرس يف الواليات املتحدة. وعادًة ما تكون طلبات 

الحصول عىل التأشرية أقوى إذا كان الدعم املايل يأيت من األرسة 

الكائنة  املؤسسات  أو من رعاة آخرين من  العمل  أو من رب 

يف وطنك األم.

ألن  مستعداً  كن  تعليمك،  نفقات  سيدفعان  والداك  كان  إذا 

تثبت بالوثائق كيف يحصل الوالدان عىل دخلهام. أحرض خطاباً 

من أرباب عمل والديك ينص عىل طبيعة عملهام وعدد السنني 

التي عملوها يف تلك املؤسسات وكم يتقاضون.

عندما يرى موظفو التأشريات أي تناقض أو مبالغة، سيمتنعون 

عن منح التأشريات. فإذا كان بإمكان أرستك إثبات قدرتهم عىل 
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سيكون مبقدور موظفي هذا املكتب أن يرشحوا لك كيف تدفع 

رسوم التأشرية وكيف ترتب إلجراء املقابلة الشخصية.

املقابلة  مع  تعامل  ترتديه.  مبا  تهتم  أن  مبكان  األهمية  من 

حلة  ترتدي  أن  يفضل  رسمية.  مناسبة  أنها  عىل  الشخصية 

ألنه  محورياً  دوراً  األوىل  االنطباعات  تلعب  ما  عادة  رسمية. 

والذي  التأشريات  موظف  مع  للتحدث  قليل  وقت  لك  سيتاح 

القرار. لن يكون أمامه إال دقائق قليلة إلجراء املقابلة واتخاذ 

تامة.  وبصورة  برسعة  التامة  معلوماتك  لتقديم  مستعداً  كن 

موظف  كان  وإذا  االنجليزية  باللغة  باالجابة  تتمكن  مل  وإذا 

ليس  مرتجاًم.  تطلب  أن  فبإمكانك  لغتك  يتكلم  ال  السفارة 

مطلوُب منك أن تتحدث اللغة االنجليزية للحصول عىل تأشرية 

إىل  يأتون  الطلبة  من  اآلالف  فإن عرشات  الواقع،  يف  الطالب. 

االنجليزية. اللغة  لتعلم  عام  كل  املتحدة  الواليات 

معرفة  التأشرية  إعطاء  عن  املسئول  السفارة  موظف  يحتاج 

املتحدة. كن  الواليات  الدراسة يف  املحدد من  هدفك وقصدك 

مبارشاً وتحدث عن خططك التعليمية باختصار ووضوح. يحب 

عىل  ومحددة  صادقة  إلجابات  االستامع  التأشريات  مسئولو 

األسئلة. وعادًة ما يكون رد فعلهم سلبياً تجاه مقدمي الطلبات 

يعلقون  أو  ما  إجابات مبهمة ويحفظون حديثاً  يجيبون  ممن 

ة. املتحد  الواليات  استفهامية عن عظمة وجامل  تعليقات 

وأن  معني  أو حريف  أكادميي  لديك هدف  يكون  أن  يجب  كام 

أن  لك  األفضل  من  أنه  تعتقد  ملاذا  ألن ترشح  مستعداً  تكون 

بدالً من دراسته يف  املتحدة  الواليات  تدرس موضوع معني يف 

وطنك. كن مستعداً ألن تذكر متاماً ماذا ستدرس وما نوع الحرفة 

املتحدة لشغلها. الواليات  الدراسة يف  التي ستعدك 

ثم  املتحدة  الواليات  يف  االنجليزية  اللغة  ستدرس  كنت  إذا 

دراستك  برنامج  تفرس  أن  فعليك  شهادة،  لتحصيل  الدراسة 

الكامل. تذكر أنه ال يكفي أن تقول فقط »أن الدراسة أفضل يف 

الواليات املتحدة«. قدم أسباباً مقبولة عن السبب يف أنك ترى 

الدراسة يف الواليات املتحدة أفضل. ويجب أن تكون قادراً عىل 

تقديم معلومات عن املدرسة وعن املكان الذي ستعيش فيه 

(سكن جامعي، إقامة مع أرسة أو يف شقة).

اللغة  تدرس  أن  بعد  وطنك  يف  للدراسة  سرتجع  كنت  وإذا 

وثائق  تحرض  أن  فعليك  املتحدة،  الواليات  يف  االنجليزية 

يؤيد  الجامعة  أستاذ  من  رسالة  مثل  كطالب  وضعك  تثبت 

أنحاء  جميع  من  الشباب  يكون  عادًة  الدراسية.  فيها خططك 

التأشرية  مقابلة  يف  ولكن  أهدافهم  من  متأكدين  غري  العامل 

من األفضل أن تعطي أجوبة محددة وواضحة. وإذا كنت غري 

لن  التأشرية  فإن موظف  تريد  التي  الدراسة  نوعية  متأكد من 

يصدق بأنك ستذهب اىل الواليات املتحدة للدراسة فقط وليس 

ألسباب أخرى. وباإلضافة للخطة الدراسية املحددة، حاول توفري 

املوقع  وعن  به  االلتحاق  تنوي  الذي  الربنامج  عن  معلومات 

فيه.  ستسكن  الذي 

من  أقل  درجاتك  كانت  إذا  فارقاً.  الدرجات  تصنع  ما  عادًة 

الواليات  يف  ستنجح  كيف  ترشح  ألن  مستعداً  كن  املعدل، 

مدير  من  موجه  خطاب  معك  يكون  أن  ويفضل  املتحدة. 

املدرسة أو من مدرس أو من املدرسة التي قبلت بها بالواليات 

املتحدة  الواليات  يف  للدراسة  املقرتح  بالربنامج  يفيد  املتحدة  

يرشح احتامالت نجاحك. إذا كانت هناك ظروف خاصة (مثل 

تدين  يف  ساهم  مام  األوىل)  الدرجة  من  قريب  مرض  أو  وفاة 

الخاصة الظروف  هذه  ترشح  املدرسة  فدع  الدرجات، 

فسيثري  املتحدة،  بالواليات  تعليمك  لدعم  بالكاد  دخل  توفري 

ذلك الشك لدى موظف التأشريات.

قد ال تكون املبالغ املالية الكبرية يف الحسابات املرصفية كافية 

كدليل عىل الدعم املادي. عند تزويد معلومات عن حساباتك 

املرصفية، اطلب من شخص ما يف مرصفك أن يصدر خطاباً ينص 

عىل تاريخ فتح الحساب ومتوسط الرصيد يف الحساب. سيقنع 

طويل  تاريخ  لديكم  وأرستك  بأنك  التأشريات  موظف  ذلك 

ومستقر من التعامل مع البنك.

»النية للعودة«

يتم اعتامد معظم تأشريات الطالب وتأشريات الزائر املتبادل. 

والسبب األكرث شيوعاً لرفض منح تأشرية لطالب أو لزائر متبادل 

هو عدم قدرة الشخص املتقدم للحصول عىل التأشرية عىل أن 

يثبت ملوظف التأشريات أنه سيعود لوطنه بعد إمتام الدراسة 

يف الواليات املتحدة. وتسمى هذه القاعدة بالقسم 214 ب.

ولتقرير ما إذا كنت تنوي العودة للوطن، سيطرح عليك موظف 

وعن  األم  ببلدك  صلتك  عن  األسئلة  من  مجموعة  التأشريات 

خططك الدراسية. وسيكون عليك أن تظهر للموظف أن أرستك 

املحتملة  إقامتك  أول عام من  نفقات  القدرة عىل دفع  لديها 

باقي  لتمويل  واقعية  خطط  لديك  وأن  املتحدة  الواليات  يف 

تعليمك.

 I-20 منوذج  ذلك  يف  مبا  النامذج  كافة  معك  تكون  أن  يجب 

رسوم  دفع  وإيصال   DS-160 ومنوذج   DS-2019 ومنوذج 

التأشرية. ويجب أن تحرض معك أية مستندات مالية يك تثبت 

كيف ستدفع مرصوفات تعليمك وأية وثائق قد تساعد يف إثبات 

كيف ستعود إىل وطنك. تتضمن هذه الوثائق عىل سبيل املثال 

جوازات سفر سابقة تثبت سفرك للخارج وبيانات مرصفية أو 

بيانات بالراتب أو وثائق عائلية أو سجالت للطالب.

إذا فشل كل ذلك ...

ما ميكنك  أمر  يكون هناك  التأشرية، فقد  إذا تم رفض منحك 

معظم  ويف  القرار.  من  التظلم  ميكنك  الرفض.  هذا  لرد  فعله 

الحاالت، ستحتاج ألن تقدم مستندات إضافية مل يتم تقدميها 

مع الطلب األويل. وميكن أن يفيد فاكس او رسالة بريد إلكرتوين 

األمريكية  القنصلية  أو  السفارة  من  أو  أمريكية  مدرسة  من 

التظلم.  تفاصيل عن مؤهالتك يف نجاح  مبدينتك يحتوي عىل 

لغري  التأشريات  قسم  رئيس  إىل  الفاكس  رسائل  توجيه  يجب 

املهاجرين بالربيد القنصيل. تتوافر أرقام الفاكس والهاتف عىل 

.usembassy.state.gov الرابط  الخارجية عىل  موقع وزارة 

معلومات  الحاالت،  بعض  يف  التأشريات،  موظف  يطلب  قد 

مرشوع.  أو  منزل  ملكية  دليل  أو  عملك  دليل  مثل  إضافية 

املطلوبة. باملعلومات  ترد  أن  ويجب 

أيام  عليها خالل  أن تحصل  التأشرية، يجب  املوافقة عىل  فور 

قليلة. 

William Fish meets regularly with U.S. Consular 
Affairs Officers in Washington, D.C. and in 
overseas embassies and consulates. He is President 
of the Washington International Education 
Council, which promotes international 
educational exchange. He can be contacted at 
wfish@washcouncil.org, www.washcouncil.org.

وما انت خالل 
بضعة أيام

صدر الوليات المتحدة أنواعاً 
ات  مختلفة من التأش�ي

للطالب:

يحصل الطالب بنظام الوقت 
ة من الفئة  الكامل عىل تأش�ي

.M-1 او F-1 

سيحصل زوجك / زوجتك   
ة من فئة  وأطفالك عىل تأش�ي

.M-2 و F-2

وسيستلم الزائر التبادلي 
ي زوار تبادل 

ا J-1 . يأ�ت ف ف�ي
البعثات للوليات المتحدة 

لالستشارة والتدريب 
والبحث أو الدراسة أو 

للحصول عىل وضع دراسي 
وسط أرسة أو عمل مؤقت.

االنرتنت  عرب  أداة  األمريكية  الخارجية  وزارة  نفذت  وقد 

املهاجرين  من  التأشرية  عىل  الحصول  للمتقدمني  ميكن 

طلباتهم: حالة  ملراجعة  استخدامها  املهاجرين   وغري 

.https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx

التمويل  

لإلثبات  والقابل  املناسب  املايل  الدعم  لديك  يتوافر  أن  يجب 

ليك تعيش وتدرس يف الواليات املتحدة. وعادًة ما تكون طلبات 

الحصول عىل التأشرية أقوى إذا كان الدعم املايل يأيت من األرسة 

الكائنة  املؤسسات  أو من رعاة آخرين من  العمل  أو من رب 

يف وطنك األم.

ألن  مستعداً  كن  تعليمك،  نفقات  سيدفعان  والداك  كان  إذا 

تثبت بالوثائق كيف يحصل الوالدان عىل دخلهام. أحرض خطاباً 

من أرباب عمل والديك ينص عىل طبيعة عملهام وعدد السنني 

التي عملوها يف تلك املؤسسات وكم يتقاضون.

عندما يرى موظفو التأشريات أي تناقض أو مبالغة، سيمتنعون 

عن منح التأشريات. فإذا كان بإمكان أرستك إثبات قدرتهم عىل 

CENTRAL  
WASHINGTON  
UNIVERSITY

CWU.EDU
400 E. University Way, Ellensburg, WA 98926 USA  •  +1-509-963-3612

ال واشنطن جامعة سن�ت
ي المتناول

جودة وأمان ورسوم �ف

برامج الشهادات
تتوافر المنح الدراسية  •

ي المتناول
رسوم �ف  •

أك�ث من 150 برنامج للدراسات الجامعية   •
والدراسات العليا

مواقع متعددة لحرم الجامعة  •
intladm@cwu.edu  :لمزيد من المعلومات

ية كلغة ثانية بالجامعة ز نجل�ي الإ
 TOEFL / ي عن امتحان

وط وتغا�ف قبول م�ث  •
IELTS

ي الخريف والشتاء والربيع 
تواريخ بدء �ف  •

والصيف

تجربة الثقافة الأمريكية بحرم جامعة أمريكي  •
UESL@cwu.edu  :لمزيد من المعلومات

ال واشنطن ي جامعة سن�ت
لحياة �ز

بيئة آمنة  •
بلدة تاريخية آمنة  •

أنشطة ترفيهية مثل صيد الأسماك والس�ي   •
لج وركوب القوارب بالأنهار ف وال�ت

فرص تعلم  •

DS@cwu.edu :جامعة سنرتال واشنطن هي مؤسسة تعليمية تؤكد عىل العمل والتساوي يف الفرص. • لخيارات اإلقامة، اتصل بالربيد اإللكرتوين

  

www.intostudy.com/marshall 

ي واحدة من أعىل الجامعات الأمريكية   
ادرس �ف

لماذا تعت�ب جامعة مارشال بأنها الأنسب لك؟
تصنف يف املركز الـ 17 ضمن أعىل الجامعات الحكومية اإلقليمية بالجنوب )تقرير أفضل الكليات   •

لعام 2015 ، تقرير أخبار الواليات املتحدة والعامل(

ال داع لخوض اختبار GMAT أو GRE ملعظم برامج الدراسات العليا.  •
8 برامج جامعية و15 برنامج دراسات عليا وبرامج لإلنجليزية األكادميية واللغة اإلنجليزية العامة.  •

تعليم يف املتناول بالكليات يف بلدة وضاحية آمنة وصغرية.  •
رقم 1 يف برنامج ماجستري علم الطب الرشعي يف الواليات املتحدة )املجلس األمرييك للعلوم   •

الجنائية لعام 2015(
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و90,000 يحضر  األمريكان  الطالب  من  العديد 

أول  لقضاء  الجاليات  بكليات  أجنبياً  طالباً 

سنتني من الدراسة الجامعية يف الواليات املتحدة. من خالل 

ما يقرب من 1,200 كلية جاليات يف البالد، توجد العديد من 

املزايا لهذا النموذج مقارنًة بدراسة األربع سنوات كاملة يف 

وفصوال  كثرياً  أقل  رسوماً  الجاليات  كليات  تقدم  الجامعة. 

تقوم  الحاالت،  معظم  ويف  قوياً.  طالبياً  ودعاًم  عدداً  أقل 

بدور الطريق إىل الجامعات املرموقة التي تبلغ مدة الدراسة 

أربع سنوات. بها 

هي  األمرييك  العايل  التعليم  يف  القوة  نقاط  أهم  إحدى 

كلية  إىل  أو  الجامعة  إىل  الكلية  الطالب من  تحويل  سهولة 

درجة  عىل  للحصول  يخططون  الذين  وللطالب  أخرى. 

البكالوريوس، ميكن أن يكون التحويل من كلية جاليات إىل 

سيحرض  السهولة.  شديد  أمراً  سنتني  آخر  لقضاء  الجامعة 

العام  التعليم  متطلبات  إلكامل  الجاليات  بكلية  الطالب 

ميكنهم  وهناك،  الجامعة،  إىل  التحويل  ثم  أقل  بقسم 

درجة  إمتام  وبالتايل  العليا  باألقسام  دورات  عىل  الحصول 

 "2+2" بطريقة  عامًة  الطريقة  هذه  وتعرف  البكالوريوس. 

عىل الرغم من أنها قد تستغرق أكرث من أربع سنوات إلمتام 

جميع الدورات الرضورية للحصول عىل درجة البكالوريوس.

ويف الواقع، يويص العديد من مستشاري الجامعات الطالب 

بالحضور بربامج تحويل بكلية الجاليات أوالً ثم التحويل إىل 

الجامعات لقضاء آخر عامني. فعىل سبيل املثال، فإن الطالب 

جاليات،  كلية  وهي  مونيكا،  سانتا  كلية  يف  يدرسون  الذين 

شهادة  عىل  الحصول  فور  أنجلوس  لوس  جامعة  إىل  حولوا 

التحويل ملدة عامني.

سهاًل أصبح  التحويل 
تضع العديد من الكليات والجامعات ترتيبات خاصة تعرف 

لـ "ضامن قبول  باسم "اتفاقيات التفصيل" أو برامج رشاكة 

االتفاقيات  وتساعد هذه  األخرى.  املؤسسات  مع  التحويل" 

عىل ضامن التحويل بسهولة من الفصول التي يحصل عليها 

بأقل  الرشيكة  املؤسسات  إىل  الجاليات  كليات  يف  الطالب 

املثال،  الوقت والدرجات. فعىل سبيل  الخسائر يف  قدر من 

العمرانية  املنطقة  يف  ماريكوبا  يف  العرش  الكليات  تعمل 

من فينيكس وأريزونا عن قرب مع جامعة أريزونا وجامعة 

والية أريزونا وجامعة شامل أريزونا للتأكد من التحويل من 

ماريكوبا. دورات 

قبول  بالجامعات  التحويل  قبول  ضامن  اتفاقيات  وتضمن 

طالب كليات الجاليات ممن يتمون متطلبات خاصة تضعها 

درجات  متوسط  املتطلبات  هذه  تشمل  وقد  الجامعة. 

بعض  وتستثنى  توفل.  امتحان  يف  ودرجة  ودورات  معني 

التخصصات من اتفاقيات ضامن قبول التحويل. فعىل سبيل 

اتفاقيات ضامن  من  األعامل  إدارة  تخصص  يستثنى  املثال، 

إرفني. كاليفورنيا  بجامة  التحويل  قبول 

ويف الغالب تكون اتفاقيات التفصيل اتفاقيات ضامن قبول 

التحويل بني كليات جاليات وكليات وجامعات مدة الدراسة 

بها أربع سنوات يف نفس الوالية ولكن ليس ذلك هو الحال 

الجاليات  كليات  جميع  تلتزم  املثال،  سبيل  فعىل  دامئاً. 

مع  تفصيل  باتفاقيات  كلية   115 عددها  البالغ  بكاليفورنيا 

كاليفورنيا.  جامعة  ونظام  كاليفورنيا  والية  جامعة  نظام 

العام  التعليم  متطلبات  بنجاح  طالب  أكمل  إذا  مثال، 

لجامعة والية كاليفورنيا أو جامعة كاليفورنيا يف كلية سانتا 

التحويل إىل واحدة من الجامعات  مونيكا، ميكنه أو ميكنها 

البكالوريوس. درجة  من  عامني  آخر  وإكامل 

برسوم  املال  لتوفري  الفرصة  للطالب  الرشاكات  هذه  توفر 

كلية الجاليات وحتى التحويل إىل والتخرج من جامعة تحتل 

عالياً. تصنيفاً 

ما  عىل  العلوم  أو  الفنون  بدراسة  الطالب  قرار  ويعتمد 

سنتني،  أول  فأثناء  دراستهم.  وتخصص  ملجال  له  يخططون 

اإلنسانية  العلوم  من  متنوعة  مجموعة  الطالب  يدرس 

دورات  مع  الطبيعية  العلوم  ودورات  االجتامعية  والعلوم 

للتخصص. لإلعداد  تأسيس 

كنت  إذا  بإعاقتك.  التحويل  يف  التحديات  لبعض  تسمح  ال 

طريقة  التحويل  يكون  أن  ميكن  لألمام،  لالنطالق  تخطط 

بالتعليم  وإثراء خربتك  التعليمية  أهدافك  لتحقيق  ممتازة 

السيارة هو  الرتوس يف  نقل  أن  مثلام  متاماً  األمرييك.  العايل 

طريقة لكسب املزيد من الرسعة والقوة، فإن التحويل من 

من  املزيد  إىل  يدفعك  أن  ميكن  أخرى  إىل  جامعة  أو  كلية 

اإلنجازات.  

ما هو الفارق؟
ي 

تختلف كليات الجاليات عن الجامعات ال�ت
تبلغ مدة الدراسة بها أربع سنوات وإليك 

سباب: الأ

القبول أسهل. عادًة ما تكون الدرجات 
املطلوبة يف امتحان توفل )اختبار اللغة 

اإلنجليزية كلغة أجنبية( واملتطلبات األكادميية 
أقل للقبول بكليات الجاليات األمريكية مقارنًة 

باملؤسسات التي تبلغ مدة الدراسة بها أربع 
سنوات. كام تقدم العديد من كليات الجاليات 

برامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية أو الرياضيات 
التطويرية للطالب ممن يحصلون عىل درجات 

قليلة للغاية لبدء دراساتهم األكادميية عىل 
الفور.

تكاليف أقل. ميكن أن تكون رسوم الدراسة 
يف كليات الجاليات من 20 إىل 80 باملائة أقل 
من الجامعات والكليات األمريكية التي تبلغ 

مدة الدراسة بها أربع سنوات. وهذا توفري 
كبري يف التكاليف خالل أول سنتني من درجة 

البكالوريوس.

عادًة ما يكون التحاق الطالب بالفصول 
أو باملؤسسة بصفة عامة أقل من نظريه يف 

املدارس بنظام األربع سنوات. ويتمتع املعلمون 
واملستشارون بالقدرة عىل تقديم اهتامم فردي 

للطالب. يقول العديد من الطالب األمريكان 
واألجانب أن الحضور مبدارس أصغر خالل أول 

سنتني ساعدهم عىل التحويل الجيد إىل مدارس 
أكرب بنظام األربع سنوات الجتياز آخر سنتني.

بيئة الفصل الدراسي أك�ث تدعيمًا. يف النظام 
التعليمي األمرييك، عادًة ما يتنافس الطالب عىل 

الدرجات الجيدة. أما الطالب األجانب ممن ال 
يتحدثون اإلنجليزية بطالقة فيمثل لهم ذلك 

عيباً. وغالباً، ما يؤدون بصورة أفضل ويشعرون 
مبزيد من الراحة يف الفصول األصغر حيث توجد 

منافسة أقل. باإلضافة إىل ذلك، عادًة ما تقدم 
كليات الجاليات توجيهاً مجانياً لدعم الطالب 

ومساعدتهم عىل النجاح.

تكيف أسهل: تساعد الدراسة ملدة سنتني يف 
كليات الجاليات الطالب األجانب عىل تحسني 

مهارات اللغة اإلنجليزية وأن ينموا وقد اعتادوا 

النظام التعليمي األمرييك والثقافة األمريكية.

معارض التحويل الدولية
تستضيف العديد من كليات الجاليات "معارض تحويل" لطالبها بحيث ميكنهم تعلم املزيد عن 

فرص الحصول عىل شهادة نهائية يف جامعة مدة الدراسة بها أربع سنوات. ويف هذه املعارض، التي 

غالباً ما تقام يف مسارح املدارس أو بحرم الجامعة، تتاح للطالب فرصة عظيمة للتحدث إىل ممثيل 

القبول من الجامعات املرموقة حول العامل.

خارج  إىل  ينتقل  أن  سياتل  يف  يدرس  جاليات  بكلية  األجنبي  للطالب  ميكن  املثال،  سبيل  فعىل 

والية واشنطن إىل أماكن مثل كاليفورنيا أو نيويورك. ويأيت ممثلون من جامعات أمريكية أخرى 

والرابعة  الثالثة  السنتني  إىل  البارزين  األجانب  الطالب  الستقدام  الدولية  التحويل  معارض  إىل 

بجامعاتهم.

ويف بعض األحيان، تنضم كليات جاليات عديدة أخرى يف املنطقة بحيث تجذب املعارض املزيد من 

الجامعات لفعاليات متعددة األيام.
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و90,000 يحضر  األمريكان  الطالب  من  العديد 

أول  لقضاء  الجاليات  بكليات  أجنبياً  طالباً 

سنتني من الدراسة الجامعية يف الواليات املتحدة. من خالل 

ما يقرب من 1,200 كلية جاليات يف البالد، توجد العديد من 

املزايا لهذا النموذج مقارنًة بدراسة األربع سنوات كاملة يف 

وفصوال  كثرياً  أقل  رسوماً  الجاليات  كليات  تقدم  الجامعة. 

تقوم  الحاالت،  معظم  ويف  قوياً.  طالبياً  ودعاًم  عدداً  أقل 

بدور الطريق إىل الجامعات املرموقة التي تبلغ مدة الدراسة 

أربع سنوات. بها 

هي  األمرييك  العايل  التعليم  يف  القوة  نقاط  أهم  إحدى 

كلية  إىل  أو  الجامعة  إىل  الكلية  الطالب من  تحويل  سهولة 

درجة  عىل  للحصول  يخططون  الذين  وللطالب  أخرى. 

البكالوريوس، ميكن أن يكون التحويل من كلية جاليات إىل 

سيحرض  السهولة.  شديد  أمراً  سنتني  آخر  لقضاء  الجامعة 

العام  التعليم  متطلبات  إلكامل  الجاليات  بكلية  الطالب 

ميكنهم  وهناك،  الجامعة،  إىل  التحويل  ثم  أقل  بقسم 

درجة  إمتام  وبالتايل  العليا  باألقسام  دورات  عىل  الحصول 

 "2+2" بطريقة  عامًة  الطريقة  هذه  وتعرف  البكالوريوس. 

عىل الرغم من أنها قد تستغرق أكرث من أربع سنوات إلمتام 

جميع الدورات الرضورية للحصول عىل درجة البكالوريوس.

ويف الواقع، يويص العديد من مستشاري الجامعات الطالب 

بالحضور بربامج تحويل بكلية الجاليات أوالً ثم التحويل إىل 

الجامعات لقضاء آخر عامني. فعىل سبيل املثال، فإن الطالب 

جاليات،  كلية  وهي  مونيكا،  سانتا  كلية  يف  يدرسون  الذين 

شهادة  عىل  الحصول  فور  أنجلوس  لوس  جامعة  إىل  حولوا 

التحويل ملدة عامني.

سهاًل أصبح  التحويل 
تضع العديد من الكليات والجامعات ترتيبات خاصة تعرف 

لـ "ضامن قبول  باسم "اتفاقيات التفصيل" أو برامج رشاكة 

االتفاقيات  وتساعد هذه  األخرى.  املؤسسات  مع  التحويل" 

عىل ضامن التحويل بسهولة من الفصول التي يحصل عليها 

بأقل  الرشيكة  املؤسسات  إىل  الجاليات  كليات  يف  الطالب 

املثال،  الوقت والدرجات. فعىل سبيل  الخسائر يف  قدر من 

العمرانية  املنطقة  يف  ماريكوبا  يف  العرش  الكليات  تعمل 

من فينيكس وأريزونا عن قرب مع جامعة أريزونا وجامعة 

والية أريزونا وجامعة شامل أريزونا للتأكد من التحويل من 

ماريكوبا. دورات 

قبول  بالجامعات  التحويل  قبول  ضامن  اتفاقيات  وتضمن 

طالب كليات الجاليات ممن يتمون متطلبات خاصة تضعها 

درجات  متوسط  املتطلبات  هذه  تشمل  وقد  الجامعة. 

بعض  وتستثنى  توفل.  امتحان  يف  ودرجة  ودورات  معني 

التخصصات من اتفاقيات ضامن قبول التحويل. فعىل سبيل 

اتفاقيات ضامن  من  األعامل  إدارة  تخصص  يستثنى  املثال، 

إرفني. كاليفورنيا  بجامة  التحويل  قبول 

ويف الغالب تكون اتفاقيات التفصيل اتفاقيات ضامن قبول 

التحويل بني كليات جاليات وكليات وجامعات مدة الدراسة 

بها أربع سنوات يف نفس الوالية ولكن ليس ذلك هو الحال 

الجاليات  كليات  جميع  تلتزم  املثال،  سبيل  فعىل  دامئاً. 

مع  تفصيل  باتفاقيات  كلية   115 عددها  البالغ  بكاليفورنيا 

كاليفورنيا.  جامعة  ونظام  كاليفورنيا  والية  جامعة  نظام 

العام  التعليم  متطلبات  بنجاح  طالب  أكمل  إذا  مثال، 

لجامعة والية كاليفورنيا أو جامعة كاليفورنيا يف كلية سانتا 

التحويل إىل واحدة من الجامعات  مونيكا، ميكنه أو ميكنها 

البكالوريوس. درجة  من  عامني  آخر  وإكامل 

برسوم  املال  لتوفري  الفرصة  للطالب  الرشاكات  هذه  توفر 

كلية الجاليات وحتى التحويل إىل والتخرج من جامعة تحتل 

عالياً. تصنيفاً 

ما  عىل  العلوم  أو  الفنون  بدراسة  الطالب  قرار  ويعتمد 

سنتني،  أول  فأثناء  دراستهم.  وتخصص  ملجال  له  يخططون 

اإلنسانية  العلوم  من  متنوعة  مجموعة  الطالب  يدرس 

دورات  مع  الطبيعية  العلوم  ودورات  االجتامعية  والعلوم 

للتخصص. لإلعداد  تأسيس 

كنت  إذا  بإعاقتك.  التحويل  يف  التحديات  لبعض  تسمح  ال 

طريقة  التحويل  يكون  أن  ميكن  لألمام،  لالنطالق  تخطط 

بالتعليم  وإثراء خربتك  التعليمية  أهدافك  لتحقيق  ممتازة 

السيارة هو  الرتوس يف  نقل  أن  مثلام  متاماً  األمرييك.  العايل 

طريقة لكسب املزيد من الرسعة والقوة، فإن التحويل من 

من  املزيد  إىل  يدفعك  أن  ميكن  أخرى  إىل  جامعة  أو  كلية 

اإلنجازات.  

ما هو الفارق؟
ي 

تختلف كليات الجاليات عن الجامعات ال�ت
تبلغ مدة الدراسة بها أربع سنوات وإليك 

سباب: الأ

القبول أسهل. عادًة ما تكون الدرجات 
املطلوبة يف امتحان توفل )اختبار اللغة 

اإلنجليزية كلغة أجنبية( واملتطلبات األكادميية 
أقل للقبول بكليات الجاليات األمريكية مقارنًة 

باملؤسسات التي تبلغ مدة الدراسة بها أربع 
سنوات. كام تقدم العديد من كليات الجاليات 

برامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية أو الرياضيات 
التطويرية للطالب ممن يحصلون عىل درجات 

قليلة للغاية لبدء دراساتهم األكادميية عىل 
الفور.

تكاليف أقل. ميكن أن تكون رسوم الدراسة 
يف كليات الجاليات من 20 إىل 80 باملائة أقل 
من الجامعات والكليات األمريكية التي تبلغ 

مدة الدراسة بها أربع سنوات. وهذا توفري 
كبري يف التكاليف خالل أول سنتني من درجة 

البكالوريوس.

عادًة ما يكون التحاق الطالب بالفصول 
أو باملؤسسة بصفة عامة أقل من نظريه يف 

املدارس بنظام األربع سنوات. ويتمتع املعلمون 
واملستشارون بالقدرة عىل تقديم اهتامم فردي 

للطالب. يقول العديد من الطالب األمريكان 
واألجانب أن الحضور مبدارس أصغر خالل أول 

سنتني ساعدهم عىل التحويل الجيد إىل مدارس 
أكرب بنظام األربع سنوات الجتياز آخر سنتني.

بيئة الفصل الدراسي أك�ث تدعيمًا. يف النظام 
التعليمي األمرييك، عادًة ما يتنافس الطالب عىل 

الدرجات الجيدة. أما الطالب األجانب ممن ال 
يتحدثون اإلنجليزية بطالقة فيمثل لهم ذلك 

عيباً. وغالباً، ما يؤدون بصورة أفضل ويشعرون 
مبزيد من الراحة يف الفصول األصغر حيث توجد 

منافسة أقل. باإلضافة إىل ذلك، عادًة ما تقدم 
كليات الجاليات توجيهاً مجانياً لدعم الطالب 

ومساعدتهم عىل النجاح.

تكيف أسهل: تساعد الدراسة ملدة سنتني يف 
كليات الجاليات الطالب األجانب عىل تحسني 

مهارات اللغة اإلنجليزية وأن ينموا وقد اعتادوا 

النظام التعليمي األمرييك والثقافة األمريكية.

معارض التحويل الدولية
تستضيف العديد من كليات الجاليات "معارض تحويل" لطالبها بحيث ميكنهم تعلم املزيد عن 

فرص الحصول عىل شهادة نهائية يف جامعة مدة الدراسة بها أربع سنوات. ويف هذه املعارض، التي 

غالباً ما تقام يف مسارح املدارس أو بحرم الجامعة، تتاح للطالب فرصة عظيمة للتحدث إىل ممثيل 

القبول من الجامعات املرموقة حول العامل.

خارج  إىل  ينتقل  أن  سياتل  يف  يدرس  جاليات  بكلية  األجنبي  للطالب  ميكن  املثال،  سبيل  فعىل 

والية واشنطن إىل أماكن مثل كاليفورنيا أو نيويورك. ويأيت ممثلون من جامعات أمريكية أخرى 

والرابعة  الثالثة  السنتني  إىل  البارزين  األجانب  الطالب  الستقدام  الدولية  التحويل  معارض  إىل 

بجامعاتهم.

ويف بعض األحيان، تنضم كليات جاليات عديدة أخرى يف املنطقة بحيث تجذب املعارض املزيد من 

الجامعات لفعاليات متعددة األيام.
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16101 Greenwood Ave. N. , Shoreline, WA 98133                                          Phone: 01-206-546-4697

فصول للغة االنجليزية بدون اختبار التوفل   •
التحويل اىل أفضل الجامعات االمريكية  •

معلمون و برامج ذوو كفاءة عالية  •
حرم جامعي رائع وآمن وقريب من سياتل   •

www.shoreline.edu/arabic

2
+2
4

سنتان يف

Shoreline
سنتان يف 

جامعة

شهادة 
بكالوريوس 

مدتها 4 سنوات

Golden West College

+1 714-895-8146            +1 714-895-8973           isp@gwc.cccd.edu goldenwestcollege.edu/isp

Huntington Beach
CALIFORNIA

San Francisco

Los Angeles

San Diego

بوابتـــك للحصـــول عـــى هشـــادة مـــن اكليفورنيـــا

يوم التخرج     مركز مصادر التعلم 

حرم جامعة جميل عىل بعد أقل من 5 أميال    •
من أشهر شواطئ العامل التي جعلت من 

شاطئ هنتجنتون املدينة الرسمية لركوب 
األمواج يف الواليات املتحدة.

معدالت تحويل متميزة لجامعة كاليفورنيا   •
وجامعة كاليفورنيا الحكومية.

رسوم قليلة بكليات الجاليات توفر لك   •
األموال يف أول سنتني من الدراسة للحصول 

عىل درجة البكالوريوس.

اخرت من أكرث من 90 درجة زمالة وبرامج   •
شهادات.

تقديم الطلبات عىل مدار العام والرسعة يف   •
اتخاذ قرار القبول.

استمتع باملعيشة مع أرسة أمريكية من خالل   •
برنامج اإلقامة املنزلية

استمتع بالبيئة التي تجمع بني الود واألمن.   •
يصنف شاطئ هنتجنتون بني أكرث املدن أمناً 

يف الواليات املتحدة.

تعليم عايل الجودة يف الوجهة املثالية.  •

هاتف: فاكس:  بريد إلكرتوين: 
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STATE CENTER COMMUNITY COLLEGE DISTRICT

1525 East Weldon Avenue Fresno CA 93704 | (559) 226-0720www.scccd.edu
fresnocitycollege.edu reedleycollege.edu cloviscollege.edu

FRESNO CITY COLLEGE

استمتع بتعليم رائع وفي المتناول في ولاية كاليفورنيا الجميلة

قسم الكليات المجتمعية بمركز الولاية

أول كلية مجتمعية في كاليفورنيا تأسست عام 1910
برنامج طلاب أجانب مستقر يمثل أكثر من 45 دولة من   •

جميع قارات العالم
كيان طلابي متنوع يضم أكثر من 22,000 طالبًا  •

مجموعة عريضة من الفصول الدراسية تضم أكثر من 200   •
تخصصًا دراسيًا

تقدم دورات لغة إنجليزية لتعزيز مهارات اللغة الإنجليزية  •
احصل على شهادة أو انتقل إلى جامعة أو كلية  •

قريبة من سان فرانسيسكو أو لوس أنجلوس  •
تقع في وادي سام خواكين المركزي حيث تزدهر   •

الصناعة والزراعة
برنامج ليون س بيتر الفخري  •

20 فريقًا لممارسة الرياضات بين الكليات  •

كلية فريسنو سيتي
تواصل كلية ريدلي ازدهارها لتنشئ مسارات للنجاح 
في المجالات التعليمية والمهنية. وكلية ريدلي هي كلية 

مجتمعية معتمدة لها مواقع متعددة ويقع حرم الجامعة 
الرئيسي لها في ريدلي ومركزين إضافيين للكلية في ماديرا 

وأوكهرست. والكلية هي عضو بسنترال فالي و Big 8 ومؤتمر 
جولدن كوست الذي يضم 11 فريقًا رياضيًا لرياضات 

الرجال والسيدات.
أكثر من 100 خيار أمام الطلاب للحصول على   •

شهادات ودرجات
أكبر مزرعة بحرم الجامعة في كلية مجتمعية على   •

مساحة 300 فدانًا و غابة على مساحة 800 فدانًا 
تمثل جزًء من برامج الموارد الطبيعية والغابات.

برنامج بيت ب بيترس الفخري  •
واحدة من 11 كلية مجتمعية فقط في كاليفورنيا توفر   •

الإقامة بحرم الجامعة

في يوليو من عام 2015، أصبحت كلية كلوفيز معتمدة 
رسميًا وحصلت على المركز 113 بين الكليات المجتمعية 

في ولاية كاليفورنيا.
تقدم أكثر من 1000 دورة  •

40 برنامج للحصول على درجة الزمالة  •
20 برنامج للحصول على شهادة اعتماد  •

برامج زمالة قابلة للتحويل تمامًا إلى حرم جامعة تشارلز   •
ستارت وجامعة كاليفورنيا بأقل من سعر رسوم تلك 

الجامعات.
العديد من الموارد الطلابية المجانية  •

ثقافة ديناميكية بحرم الجامعة  •
كيان طلابي متنوع يضم أكثر من 7500 طالبًا  •

برنامج ليون س بيتر الفخري  •

كلية ريدليكلية كلوفيز المجتمعية
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أثناء يرغب  العمل  يف  األجانب  الطالب  من  العديد 

األمريكية لكسب  املتحدة  الواليات  الدراسة يف 

املزيد من املال ومامرسة اللغة اإلنجليزية. قد يكون هذا األمر 

صعباً ومعقداً يف بعض األحيان، ولكن ميكن أن يزيد االستعداد 

النجاح يف  العثور عىل وظيفة. ومفاتيح  املسبق من فرصك يف 

ذلك هي فهم القواعد التي يجب أن تتبعها ومعرفة إىل أين 

للنصيحة يف البحث عن وظيفة. تذهب طلباً 

الطالب،  تأشريات  من  مختلفة  أنواعاً  املتحدة  الواليات  تصدر 

ولكن معظم الطالب األجانب يحصلون عىل تأشرية F-1 وهي 

تأشرية ليست للهجرة وهي مخصصة للدراسة األكادميية بنظام 

الدوام الكامل. وألن تأشرية F-1 تصدر ألغراض تعليمية فقط، 

تفرض الحكومة األمريكية قيوداً عىل خيارات التوظيف لحاميل 

هذه التأشرية. إال أن ذلك ال يعني أنه ال ميكنك العمل إذا كنت 

تحمل تأشرية من نوع F-1. وطاملا فهمت واتبعت املتطلبات 

القانونية، ميكنك العمل بتأشرية الطالب. وإليك القواعد األكرث 

أهمية للعمل يف الواليات املتحدة بتأشرية طالب:

يجب أن تحتفظ بصفة الطالب بنظام الدوام الكامل يف   

األوقات. جميع 

السنة  خالل  الجامعة  حرم  خارج  العمل  ميكنك  ال   

الدراسية األوىل. وخالل ذلك الوقت، يسمح لك بالعمل 

فقط بنظام الدوام الجزيئ بحرم الجامعة )ما ال يزيد 

عن 20 ساعة أسبوعياً( بينام تقام الفصول الدراسية يف 

الدورات.

حرم  خارج  العمل  ميكنك  دراسية،  سنة  مرور  بعد   

خالل  من  دراستك  مبجال  مرتبط  منصب  يف  الجامعة 

التدريب  أو  باملنهج  املتصل  العميل  التدريب  برنامج 

االختياري. العميل 

وهذه ليست قيوداً فقط يف املعتاد، ويعترب املكتب الذي أصدر 

وثيقة الهجرة I-20 لك )عادًة ما يكون مكتب الطالب األجانب 

يف مدرستك( هو أفضل مصدر لفهم جميع القواعد. وستوفر 

األجانب معلومات عن خيارات  الطالب  توجيه  برامج  معظم 

تأشرية  لفقدانك  القوانني  هذه  مخالفة  تؤدي  وقد  التوظيف. 

الطالب  توجيه  أفراد  تعليامت  تتبع  أن  يجب  لذا  الطالب، 

مدرستك. يف  األجانب 

لحاميل  التوظيف  عىل  األساسية  القيود  عرفت  وقد  واآلن 

ما  غالباً  الواقع؟  يف  وظيفة  ستجد  وكيف  أين   ،F-1 تأشريات 

املهني  للتطوير  مكتب  املتحدة  الواليات  يف  بالجامعات  يوجد 

يحتفظ بقاعدة بيانات عرب االنرتنت للوظائف ويقدم خدمات 

مثل املشورة املهنية واملقابالت الشخصية للمامرسة وورش عمل 

كتابة السري الذاتية لعملية التقديم للوظائف. وهذا املكان رائع 

توظيف  معارض  الكليات  من  العديد  تعقد  البحث. كام  لبدء 

بحرم الجامعة يف بداية الفصل الدرايس بحيث ميكنك أن تجد 

ما  وظيفة بنظام الدوام الجزيئ بحرم الجامعة هناك. وغالباً 

تتعاقد املكتبة والكافترييات بحرم الجامعة واملنشآت األخرى 

اململوكة للمدرسة مع موظفني من الطالب يف تلك الفعاليات.

الجامعة  بحرم  إضافية  توظيف  خيارات  للخريجني  تتاح  كام 

وتتوافر مساعدات للخريجني يف مكاتب الجامعة وكذلك فرص 

الطالبة  بايك،  تعمل، جينسون  والبحث.  التدريس  تدريبية يف 

العمل كطالب
 أجنبي يف الواليات املتحدة

WORKING
AS AN INTERNATIONAL STUDENT  

IN THE UNITED STATES

By Megan Gier

إلينوي  جامعة  يف  املكثفة  اإلنجليزية  اللغة  مبركز  السابقة 

 University of Illinois at Chicago’s (UIC)) بشيكاغو 

Tutorium in Intensive English( يف املكتب األمامي للمركز 

خريجني. كمساعد 

تقول بايك: "يف بعض األحيان، يكون من الصعب عليك كمتعلم 

أن  مبكان  األهمية  من  الجامعة.  بحرم  وظيفة  تجد  أن  للغة 

ألنك  اإلنجليزية  للغة  إجادتك  بشأن  نفسك  مع  أميناً  تكون 

األمريكيني  املرشحني  منافسة  عىل  قادراً  تكون  ألن  ستحتاج 

األم". لغتهم  كونها  بالطبع  اإلنجليزية  يتحدثون  الذين 

األخرى  العمل  السامت ومهارات  أن تساعدك  مع ذلك، ميكن 

حامسها  خالل  فمن  املحتمل.  العائق  هذا  عىل  التغلب  عىل 

بايك  تركت  باملركز،  كطالبة  الربنامج  أنشطة  يف  ومشاركتها 

انطباعاً جيداً لدى جميع أفراد املدرسة مام ساعدها عىل العمل 

هناك.

تحصل  أن  يجب  الجامعة,  وظائف خارج حرم  للحصول عىل 

أو  باملنهج  املتصل  العميل  التدريب  لربنامج  ترصيح  عىل 

شهادتك  برنامج  تطلب  وإذا  االختياري.  العميل  التدريب 

التدريب، يحتسب هذا املنصب كتدريب عميل متصل باملنهج. 

باملتطلبات  تفي  وظيفة  إليجاد  برنامجك  مدير  مع  تحدث 

وقدم أوراق العمل الرضورية للتدريب العميل املتصل باملنهج 

التعليمية، ميكنك أن تبقى  لدى الجامعة. وبعد إمتام درجتك 

العميل  التدريب  ملامرسة  إضايف  لعام  املتحدة  الواليات  يف 

االختياري يف مجال دراستك. سيساعدك مكتب الطالب األجانب 

للتدريب  املطلوبة  الورقية  األعامل  إمتام  يف  الجامعة  بحرم 

االختياري. العميل 

ابحث يف املجتمع املحيط بك عن فرص عمل كذلك. أما العالقات 

الطالب  إىل  تحدث   – طوياًل  طريقاً  بك  فستقطع  االجتامعية 

البيانات عرب  ابحث عن قواعد  األجانب اآلخرين يف مدرستك، 

االنرتنت واتصل بتجمعات املهاجرين من دولتك إذا وجدت يف 

ومساعد  صيني  جامعي  طالب  وانج،  ليكيس  يقدم  منطقتك. 

أبحاث يف مركز تعلم اللغة والثقافة بجامعة إلينوي بشيكاغو 

)University of Illinois at Chicago’s )UIC(، يقدم بعض 

تدريب  تأمني  يف  الراغبني  األجانب  للطالب  الرائعة  النصائح 

التخرج: عميل اختياري بعد 

""كون شبكة عالقاتك قبل التخرج من الكلية. ميكنك التحدث 

ما،  وظيفٍة  إىل  أحالوك  وطاملا   ... وأصدقائك  أساتذتك  إىل 

وحدك." البحث  مجرد  من  كثرياً  أسهل  األمر  فسيصبح 

ميثل هؤالء األشخاص مصادر رائعة للمعلومات عن فرص العمل 

الحالية واملستقبلية.

يتطوع العديد من الطالب األجانب أو يتدربون يف منظمة غري 

هادفة للربح بينام يدرسون، وقد تعرض عليك هذه املؤسسات 

وغالباً  تخرجك،  فور  األجر  مدفوعة  وظائف  األحيان  بعض  يف 

تأشرية  عىل  للحصول  التقدم  يف  مساعدتك  يف  يرغبون  ما 

بخالف  أخرى  لغة  تتحدث  كنت  إذا  املطلوبة.  املهاجر  عمل 

العمل كمعلم أو مرتجم  اعتبارك إمكانية  اإلنجليزية، ضع يف 

فوري يف منظمة تخدم املهاجرين يف مجتمعك. وغالباً ما تحتاج 

يتحدثون  ملوظفني  الدويل  الرتكيز  ذات  واملؤسسات  الرشكات 

العمل. تأشرية  توفري  القدرة عىل  ولديها  أخرى  لغات 

طوال مشوارها املهني، قابلت إلني سينسويت، مستشارة الطالب 

إلينوي  جامعة  يف  املكثفة  اإلنجليزية  اللغة  مبركز  األجانب 

 )University of Illinois at Chicago’s )UIC( بشيكاغو 

الطالب  من  العديد   ،Tutorium in Intensive English(

من  الرغم  عىل  أنه  تقول  عمل.  فرص  عن  الباحثني  األجانب 

عندما  كثرية  تحديات  عىل  ينطوي  قد  عمل  عن  البحث  أن 

تكون جديداً بالبالد،، فإن املرونة واملثابرة يف البحث عن عمل 

النجاح. إىل  حتاًم  ستقودك 

وتنصح قائلة: "إذا مل تجد عماًل عىل الفور، ال تيأس. استمر يف 

البحث وتقدم ألية وظيفة تظن أنه بإمكانك القيام بها."

الخيارات  جميع  وجرب  صبوراً  وكن  املناسبة  الوظيفة  انتق 

الناس  املمكنة أثناء البحث عن فرصة عمل. يسعد الكثري من 

طلب  يف  خجوالً  تكن  ال  لذلك  إليهم،  وصلت  إذا  مساعدتك 

العمل!  فرصة  اقتناص  يف  سعيد  حظ  املساعدة. 

ميجان جري هي مساعدة خريجني بقسم التسويق مبركز اللغة 

 (University بشيكاغو  إلينوي  جامعة  يف  املكثفة  اإلنجليزية 

 of Illinois at Chicago’s (UIC) Tutorium in Intensive

اللغويات  برنامج  يف  جامعية  طالبة  حاليًا  وهي   .English)

يف  األخرى  اللغات  ملتحديث  اإلنجليزية  تدريس   / التطبيقية 

 University of Illinois at Chicago’s جامعة إلينوي بشيكاغو

(UIC).



StudyUSA.com    Middle Eastern Edition  43 نسخة الرشق االوسط وشامل افريقيا   43 

ماذا ستكتشف 
ي جامعة البحث  العام بشيكاغو؟�ف

أك�ث من 200 درجة علمية
ام كب�ي ية مكثف يحظى باح�ت ف

برنامج لغة إنجل�ي
إمكانات ال محدودة

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط
go.uic.edu/study

أثناء يرغب  العمل  يف  األجانب  الطالب  من  العديد 

األمريكية لكسب  املتحدة  الواليات  الدراسة يف 

املزيد من املال ومامرسة اللغة اإلنجليزية. قد يكون هذا األمر 

صعباً ومعقداً يف بعض األحيان، ولكن ميكن أن يزيد االستعداد 

النجاح يف  العثور عىل وظيفة. ومفاتيح  املسبق من فرصك يف 

ذلك هي فهم القواعد التي يجب أن تتبعها ومعرفة إىل أين 

للنصيحة يف البحث عن وظيفة. تذهب طلباً 

الطالب،  تأشريات  من  مختلفة  أنواعاً  املتحدة  الواليات  تصدر 

ولكن معظم الطالب األجانب يحصلون عىل تأشرية F-1 وهي 

تأشرية ليست للهجرة وهي مخصصة للدراسة األكادميية بنظام 

الدوام الكامل. وألن تأشرية F-1 تصدر ألغراض تعليمية فقط، 

تفرض الحكومة األمريكية قيوداً عىل خيارات التوظيف لحاميل 

هذه التأشرية. إال أن ذلك ال يعني أنه ال ميكنك العمل إذا كنت 

تحمل تأشرية من نوع F-1. وطاملا فهمت واتبعت املتطلبات 

القانونية، ميكنك العمل بتأشرية الطالب. وإليك القواعد األكرث 

أهمية للعمل يف الواليات املتحدة بتأشرية طالب:

يجب أن تحتفظ بصفة الطالب بنظام الدوام الكامل يف   

األوقات. جميع 

السنة  خالل  الجامعة  حرم  خارج  العمل  ميكنك  ال   

الدراسية األوىل. وخالل ذلك الوقت، يسمح لك بالعمل 

فقط بنظام الدوام الجزيئ بحرم الجامعة )ما ال يزيد 

عن 20 ساعة أسبوعياً( بينام تقام الفصول الدراسية يف 

الدورات.

حرم  خارج  العمل  ميكنك  دراسية،  سنة  مرور  بعد   

خالل  من  دراستك  مبجال  مرتبط  منصب  يف  الجامعة 

التدريب  أو  باملنهج  املتصل  العميل  التدريب  برنامج 

االختياري. العميل 

وهذه ليست قيوداً فقط يف املعتاد، ويعترب املكتب الذي أصدر 

وثيقة الهجرة I-20 لك )عادًة ما يكون مكتب الطالب األجانب 

يف مدرستك( هو أفضل مصدر لفهم جميع القواعد. وستوفر 

األجانب معلومات عن خيارات  الطالب  توجيه  برامج  معظم 

تأشرية  لفقدانك  القوانني  هذه  مخالفة  تؤدي  وقد  التوظيف. 

الطالب  توجيه  أفراد  تعليامت  تتبع  أن  يجب  لذا  الطالب، 

مدرستك. يف  األجانب 

لحاميل  التوظيف  عىل  األساسية  القيود  عرفت  وقد  واآلن 

ما  غالباً  الواقع؟  يف  وظيفة  ستجد  وكيف  أين   ،F-1 تأشريات 

املهني  للتطوير  مكتب  املتحدة  الواليات  يف  بالجامعات  يوجد 

يحتفظ بقاعدة بيانات عرب االنرتنت للوظائف ويقدم خدمات 

مثل املشورة املهنية واملقابالت الشخصية للمامرسة وورش عمل 

كتابة السري الذاتية لعملية التقديم للوظائف. وهذا املكان رائع 

توظيف  معارض  الكليات  من  العديد  تعقد  البحث. كام  لبدء 

بحرم الجامعة يف بداية الفصل الدرايس بحيث ميكنك أن تجد 

ما  وظيفة بنظام الدوام الجزيئ بحرم الجامعة هناك. وغالباً 

تتعاقد املكتبة والكافترييات بحرم الجامعة واملنشآت األخرى 

اململوكة للمدرسة مع موظفني من الطالب يف تلك الفعاليات.

الجامعة  بحرم  إضافية  توظيف  خيارات  للخريجني  تتاح  كام 

وتتوافر مساعدات للخريجني يف مكاتب الجامعة وكذلك فرص 

الطالبة  بايك،  تعمل، جينسون  والبحث.  التدريس  تدريبية يف 

العمل كطالب
 أجنبي يف الواليات املتحدة

WORKING
AS AN INTERNATIONAL STUDENT  

IN THE UNITED STATES

By Megan Gier

إلينوي  جامعة  يف  املكثفة  اإلنجليزية  اللغة  مبركز  السابقة 

 University of Illinois at Chicago’s (UIC)) بشيكاغو 

Tutorium in Intensive English( يف املكتب األمامي للمركز 

خريجني. كمساعد 

تقول بايك: "يف بعض األحيان، يكون من الصعب عليك كمتعلم 

أن  مبكان  األهمية  من  الجامعة.  بحرم  وظيفة  تجد  أن  للغة 

ألنك  اإلنجليزية  للغة  إجادتك  بشأن  نفسك  مع  أميناً  تكون 

األمريكيني  املرشحني  منافسة  عىل  قادراً  تكون  ألن  ستحتاج 

األم". لغتهم  كونها  بالطبع  اإلنجليزية  يتحدثون  الذين 

األخرى  العمل  السامت ومهارات  أن تساعدك  مع ذلك، ميكن 

حامسها  خالل  فمن  املحتمل.  العائق  هذا  عىل  التغلب  عىل 

بايك  تركت  باملركز،  كطالبة  الربنامج  أنشطة  يف  ومشاركتها 

انطباعاً جيداً لدى جميع أفراد املدرسة مام ساعدها عىل العمل 

هناك.

تحصل  أن  يجب  الجامعة,  وظائف خارج حرم  للحصول عىل 

أو  باملنهج  املتصل  العميل  التدريب  لربنامج  ترصيح  عىل 

شهادتك  برنامج  تطلب  وإذا  االختياري.  العميل  التدريب 

التدريب، يحتسب هذا املنصب كتدريب عميل متصل باملنهج. 

باملتطلبات  تفي  وظيفة  إليجاد  برنامجك  مدير  مع  تحدث 

وقدم أوراق العمل الرضورية للتدريب العميل املتصل باملنهج 

التعليمية، ميكنك أن تبقى  لدى الجامعة. وبعد إمتام درجتك 

العميل  التدريب  ملامرسة  إضايف  لعام  املتحدة  الواليات  يف 

االختياري يف مجال دراستك. سيساعدك مكتب الطالب األجانب 

للتدريب  املطلوبة  الورقية  األعامل  إمتام  يف  الجامعة  بحرم 

االختياري. العميل 

ابحث يف املجتمع املحيط بك عن فرص عمل كذلك. أما العالقات 

الطالب  إىل  تحدث   – طوياًل  طريقاً  بك  فستقطع  االجتامعية 

البيانات عرب  ابحث عن قواعد  األجانب اآلخرين يف مدرستك، 

االنرتنت واتصل بتجمعات املهاجرين من دولتك إذا وجدت يف 

ومساعد  صيني  جامعي  طالب  وانج،  ليكيس  يقدم  منطقتك. 

أبحاث يف مركز تعلم اللغة والثقافة بجامعة إلينوي بشيكاغو 

)University of Illinois at Chicago’s )UIC(، يقدم بعض 

تدريب  تأمني  يف  الراغبني  األجانب  للطالب  الرائعة  النصائح 

التخرج: عميل اختياري بعد 

""كون شبكة عالقاتك قبل التخرج من الكلية. ميكنك التحدث 

ما،  وظيفٍة  إىل  أحالوك  وطاملا   ... وأصدقائك  أساتذتك  إىل 

وحدك." البحث  مجرد  من  كثرياً  أسهل  األمر  فسيصبح 

ميثل هؤالء األشخاص مصادر رائعة للمعلومات عن فرص العمل 

الحالية واملستقبلية.

يتطوع العديد من الطالب األجانب أو يتدربون يف منظمة غري 

هادفة للربح بينام يدرسون، وقد تعرض عليك هذه املؤسسات 

وغالباً  تخرجك،  فور  األجر  مدفوعة  وظائف  األحيان  بعض  يف 

تأشرية  عىل  للحصول  التقدم  يف  مساعدتك  يف  يرغبون  ما 

بخالف  أخرى  لغة  تتحدث  كنت  إذا  املطلوبة.  املهاجر  عمل 

العمل كمعلم أو مرتجم  اعتبارك إمكانية  اإلنجليزية، ضع يف 

فوري يف منظمة تخدم املهاجرين يف مجتمعك. وغالباً ما تحتاج 

يتحدثون  ملوظفني  الدويل  الرتكيز  ذات  واملؤسسات  الرشكات 

العمل. تأشرية  توفري  القدرة عىل  ولديها  أخرى  لغات 

طوال مشوارها املهني، قابلت إلني سينسويت، مستشارة الطالب 

إلينوي  جامعة  يف  املكثفة  اإلنجليزية  اللغة  مبركز  األجانب 

 )University of Illinois at Chicago’s )UIC( بشيكاغو 

الطالب  من  العديد   ،Tutorium in Intensive English(

من  الرغم  عىل  أنه  تقول  عمل.  فرص  عن  الباحثني  األجانب 

عندما  كثرية  تحديات  عىل  ينطوي  قد  عمل  عن  البحث  أن 

تكون جديداً بالبالد،، فإن املرونة واملثابرة يف البحث عن عمل 

النجاح. إىل  حتاًم  ستقودك 

وتنصح قائلة: "إذا مل تجد عماًل عىل الفور، ال تيأس. استمر يف 

البحث وتقدم ألية وظيفة تظن أنه بإمكانك القيام بها."

الخيارات  جميع  وجرب  صبوراً  وكن  املناسبة  الوظيفة  انتق 

الناس  املمكنة أثناء البحث عن فرصة عمل. يسعد الكثري من 

طلب  يف  خجوالً  تكن  ال  لذلك  إليهم،  وصلت  إذا  مساعدتك 

العمل!  فرصة  اقتناص  يف  سعيد  حظ  املساعدة. 

ميجان جري هي مساعدة خريجني بقسم التسويق مبركز اللغة 

 (University بشيكاغو  إلينوي  جامعة  يف  املكثفة  اإلنجليزية 

 of Illinois at Chicago’s (UIC) Tutorium in Intensive

اللغويات  برنامج  يف  جامعية  طالبة  حاليًا  وهي   .English)

يف  األخرى  اللغات  ملتحديث  اإلنجليزية  تدريس   / التطبيقية 

 University of Illinois at Chicago’s جامعة إلينوي بشيكاغو

(UIC).
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مجاالت الدراسة التقنية
 الهندسة الكهربية:

تجمع بني أفضل ما يف الهندسة 
والتكنولوجيا يف مجاالت مثل الروبوتات، 

واملحاكاة، وأنظمة األوقات الحقيقية.

 علوم احلاسب اآللي: 
تشتمل عىل األعامل املتقدمة، والربمجيات، 

ولغات الربمجة، والجرافيك، وأنظمة 
التشغيل، وواجهات املستخدم.

 :)IT( تكنولوجيا املعلومات 
تركيب وتكوين الربمجيات واألجهزة، وإدارة 

البيانات، والشبكات، وأجهزة الحاسوب 
والهندسة، وقاعدة البيانات، وتصميم 

الربمجيات، وإدارة األنظمة بالكامل.

 تطوير البرمجيات: 
برامج كتابة مناذج األعامل لتوجيه 

الحاسوب نحو أداء مجموعة من املهام. 
وهي تتضمن تحليل الناتج املتوقع، وتدفق 
املعلومات، وكتابة واختبار الكود ) الرمز(. 

 تطوير املواقع: 
تطوير تطبيقات تعتمد عىل الخادم، 

باستخدام بروتوكوالت الشبكة القياسية. 
وهي عادة ما تنطوي عىل مزيج من 

مهارات تكنولوجيا املعلومات ومطور 
الربمجيات، إىل جانب قدرة عىل تصميم 

واجهة املستخدم الوظيفية. 

دراسة 
التكنولوجيا

ي جامعة أمريكية
�ف

الثامنينيات عندما        وأوائل  السبعينيات  أواخر  يف  الكهرباء  مهندسو  قّدم 

لعــامل الجيل األول من الهواتف املحمولة، مل يخطر لهم ببال العامل 

أنظمة سداد  السامت مثل  املحمولة نفس  الهواتف  اليوم. تحمل  فيه  نعيش  الذي 

الفواتري املحمولة، ومؤمترات الفيديو، وكلها تعمل عىل معالج متعدد النوى يف جيبك.

ولقد أصبح اقتصاد اليوم متشابكاً ومتداخاًل، وأسواق عاملية حيث األفكار هي القوة 

الدافعة بدالً من السلع األساسية. ويواصل التقدم التكنولوجي تغيري الطريقة التي 

يعيش بها الناس يف كافة أنحاء العامل، فيام يتطلع أصحاب األعامل إىل االستفادة من 

هذا. فالطلب شديد عىل األفراد الذين يتمتعون مبزيج من التدريب التقني ومستوى 

معني من اإلبداع. 

وفقاً لوزارة العمل األمريكية، سوف يكون االعتامد املتزايد عىل تكنولوجيا املعلومات 

النظام  الدافع وراء منو العاملة، فضاًل عن األهمية املتواصلة للحفاظ عىل أمن  هو 

والشبكة. ومن أجل شغل مناصب التقنية العالية، يسعى أصحاب األعامل إىل تشغيل 

مجال  يف  التطورات  أحدث  يدركون  الذين  جيداً  تعلاًم  املتعلمني  املؤهلني  األفراد 

التكنولوجيا. 

سوف يقرر طالب اليوم كيف ستشّكل التكنولوجيا مستقبلنا.

ي الواليات المتحدة االأمريكية
ي �ف

التعليم التق�ف

الرتكيز  مع  الربامج،  من  تنوعاً  أكرث  مجموعة  األمريكية  والكليات  الجامعات  تقدم 

املتخصص عىل مجاالت كاألمن، وتصميم واجهة املستخدم، والتكنولوجيا الجغرافية 

والعميل.  النظري  التدريبني  الربنامج  نطاق عمل  ويتضمن  املكانية. 

ومثة اتجاه جديد يف التعليم التقني يتمثل يف الرتكيز املتزايد عىل »املهارات الناعمة«؛ 

وهي املهارات الشخصية الالزمة للكفاءة يف اإلعداد املهني. وتتضمن هذه املهارات 

كال من مهارات التواصل الشفهي والخطي، وإدارة املرشوعات، وفريق العمل. وسوف 

تجعل منك هذه املهارات موظفاً أكرث ديناميكية، وتزيد من فرص نجاحك.

نامج ي ال�ب
ما الذي يجب ان تبحث عنه �ف

لذا،  التقنيات.  أحدث  الربنامج  يف  املتضمنة  املناهج  تعكس  أن  مبكان  األهمية  من 

ينبغي أن تسعى الجامعة أو الكلية إىل تحديث منهجها حفاظاً عىل أهميته. فليس 

هناك أسوأ من استهالك عام كامل يف الرتكيز عىل منصة بعينها، فقط لنقرأ يف مقال 

إخباري أن تلك املنصة إىل زوال.

اهتاممك. عىل  للدراسة يف مجال  الالزمة  املعدات  توّفر  أن  املدرسة  يتعني عىل  كام 

سبيل املثال، ال معنى لدراسة هندسة الشبكات يف مدرسة ال تقدم املعدات الالزمة 

العميل. للتدريب 

أدوات ومعدات  استخدام  املتخصصة  الشهادات  برامج  للطالب يف بعض  كام ميكن 

عالية التقنية. ليس هناك ما هو أكرث إثارة من الحصول عىل فرصة العمل مع ُمعّدة 

قد قرأت عنها، ومل تكن لتستطيع رشاءها. وباإلضافة إىل املعدات الحديثة، فإن رسعات 

االتصال عىل الشبكة ال تقل أهمية. فرسعة االتصال تعترب اآلن أولوية عليا مع االنتشار 

املتزايد للحوسبة املوزعة، حتى أن العديد من الكليات والجامعات األمريكية تقدم 

وصالت إنرتنت غيغابايت؛ األمر الذي يوّفر للطالب القدرة عىل تطوير استخدامات 

شبكة  عىل  محدود  اتصال  أعباء  تحمل  بدون  الشبكية،  لالتصاالت  وخالّقة  جديدة 

اإلنرتنت.

فلتبحث عن املدارس التي توّظف القدرة مع الخربة الصناعية. ومن األهمية مبكان 

تشكيل  عند  التقنيني  املهنيني  نصيحة  عىل  الحصول  إىل  الربنامج  يسعى  أن  كذلك 

املناهج الدراسية. فاملدرسة التي تحقق نجاحات منتظمة وتعمل مع البيئة املحيطة 

الناشئة.  التقنيات  األوىل يف معرفة  تكون  سوف 

الدرجات العلمية والشهادات

شهادة  عىل  بحصولك  التكنولوجيا  مجال  يف  الوظائف  من  للعديد  التأهل  ميكنك 

أو  التقنية  الكليات  من  عليها  الحصول  ميكن  والتي  التطبيقية،  العلوم  يف  زمالة  أو 

الربحية.  غري  التدريب  الخاصة، ورشكات  املتخصصة   التدريب  ومدارس  املجتمعية، 

إذا  املاجستري  أو  البكالوريوس  درجة  للحصول عىل  امُليض  ذلك، ميكنك  وعالوة عىل 

التكنولوجيا.  مجال  يف  األمن  أو  البحث  أو  اإلدارة،  بوظائف  مهتاًم  كنت 

)Southern Illinois University( جامعة ساوثرن إلينوي
يركز قسم علوم الحاسب يف جامعة ساوثرن إلينوي عىل التصميم والتحليل 

يركز  ال  أكادميي،  وكتخصص  اآليل.  الحاسب  وبرمجيات  معدات  واستخدام 

يسعى  بل  الحاسب،  تصميم  أو  الربمجة  ولغة  التكنولوجيا  مجرد  عىل 

لتأسيس الطالب يف املفاهيم األساسية التي تطبق يف العديد من البيئات.

بكالوريوس  درجة  إىل  يقود  جامعياً  تخصصاً  اآليل  الحاسب  برنامج  يقدم 

إىل  يقود  وبرنامج  جامعي  فرعي  وتخصص  اآلداب  وبكالوريوس  العلوم 

ماجستري العلوم ودكتوراه الفلسفة. ودعاًم لهذه الربامج، يقدم القسم دورات تغطي جميع املناطق 

األساسية بعلم الحاسب اآليل.

يعزز التنوع الرثي يف الكيان الطاليب من الربامج بتقديم وجهات نظر مختلفة تكمل عملية البحث 

هيئة  ألعضاء  املتنوعة  والخربات  الخلفيات  تراقب  املعرفة.  حدود  وتدفع  والخدمة  والتدريس 

التدريس املجتمع ككل. وبتدريب الجيل القادم من القادة واملعلمني يف مجال علوم الحاسب، نعزز 

الفرص التي تنطلق فيام وراء إلينوي.

إلينوي كابروندال  العلوم يف جامعة ساوثرن  بكلية  الحاسب  الذي يقدم يف قسم علوم  املنهج  يعد 

اآليل  الحاسب  قطاع  يف  للمناصب  الطالب   Southern Illinois University Carbondale

وللدراسات واألبحاث املتطورة.

أفضل  قامئة  طليعة  يف  الربمجيات  هندسة  مثل  اآليل  الحاسب  بعلوم  الصلة  ذات  الوظائف  تأيت 

ساوثرن  جامعة  خريجو  يجد  اآلخر.  تلو  عاماً   Money Magazine مجلة  ترسدها  التي  الوظائف 

العمل يف جميع  أصحاب  من  متنوعة  من خالل مجموعة  اآليل  الحاسب  علم  الوظائف يف  إلينوي 

مثل  مرموقة  وتعيينهم يف رشكات  الربمجيات  تطوير  يف  الخريجني  من  العديد  إرشاك  يتم  األقاليم. 

بوينغ وكاتربيالر وإس يب يس لالتصاالت وديل وجوجل و Ebay ومايكروسوفت وستيت فارم وياهو. 

يحصل الخريجون عىل وظائف كمهنديس برمجيات ومحليل نظم ومربمجني ومديري أنظمة.

 )Santa Monica College( كلية سانتا مونيكا
مونيكا  سانتا  بكلية  املتحرك  الروبوت  يف  املقدمة  قسم  يتعلم طالب 

بكاليفورنيا كيفية استخدام املعدات مثل الحاسوب وغريه من أجهزة 

والقوابض  واألسلحة  االصطناعية  والعضالت  واملحركات  التحكم 

يكتسبون  كام  والكامريات.  والخفاقات  الصوتية  فوق  واملستشعرات 

املتحركة.  )اآلليات(  الروبوت  وتشغيل  برمجة  تطبيقات  يف  املهارة 

الحديث  وتكرار  والتحدث  العنارص  عىل  التعرف  للروبوت  ميكن 

والتفاعل مع البيئات املتغرية.

تحليل  خالل  فمن  الجديدة.  بالتقنيات  كبرية  معرفة  الحديث  عرصنا  يف  العلوم  تتطلب 

البيانات والتقارير املعملية، يفحص طالب علوم الجينات واألحياء الجزيئية هيكل ووظائف 

وانتقال الجينات. تستخدم هذه الدورة قواعد بيانات االنرتنت للمعلومات الحيوية لتوضيح 

العالقة بني الـ DNA ومتواليات الربوتني.

التطبيقات  الدقيقة، يستكشف طالب سانتا مونيكا  ويف مسار آخر، وهو أساسيات األحياء 

الجزيئية  الحيوية  التقنيات  ذلك  يف  مبا  )امليكروبيولوجية(  الدقيقة  لألحياء  اإلكلينيكية 

املجهرية والتقنيات  املعقم والطرق  النقل  تقنيات  الطالب  الحديثة. وميارس  والسريولوجية 

التحليلية للتعرف عىل الكائنات امليكروبية يف املخترب.

الكلية  أكادميية  ففي  الرتفيه.  صناعة  يف  للعمل  الطالب  بإعداد  مونيكا  سانتا  كلية  تعرف 

تطبيق  مع  األبعاد  ثالثية  املتحركة  الرسوم  فصل  يف  الطالب  يعمل  والتكنولوجيا،  للرتفيه 

أوتوديسك مايا إلجادة أسس تقنيات الرسوم املتحركة ثالثية األبعاد مثل وضع وتزامن ووزن 

وتوقع وشد وتبادل الحركات وتقسيمها إىل مراحل. كام تقدم الدورة للطالب أساسيات أداء 

املتحركة. الرسوم 
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مجاالت الدراسة التقنية
 الهندسة الكهربية:

تجمع بني أفضل ما يف الهندسة 
والتكنولوجيا يف مجاالت مثل الروبوتات، 

واملحاكاة، وأنظمة األوقات الحقيقية.

 علوم احلاسب اآللي: 
تشتمل عىل األعامل املتقدمة، والربمجيات، 

ولغات الربمجة، والجرافيك، وأنظمة 
التشغيل، وواجهات املستخدم.

 :)IT( تكنولوجيا املعلومات 
تركيب وتكوين الربمجيات واألجهزة، وإدارة 

البيانات، والشبكات، وأجهزة الحاسوب 
والهندسة، وقاعدة البيانات، وتصميم 

الربمجيات، وإدارة األنظمة بالكامل.

 تطوير البرمجيات: 
برامج كتابة مناذج األعامل لتوجيه 

الحاسوب نحو أداء مجموعة من املهام. 
وهي تتضمن تحليل الناتج املتوقع، وتدفق 
املعلومات، وكتابة واختبار الكود ) الرمز(. 

 تطوير املواقع: 
تطوير تطبيقات تعتمد عىل الخادم، 

باستخدام بروتوكوالت الشبكة القياسية. 
وهي عادة ما تنطوي عىل مزيج من 

مهارات تكنولوجيا املعلومات ومطور 
الربمجيات، إىل جانب قدرة عىل تصميم 

واجهة املستخدم الوظيفية. 

دراسة 
التكنولوجيا

ي جامعة أمريكية
�ف

الثامنينيات عندما        وأوائل  السبعينيات  أواخر  يف  الكهرباء  مهندسو  قّدم 

لعــامل الجيل األول من الهواتف املحمولة، مل يخطر لهم ببال العامل 

أنظمة سداد  السامت مثل  املحمولة نفس  الهواتف  اليوم. تحمل  فيه  نعيش  الذي 

الفواتري املحمولة، ومؤمترات الفيديو، وكلها تعمل عىل معالج متعدد النوى يف جيبك.

ولقد أصبح اقتصاد اليوم متشابكاً ومتداخاًل، وأسواق عاملية حيث األفكار هي القوة 

الدافعة بدالً من السلع األساسية. ويواصل التقدم التكنولوجي تغيري الطريقة التي 

يعيش بها الناس يف كافة أنحاء العامل، فيام يتطلع أصحاب األعامل إىل االستفادة من 

هذا. فالطلب شديد عىل األفراد الذين يتمتعون مبزيج من التدريب التقني ومستوى 

معني من اإلبداع. 

وفقاً لوزارة العمل األمريكية، سوف يكون االعتامد املتزايد عىل تكنولوجيا املعلومات 

النظام  الدافع وراء منو العاملة، فضاًل عن األهمية املتواصلة للحفاظ عىل أمن  هو 

والشبكة. ومن أجل شغل مناصب التقنية العالية، يسعى أصحاب األعامل إىل تشغيل 

مجال  يف  التطورات  أحدث  يدركون  الذين  جيداً  تعلاًم  املتعلمني  املؤهلني  األفراد 

التكنولوجيا. 

سوف يقرر طالب اليوم كيف ستشّكل التكنولوجيا مستقبلنا.

ي الواليات المتحدة االأمريكية
ي �ف

التعليم التق�ف

الرتكيز  مع  الربامج،  من  تنوعاً  أكرث  مجموعة  األمريكية  والكليات  الجامعات  تقدم 

املتخصص عىل مجاالت كاألمن، وتصميم واجهة املستخدم، والتكنولوجيا الجغرافية 

والعميل.  النظري  التدريبني  الربنامج  نطاق عمل  ويتضمن  املكانية. 

ومثة اتجاه جديد يف التعليم التقني يتمثل يف الرتكيز املتزايد عىل »املهارات الناعمة«؛ 

وهي املهارات الشخصية الالزمة للكفاءة يف اإلعداد املهني. وتتضمن هذه املهارات 

كال من مهارات التواصل الشفهي والخطي، وإدارة املرشوعات، وفريق العمل. وسوف 

تجعل منك هذه املهارات موظفاً أكرث ديناميكية، وتزيد من فرص نجاحك.

نامج ي ال�ب
ما الذي يجب ان تبحث عنه �ف

لذا،  التقنيات.  أحدث  الربنامج  يف  املتضمنة  املناهج  تعكس  أن  مبكان  األهمية  من 

ينبغي أن تسعى الجامعة أو الكلية إىل تحديث منهجها حفاظاً عىل أهميته. فليس 

هناك أسوأ من استهالك عام كامل يف الرتكيز عىل منصة بعينها، فقط لنقرأ يف مقال 

إخباري أن تلك املنصة إىل زوال.

اهتاممك. عىل  للدراسة يف مجال  الالزمة  املعدات  توّفر  أن  املدرسة  يتعني عىل  كام 

سبيل املثال، ال معنى لدراسة هندسة الشبكات يف مدرسة ال تقدم املعدات الالزمة 

العميل. للتدريب 

أدوات ومعدات  استخدام  املتخصصة  الشهادات  برامج  للطالب يف بعض  كام ميكن 

عالية التقنية. ليس هناك ما هو أكرث إثارة من الحصول عىل فرصة العمل مع ُمعّدة 

قد قرأت عنها، ومل تكن لتستطيع رشاءها. وباإلضافة إىل املعدات الحديثة، فإن رسعات 

االتصال عىل الشبكة ال تقل أهمية. فرسعة االتصال تعترب اآلن أولوية عليا مع االنتشار 

املتزايد للحوسبة املوزعة، حتى أن العديد من الكليات والجامعات األمريكية تقدم 

وصالت إنرتنت غيغابايت؛ األمر الذي يوّفر للطالب القدرة عىل تطوير استخدامات 

شبكة  عىل  محدود  اتصال  أعباء  تحمل  بدون  الشبكية،  لالتصاالت  وخالّقة  جديدة 

اإلنرتنت.

فلتبحث عن املدارس التي توّظف القدرة مع الخربة الصناعية. ومن األهمية مبكان 

تشكيل  عند  التقنيني  املهنيني  نصيحة  عىل  الحصول  إىل  الربنامج  يسعى  أن  كذلك 

املناهج الدراسية. فاملدرسة التي تحقق نجاحات منتظمة وتعمل مع البيئة املحيطة 

الناشئة.  التقنيات  األوىل يف معرفة  تكون  سوف 

الدرجات العلمية والشهادات

شهادة  عىل  بحصولك  التكنولوجيا  مجال  يف  الوظائف  من  للعديد  التأهل  ميكنك 

أو  التقنية  الكليات  من  عليها  الحصول  ميكن  والتي  التطبيقية،  العلوم  يف  زمالة  أو 

الربحية.  غري  التدريب  الخاصة، ورشكات  املتخصصة   التدريب  ومدارس  املجتمعية، 

إذا  املاجستري  أو  البكالوريوس  درجة  للحصول عىل  امُليض  ذلك، ميكنك  وعالوة عىل 

التكنولوجيا.  مجال  يف  األمن  أو  البحث  أو  اإلدارة،  بوظائف  مهتاًم  كنت 

)Southern Illinois University( جامعة ساوثرن إلينوي
يركز قسم علوم الحاسب يف جامعة ساوثرن إلينوي عىل التصميم والتحليل 

يركز  ال  أكادميي،  وكتخصص  اآليل.  الحاسب  وبرمجيات  معدات  واستخدام 

يسعى  بل  الحاسب،  تصميم  أو  الربمجة  ولغة  التكنولوجيا  مجرد  عىل 

لتأسيس الطالب يف املفاهيم األساسية التي تطبق يف العديد من البيئات.

بكالوريوس  درجة  إىل  يقود  جامعياً  تخصصاً  اآليل  الحاسب  برنامج  يقدم 

إىل  يقود  وبرنامج  جامعي  فرعي  وتخصص  اآلداب  وبكالوريوس  العلوم 

ماجستري العلوم ودكتوراه الفلسفة. ودعاًم لهذه الربامج، يقدم القسم دورات تغطي جميع املناطق 

األساسية بعلم الحاسب اآليل.

يعزز التنوع الرثي يف الكيان الطاليب من الربامج بتقديم وجهات نظر مختلفة تكمل عملية البحث 

هيئة  ألعضاء  املتنوعة  والخربات  الخلفيات  تراقب  املعرفة.  حدود  وتدفع  والخدمة  والتدريس 

التدريس املجتمع ككل. وبتدريب الجيل القادم من القادة واملعلمني يف مجال علوم الحاسب، نعزز 

الفرص التي تنطلق فيام وراء إلينوي.

إلينوي كابروندال  العلوم يف جامعة ساوثرن  بكلية  الحاسب  الذي يقدم يف قسم علوم  املنهج  يعد 

اآليل  الحاسب  قطاع  يف  للمناصب  الطالب   Southern Illinois University Carbondale

وللدراسات واألبحاث املتطورة.

أفضل  قامئة  طليعة  يف  الربمجيات  هندسة  مثل  اآليل  الحاسب  بعلوم  الصلة  ذات  الوظائف  تأيت 

ساوثرن  جامعة  خريجو  يجد  اآلخر.  تلو  عاماً   Money Magazine مجلة  ترسدها  التي  الوظائف 

العمل يف جميع  أصحاب  من  متنوعة  من خالل مجموعة  اآليل  الحاسب  علم  الوظائف يف  إلينوي 

مثل  مرموقة  وتعيينهم يف رشكات  الربمجيات  تطوير  يف  الخريجني  من  العديد  إرشاك  يتم  األقاليم. 

بوينغ وكاتربيالر وإس يب يس لالتصاالت وديل وجوجل و Ebay ومايكروسوفت وستيت فارم وياهو. 

يحصل الخريجون عىل وظائف كمهنديس برمجيات ومحليل نظم ومربمجني ومديري أنظمة.

 )Santa Monica College( كلية سانتا مونيكا
مونيكا  سانتا  بكلية  املتحرك  الروبوت  يف  املقدمة  قسم  يتعلم طالب 

بكاليفورنيا كيفية استخدام املعدات مثل الحاسوب وغريه من أجهزة 

والقوابض  واألسلحة  االصطناعية  والعضالت  واملحركات  التحكم 

يكتسبون  كام  والكامريات.  والخفاقات  الصوتية  فوق  واملستشعرات 

املتحركة.  )اآلليات(  الروبوت  وتشغيل  برمجة  تطبيقات  يف  املهارة 

الحديث  وتكرار  والتحدث  العنارص  عىل  التعرف  للروبوت  ميكن 

والتفاعل مع البيئات املتغرية.

تحليل  خالل  فمن  الجديدة.  بالتقنيات  كبرية  معرفة  الحديث  عرصنا  يف  العلوم  تتطلب 

البيانات والتقارير املعملية، يفحص طالب علوم الجينات واألحياء الجزيئية هيكل ووظائف 

وانتقال الجينات. تستخدم هذه الدورة قواعد بيانات االنرتنت للمعلومات الحيوية لتوضيح 

العالقة بني الـ DNA ومتواليات الربوتني.

التطبيقات  الدقيقة، يستكشف طالب سانتا مونيكا  ويف مسار آخر، وهو أساسيات األحياء 

الجزيئية  الحيوية  التقنيات  ذلك  يف  مبا  )امليكروبيولوجية(  الدقيقة  لألحياء  اإلكلينيكية 

املجهرية والتقنيات  املعقم والطرق  النقل  تقنيات  الطالب  الحديثة. وميارس  والسريولوجية 

التحليلية للتعرف عىل الكائنات امليكروبية يف املخترب.

الكلية  أكادميية  ففي  الرتفيه.  صناعة  يف  للعمل  الطالب  بإعداد  مونيكا  سانتا  كلية  تعرف 

تطبيق  مع  األبعاد  ثالثية  املتحركة  الرسوم  فصل  يف  الطالب  يعمل  والتكنولوجيا،  للرتفيه 

أوتوديسك مايا إلجادة أسس تقنيات الرسوم املتحركة ثالثية األبعاد مثل وضع وتزامن ووزن 

وتوقع وشد وتبادل الحركات وتقسيمها إىل مراحل. كام تقدم الدورة للطالب أساسيات أداء 

املتحركة. الرسوم 
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أينام كنت، تلعب وسائل اإلعالم الرقمية دوراً أكرب وعىل 

نحو متزايد يف األسواق ويف حياتنا اليومية. ومع االستعانة 

مبصادر خارجية، ميكنك العمل لدى رشكة دولية مرموقة 

من أي مكان يف العامل.

ي مجال 
ف �ف الطلب عىل العامل�ي

عالم الرقمي االإ
كل  عليها،  الطلب  يتزايد  التي  املهنية  املهارات  بني  من 

والسمعيات،  املتحركة،  والرسوم  الرقمي،  الفيديو  من 

والوسائط  الجرافيك،  وتصميم  املواقع،  وتصميم 

فبوسع  الحرص.  املثال ال  املتعددة؛ عىل سبيل  التفاعلية 

يف  عمل  فرص  عىل  العثور  الرقمي  املجال  يف  العاملني 

والتدريب  والفنون،  والتعليم،  االستشارات،  مجال 

الجديدة  اإلعالم  وسائل  تسويق  مجال  يف  واالتصاالت 

لتقليدية.  وا

وهكذا، إذا كان اإلعالم الرقمي خيارا مهنيا جيدا بالنسبة 

املتحدة  الواليات  إىل  املجيء  يبدو  تبدأ؟  أين  فمن  لك، 

هنا  متاماً.  منطقياً  الرقمية  الفنون  لدراسة  األمريكية 

ميكنك الوصول إىل أحدث التقنيات، والتعلم عىل أيدي 

مدربني من حائزي الجوائز، والحصول عىل خربة يف هذه 

الصناعة.

ي 
يتعلم الطالب تحقيق التفوق �ف

الفصل الدراسي

ميكن  املجتمعية،  األمريكية  الكليات  من  العديد  في 

والشهادات  الزمالة  درجات  عىل  الحصول  للطالب 

املهنية يف اإلنتاج التلفزيوين، والصحافة اإلذاعية، وكتابة 

السيناريوهات التلفزيونية، وتصميم الجرافيك، والرسوم 

املوسيقي  واإلنتاج  األبعاد/النمذجة،  ثالثية  املتحركة 

الرقمية. اإلعالمية  والفنون  الرقمي، 

تعلياًم  الرقمية  املوسيقى  إنتاج  شهادة  برنامج  ويقدم 

القائم  الرقمي  الصويت  اإلنتاج  وسائل  من  العديد  يف 

والتسجيل  التسلسل،  ذلك  يف  مبا  الحاسوب،  مبساعدة 

 mixdown الرقمي، وتقنيات تسجيل االستوديو، واملزج

الربنامج  هذا  يغطي  كام  الفيديو.  مقاطع  مع  والتزامن 

السمعيات  تقنيات تصميم  أعامل املوسيقى، فضاًل عن 

اإلنرتنت. ملواقع 

من شأن إنجاز درجة الزمالة أن ُيعد الطالب إىل االلتحاق 

مبعهد أربع سنوات، أو مدرسة للفنون املهنية. كام تقدم 

الحصول عىل وظائف يف مجموعة  الزمالة فرصة  درجة 

وأعامل  اإلعالنية،  والوكاالت  املجاالت،  من  متنوعة 

الطباعة، وأستوديو التصميم، وإنتاج الويب، والتصميم 

الصلة. الحر، واملجاالت ذات 

عالم الرقمية وسائل الإ

المحمولة االأجهـــزة  تطور 
الزاوية للتكنولوجيا. فقبل عرش سنوات مضت كان يكفينا مجرد إرسال رسالة نصية صغرية، يعت�ب  االبتكار حجر 

أو اللهو بلعبة األفعى عىل شاشة من لونني. أما اليوم، فلدينا أجهزة محمولة ميكنها معالجة أكرث من سطح 
مكتب حاسوب متوسط املستوى، ومن نفس تلك الفرتة الزمنية .وباسترشاف املستقبل، ميكننا فقط أن نتخيل ما ينتظرنا 

من تطور. 

ويتّسع تعريف تطور األجهزة املحمولة ليس فقط ليتضمن أجهزة املحمول التقليدية، ولكن أيضاً أجهزة التابلت، واأللعاب، 
ووحدات التحكم، والتلفاز، والسيارات، وأي أجهزة استهالكية أخرى تحتوي عىل نظام تشغيل.

ومع معّدل تقدم تقنية املحمول، قد يصعب اتخاذ القرار بشأن اختيار املنصات واللغات التي يجدر الرتكيز عليها. فمن 
عام آلخر تتطور لغات الربمجة القامئة، ويتم طرح لغات جديدة جالبة معها أساليب وميزات جديدة.

ويعترب الوقوف عىل الربنامج الصحيح للدراسة هو الخطوة األوىل نحو بناء املهارات التي تحتاجها من أجل التاميش مع 
الوترية واالبتكار يف هذا املجال.

وقد تتخذ دراسة تطور الربمجيات يف الواليات املتحدة العديد من األشكال املختلفة. فبينام خيار الحصول عىل درجة علمية 
حرصياً من جامعة ألربع سنوات دامئاً ما يكون خياراً متاحاً، هناك كذلك العديد من املسارات املختلفة. فنظراً لحجمها 
األصغر والرتكيز عىل التدريب الوظيفي العميل، لدى الكليات املجتمعية واملدارس الفنية القدرة عىل التكيف الرسيع مع 
اتجاهات التطور. وقد تتناسب هذه البدائل مع احتياجاتم بشكل أفضل. ويف غالبية برامج تطوير األجهزة املحمولة، ميكنك 
أن تتوقع البدء بدورات الربمجة التقليدية، حيث تتعلم أسس الربمجة القامئة عىل الجهاز )عادة ما تكون لغة الجافا أو 

C#( ، يونيكس، وأساسيات تطوير الويب. 
ما  املحمول. وعادة  بأجهزة  يتعلق  فيام  أكرث تخصصاً  التدريبية  الدورات  تصبح  الربامج، سوف  دراسة  تتقدم يف  وبينام 
تتضمن هذه الفصول تصميم واجهة مستخدم الجهاز املحمول، والتطور املتقدم إما يف iOS أو أندرويد، فضاًل عن إدارة 

األعامل واملرشوعات يف مجال تطوير تطبيقات املحمول. 

وأخرياً، يف نهاية الربنامج، سوف يتعني عليك إنشاء وإنجاز مرشوع عميل شامل عادة ما يشار إليه بفصل »التتويج«، حيث 
ينبغي عليك استخدام ما تعلمته طوال فرتة دراسة الربنامج من أجل بناء وتسويق تطبيق املحمول الخاص بك.

وعند انتهائك من دراسة برنامجك، لك أن تتوقع فرص عمل كمطّور لربمجبات املحمول، أو مطّور لشبكة اإلنرتنت املحمولة، 
أو اختصاص حلول األجهزة املحمولة.

برايان ترييل، عضو مجلس إدارة اللجنة االستشارية التقنية بكلية سياتل سنرتال كوميونيتي كوليج. وصفته املهنية محلل 
نظم يف أدابكس.  

Brian Turley is a Solutions Engineer at Ookla.
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أينام كنت، تلعب وسائل اإلعالم الرقمية دوراً أكرب وعىل 

نحو متزايد يف األسواق ويف حياتنا اليومية. ومع االستعانة 

مبصادر خارجية، ميكنك العمل لدى رشكة دولية مرموقة 

من أي مكان يف العامل.

ي مجال 
ف �ف الطلب عىل العامل�ي

عالم الرقمي االإ
كل  عليها،  الطلب  يتزايد  التي  املهنية  املهارات  بني  من 

والسمعيات،  املتحركة،  والرسوم  الرقمي،  الفيديو  من 

والوسائط  الجرافيك،  وتصميم  املواقع،  وتصميم 

فبوسع  الحرص.  املثال ال  املتعددة؛ عىل سبيل  التفاعلية 

يف  عمل  فرص  عىل  العثور  الرقمي  املجال  يف  العاملني 

والتدريب  والفنون،  والتعليم،  االستشارات،  مجال 

الجديدة  اإلعالم  وسائل  تسويق  مجال  يف  واالتصاالت 

لتقليدية.  وا

وهكذا، إذا كان اإلعالم الرقمي خيارا مهنيا جيدا بالنسبة 

املتحدة  الواليات  إىل  املجيء  يبدو  تبدأ؟  أين  فمن  لك، 

هنا  متاماً.  منطقياً  الرقمية  الفنون  لدراسة  األمريكية 

ميكنك الوصول إىل أحدث التقنيات، والتعلم عىل أيدي 

مدربني من حائزي الجوائز، والحصول عىل خربة يف هذه 

الصناعة.

ي 
يتعلم الطالب تحقيق التفوق �ف

الفصل الدراسي

ميكن  املجتمعية،  األمريكية  الكليات  من  العديد  في 

والشهادات  الزمالة  درجات  عىل  الحصول  للطالب 

املهنية يف اإلنتاج التلفزيوين، والصحافة اإلذاعية، وكتابة 

السيناريوهات التلفزيونية، وتصميم الجرافيك، والرسوم 

املوسيقي  واإلنتاج  األبعاد/النمذجة،  ثالثية  املتحركة 

الرقمية. اإلعالمية  والفنون  الرقمي، 

تعلياًم  الرقمية  املوسيقى  إنتاج  شهادة  برنامج  ويقدم 

القائم  الرقمي  الصويت  اإلنتاج  وسائل  من  العديد  يف 

والتسجيل  التسلسل،  ذلك  يف  مبا  الحاسوب،  مبساعدة 

 mixdown الرقمي، وتقنيات تسجيل االستوديو، واملزج

الربنامج  هذا  يغطي  كام  الفيديو.  مقاطع  مع  والتزامن 

السمعيات  تقنيات تصميم  أعامل املوسيقى، فضاًل عن 

اإلنرتنت. ملواقع 

من شأن إنجاز درجة الزمالة أن ُيعد الطالب إىل االلتحاق 

مبعهد أربع سنوات، أو مدرسة للفنون املهنية. كام تقدم 

الحصول عىل وظائف يف مجموعة  الزمالة فرصة  درجة 

وأعامل  اإلعالنية،  والوكاالت  املجاالت،  من  متنوعة 

الطباعة، وأستوديو التصميم، وإنتاج الويب، والتصميم 

الصلة. الحر، واملجاالت ذات 

عالم الرقمية وسائل الإ

المحمولة االأجهـــزة  تطور 
الزاوية للتكنولوجيا. فقبل عرش سنوات مضت كان يكفينا مجرد إرسال رسالة نصية صغرية، يعت�ب  االبتكار حجر 

أو اللهو بلعبة األفعى عىل شاشة من لونني. أما اليوم، فلدينا أجهزة محمولة ميكنها معالجة أكرث من سطح 
مكتب حاسوب متوسط املستوى، ومن نفس تلك الفرتة الزمنية .وباسترشاف املستقبل، ميكننا فقط أن نتخيل ما ينتظرنا 

من تطور. 

ويتّسع تعريف تطور األجهزة املحمولة ليس فقط ليتضمن أجهزة املحمول التقليدية، ولكن أيضاً أجهزة التابلت، واأللعاب، 
ووحدات التحكم، والتلفاز، والسيارات، وأي أجهزة استهالكية أخرى تحتوي عىل نظام تشغيل.

ومع معّدل تقدم تقنية املحمول، قد يصعب اتخاذ القرار بشأن اختيار املنصات واللغات التي يجدر الرتكيز عليها. فمن 
عام آلخر تتطور لغات الربمجة القامئة، ويتم طرح لغات جديدة جالبة معها أساليب وميزات جديدة.

ويعترب الوقوف عىل الربنامج الصحيح للدراسة هو الخطوة األوىل نحو بناء املهارات التي تحتاجها من أجل التاميش مع 
الوترية واالبتكار يف هذا املجال.

وقد تتخذ دراسة تطور الربمجيات يف الواليات املتحدة العديد من األشكال املختلفة. فبينام خيار الحصول عىل درجة علمية 
حرصياً من جامعة ألربع سنوات دامئاً ما يكون خياراً متاحاً، هناك كذلك العديد من املسارات املختلفة. فنظراً لحجمها 
األصغر والرتكيز عىل التدريب الوظيفي العميل، لدى الكليات املجتمعية واملدارس الفنية القدرة عىل التكيف الرسيع مع 
اتجاهات التطور. وقد تتناسب هذه البدائل مع احتياجاتم بشكل أفضل. ويف غالبية برامج تطوير األجهزة املحمولة، ميكنك 
أن تتوقع البدء بدورات الربمجة التقليدية، حيث تتعلم أسس الربمجة القامئة عىل الجهاز )عادة ما تكون لغة الجافا أو 

C#( ، يونيكس، وأساسيات تطوير الويب. 
ما  املحمول. وعادة  بأجهزة  يتعلق  فيام  أكرث تخصصاً  التدريبية  الدورات  تصبح  الربامج، سوف  دراسة  تتقدم يف  وبينام 
تتضمن هذه الفصول تصميم واجهة مستخدم الجهاز املحمول، والتطور املتقدم إما يف iOS أو أندرويد، فضاًل عن إدارة 

األعامل واملرشوعات يف مجال تطوير تطبيقات املحمول. 

وأخرياً، يف نهاية الربنامج، سوف يتعني عليك إنشاء وإنجاز مرشوع عميل شامل عادة ما يشار إليه بفصل »التتويج«، حيث 
ينبغي عليك استخدام ما تعلمته طوال فرتة دراسة الربنامج من أجل بناء وتسويق تطبيق املحمول الخاص بك.

وعند انتهائك من دراسة برنامجك، لك أن تتوقع فرص عمل كمطّور لربمجبات املحمول، أو مطّور لشبكة اإلنرتنت املحمولة، 
أو اختصاص حلول األجهزة املحمولة.

برايان ترييل، عضو مجلس إدارة اللجنة االستشارية التقنية بكلية سياتل سنرتال كوميونيتي كوليج. وصفته املهنية محلل 
نظم يف أدابكس.  

Brian Turley is a Solutions Engineer at Ookla.

847 Plant Drive Statesboro, Georgia 30460
(912) 478-5555  |  elp@georgiasouthern.edu

    

شــارك باحملادثــة
يـــة ز نجل�ي الإ اللغـــة  برنامـــج 

جامعة جورجيا الجنوبية

ملاذا اختيار  برنامج اللغة اإلجنليزية؟
صفوف تفاعلية تدفعك للمشاركة  •

ز بحرفية يحيطونك بالرعاية والهتمام   ز مدرب�ي ز وموظف�ي هيئة مدرس�ي  •

ي المتناول 
تكاليف الدراسة والمعيشة �ز  •

ي مجتمع جامعي صغ�ي
نطاق واسع، ومجتمع تشعر فيه وكأنك �ز  •

احتفل بالثقافات العالمية من خالل الزيارات الميدانية المتنوعة   •
لالأنشطة المجتمعية والجماعات والمنظمات المختلف. 

 GeorgiaSouthern.edu/elp   قدم طلبك اليوم الى

Iowa Intensive English Program
1112 University Capitol Centre

The University of Iowa
Iowa City, Iowa 52242, USA

iiep@uiowa.edu

http://clas.uiowa.edu/esl/iiep

ية بجودة عالية ز نجل�ي فرصة لتعلم اللغة الإ  •
ات ويحملون شهادات الماجست�ي والدكتوراه معلمون من أصحاب الخ�ب  •

فصول قليلة العدد  •
ي فصل الصيف.

ي فصلي الخريف والربيع و27 ساعة أسبوعياً �ز
20 ساعة من التدريس أسبوعياً �ز  •

مخت�ب لغات للعمل الفردي  •
جميع مستويات التعليم  •

يتاح العمل بنظام بعض الوقت بحرم الجامعة  •
رحالت ميدانية وأنشطة ترفيهية واجتماعية  •

وصول تام إىل خدمات الجامعة  •
ي أغسطس ويناير ومايو

تبدأ الدورات �ز  •

ية المكثف من جامعة أيوا ز نجل�ي برنامج اللغة الإ
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هندسة
المستقبل

هائل من اإلجابات الفريدة تحصل عليها عندما تطرح سؤاالً يبدأ بـ »كيف«؟ عدد 

أو أدردش عرب  الخلوي  أتحدث عرب هاتفي  املقعد؟ كيف  كيف يحملني هذا 

االنرتنت مع شخص آخر يف مكان آخر من العامل؟ كيف يبدو هذا املاء نقياً يف الكوب؟ فعىل 

الرغم من أن اإلجابة عىل كل سؤال من هذه األسئلة هي إجابة فريدة، إال أن هناك رشح 

واحد بسيط لجميع هذه األسئلة وهو: الهندسة.

يطور  واليوم،  عاملي.  الهندسة  وجود  عىل  فالدليل  العامل،  من  موقعك  عن  النظر  برصف 

املهندسون حلوالً ويبنون أحدث التقنيات لكل يشء بدءا من الهواتف الذكية وحتى حل أعقد 

مشاكل العامل. فالحركة الرسيعة للتقنية وندرة املوارد الطبيعية أديا إىل زيادة الطلب عىل 

املهندسني أكرث من أي وقٍت مىض.

وال يوجد مكان أفضل من الواليات املتحدة لدراسة الهندسة.

وقد يختلف الدافع وراء دراسة الهندسة من طالٍب آلخر. فعند بعض الطلبة، الدافع هو 

الرغبة يف الوصول إىل مستقبل مهني ناجح ومربح. ويريد آخرون تحقيق التقدم وتحقيق 

مستقبل أفضل ملجتمعاتهم. وهناك طالب يشعرون باالنجذاب نحو مجاٍل ما ألنهم يشعرون 

بالفضول الفطري تجاه الطريقة التي تعمل بها األشياء.

قد يكون دافعك فريداً ولكن طموحك لدراسة الهندسة يف الواليات املتحدة ليس كذلك. ففي 

كل عام، يأيت املزيد واملزيد من الطالب الدوليني للواليات املتحدة للحصول عىل درجات دون 

املؤهل العايل وعىل مؤهالت عليا ودرجات الدكتوراه يف الهندسة. وحسب تقرير األبواب 

املفتوحة )Open Doors Report( للعام 2014/2015، التحق 184.603 طالباً 

دولياً بربامج الهندسة يف الواليات املتحدة. فالهندسة هي أكرث مجاالت الدراسة شعبّية بني 

الطالب الدوليني. قد تختار أن تدرس الهندسة ألسباب هندسية أو ألنك ترغب يف مستقبل 

مهني ناجح مادياً، ولكن أيا كانت أسبابك، فاعلم أن هناك طلب هائل عىل مواهبك وأن 

لديك القدرة عىل تغيري العامل. 

ي – ريدل  جامعة إم�ب
للمالحة الجوية 

 (Embry-Riddle
 Aeronautical

University)

تتمتع مواجهة العالم للطلب المتنامي عىل البنية 

التحتية والستدامة البيئية الأك�ث فاعلية وكفاءة، 

سيواصل مجال الهندسة المدنية نموه أرسع من سوق 

ي – ريدل للمالحة  ي جامعة إم�ب الوظائف العامة. و�ف

 ،)Embry-Riddle Aeronautical University( الجوية

ي الهندسة المدنية  يقدم برنامج ماجست�ي العلوم �ف

ورية لشغل المناصب  ات ال�ف للطالب التعليم والخ�ب

ف لاللتحاق 
ي هذا المجال. يتم إعداد الخريج�ي القيادية �ف

 جامعة أريزونا ستيت 
 (Arizona State

University)

ي الوليات  "يعد التعليم العالي �ف
المتحدة هو الأفضل – فهو أعىل مستوى من التعليم 

يمكن للطالب أن يحصل عليه". هكذا قال أوكتافيو 
يديا، مدير مساعد بمركز الوصول العالمي بكلية  ه�ي

إيرا أ. فولتون للهندسة بجامعة أريزونا ستيت. ول 
يخفى عىل أحد أن الوليات المتحدة تقدم واحدًا من 

ي العالم، ولكن من حيث  أفضل الأنظمة التعليمية �ف
برامج الهندسة، فإن الوصول إل الخدمات البحثية 
هو أك�ث ما يجذب العديد من الطالب الأجانب إل 

الوليات المتحدة.

يديا قائاًل: "يبحث الطالب عن الأبحاث  يتابع ه�ي
العظيمة. يريدون الوصول لهذا النوع من الأبحاث. 

وتتيح لهم جامعة أريزونا ستيت فرصة الوصول للبحث 
منذ البداية."

ي تقع 
ل يحتاج طالب جامعة أريزونا ستيت، وال�ت

بالقرب من فونيكس، النتظار لسنوات عديدة من 
وعات البحثية والتنموية  الدراسة لبدء العمل بالم�ث

المتطورة. فقد صمم المنهج بحيث يبدأ الطالب 
ف من أول يوم دراسة. 

الشعور والتفك�ي مثل المهندس�ي
ف دورات التأسيس النظري والفصول 

ثمة توازن ب�ي
بداع.  ي تتحدى الطالب للتفك�ي والإ

والمشاريع ال�ت
يدرس أفراد هيئة تدريس من المستوى العالمي، 

ومنهم أعضاء بالأكاديمية القومية للهندسة والأكاديمية 
الوطنية للعلوم وكذلك حائزون عىل جائزة نوبل، 

يدرسون للطالب ويحفزونهم. وكان العديد من 
ي الوليات المتحدة  ف يومًا ما طالبًا أجانب �ف

المعلم�ي
كذلك.

ي  تقدم كلية إيرا أ. فولتون للهندسة 20 برنامجًا �ف

لي والفضاء الجوي والهندسة 
الهندسة مثل الحاسب الآ

ي يرغبون بها ومنها الصناعة 
ي المجالت ال�ت بوظائف �ف

والبيئة.

ي دايتونا  ي حرم الجامعة �ف نامج الذي يقام �ف ي هذا ال�ب �ف
بيتش، يمكن للطالب الختيار من المواد الفنية 

ي مجالت  الختيارية لتصميم تجربتهم التعليمية �ف
مثل أنظمة النقل الذكي وهندسة الهياكل والهياكل 

ف 
المستدامة وهندسة المواد الجيوتقنية أو الجمع ب�ي
نامج عىل  أك�ث من تخصص تكنولوجي. يشجع ال�ب

ف الهندسة المدنية والتخصصات الأكاديمية 
الجمع ب�ي

الأخرى ذات الصلة بمشاكل الهندسة المدنية ويقدم 
تجارب تعليم قيمة.

ي دايتونا بيتش، توجد العديد  ي حرم الجامعة �ف �ف
ي مجالت هندسة الهياكل والمواد  ات �ف من المخت�ب

ك أفراد هيئة التدريس  والنقل والهندسة البيئية. يش�ت
ي أبحاث ممولة من الخارج  بالهندسة المدنية باستمرار �ف

، يجري د.  ي الوقت الحالي ي مجال التخصص. و�ف �ف
ي البيئات الصعبة بينما  براون أبحاثًا عن الجسور �ف
ي نظام النقل.  ف موضوعات السالمة �ف

يدرس د. ش�ي
ي يجريها أعضاء 

ة ال�ت تشمل أمثلة أخرى لالأبحاث المث�ي
هيئة التدريس بحث د. جورجار عن استخدام المواد 
ي خرسانة  الناتجة عن أنشطة التعدين كبديل للرمال �ف

ي التماسك.
سمنت ذا�ت سمنت العادي والأ الأ

ي الهندسة المدنية هو برنامج  برنامج ماجست�ي العلوم �ف
ي  نامج ماجست�ي علوم عام �ف يمنح 30 درجة يقدم ك�ب

الهندسة المدنية مع خيار إعداد رسالة تخرج أو عدم 
إعداد رسالة تخرج.

ي الهندسة  نامج المتقدم �ف وبالحصول عىل هذا ال�ب
ي – ريدل  المدنية، يكتسب خريجو جامعة إم�ب

 Embry-Riddle Aeronautical( للمالحة الجوية
ي سوق العمل ويساعدون أنفسهم  فة �ف

University( م�ي
ي المسار ال�يع الذي يقود إل  عىل النطالق �ف

دارية. المناصب الإ

ي  الكهربية والطب الحيوي. كما تتوافر برامج �ف
ي  ي الهندسة وماجست�ي العلوم �ف بكالوريوس العلوم �ف

الهندسة ودرجات الدكتوراه.

وخارج قاعة الدراسة، يتاح للطالب الوصول لخدمات 
ف 

تدريس الهندسة والمشورة والتدريب المصمم�ي
كات مثل بوينغ  خصيصًا. ويتدرب الطالب ب�ث

ال ديناميكس. كما تتاح لهم فرص فريدة  وإنتل وج�ف
ي مسابقات مثل كأس مايكروسوفت للتخيل. للمنافسة �ف

اع طالب جامعة أريزونا  ي عام 2012، حجز اخ�ت �ف
ي نهائيات كأس مايكروسوفت للتخيل.  ستيت مقعدًا �ف

ي تعمل 
ات وتقنية الشاشات ال�ت فباستخدام الكام�ي

باللمس، ب�ف الطالب جهازًا صمم ليساعد أصحاب 
ي قاعة  عاقات الب�ية عىل تدوين المالحظات �ف الإ

الدراسة.

اع الطالب هو مثال رائع عىل ما يمكن أن تفعله  واخ�ت
ي حل بعض أك�ث التحديات  الهندسة: وهو المساعدة �ف

ي العالم.  صعوبة �ف
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المستقبل

هائل من اإلجابات الفريدة تحصل عليها عندما تطرح سؤاالً يبدأ بـ »كيف«؟ عدد 

أو أدردش عرب  الخلوي  أتحدث عرب هاتفي  املقعد؟ كيف  كيف يحملني هذا 

االنرتنت مع شخص آخر يف مكان آخر من العامل؟ كيف يبدو هذا املاء نقياً يف الكوب؟ فعىل 

الرغم من أن اإلجابة عىل كل سؤال من هذه األسئلة هي إجابة فريدة، إال أن هناك رشح 

واحد بسيط لجميع هذه األسئلة وهو: الهندسة.

يطور  واليوم،  عاملي.  الهندسة  وجود  عىل  فالدليل  العامل،  من  موقعك  عن  النظر  برصف 

املهندسون حلوالً ويبنون أحدث التقنيات لكل يشء بدءا من الهواتف الذكية وحتى حل أعقد 

مشاكل العامل. فالحركة الرسيعة للتقنية وندرة املوارد الطبيعية أديا إىل زيادة الطلب عىل 

املهندسني أكرث من أي وقٍت مىض.

وال يوجد مكان أفضل من الواليات املتحدة لدراسة الهندسة.

وقد يختلف الدافع وراء دراسة الهندسة من طالٍب آلخر. فعند بعض الطلبة، الدافع هو 

الرغبة يف الوصول إىل مستقبل مهني ناجح ومربح. ويريد آخرون تحقيق التقدم وتحقيق 

مستقبل أفضل ملجتمعاتهم. وهناك طالب يشعرون باالنجذاب نحو مجاٍل ما ألنهم يشعرون 

بالفضول الفطري تجاه الطريقة التي تعمل بها األشياء.

قد يكون دافعك فريداً ولكن طموحك لدراسة الهندسة يف الواليات املتحدة ليس كذلك. ففي 

كل عام، يأيت املزيد واملزيد من الطالب الدوليني للواليات املتحدة للحصول عىل درجات دون 

املؤهل العايل وعىل مؤهالت عليا ودرجات الدكتوراه يف الهندسة. وحسب تقرير األبواب 

املفتوحة )Open Doors Report( للعام 2014/2015، التحق 184.603 طالباً 

دولياً بربامج الهندسة يف الواليات املتحدة. فالهندسة هي أكرث مجاالت الدراسة شعبّية بني 

الطالب الدوليني. قد تختار أن تدرس الهندسة ألسباب هندسية أو ألنك ترغب يف مستقبل 

مهني ناجح مادياً، ولكن أيا كانت أسبابك، فاعلم أن هناك طلب هائل عىل مواهبك وأن 

لديك القدرة عىل تغيري العامل. 

ي – ريدل  جامعة إم�ب
للمالحة الجوية 

 (Embry-Riddle
 Aeronautical

University)

تتمتع مواجهة العالم للطلب المتنامي عىل البنية 

التحتية والستدامة البيئية الأك�ث فاعلية وكفاءة، 

سيواصل مجال الهندسة المدنية نموه أرسع من سوق 

ي – ريدل للمالحة  ي جامعة إم�ب الوظائف العامة. و�ف

 ،)Embry-Riddle Aeronautical University( الجوية

ي الهندسة المدنية  يقدم برنامج ماجست�ي العلوم �ف

ورية لشغل المناصب  ات ال�ف للطالب التعليم والخ�ب

ف لاللتحاق 
ي هذا المجال. يتم إعداد الخريج�ي القيادية �ف

 جامعة أريزونا ستيت 
 (Arizona State

University)

ي الوليات  "يعد التعليم العالي �ف
المتحدة هو الأفضل – فهو أعىل مستوى من التعليم 

يمكن للطالب أن يحصل عليه". هكذا قال أوكتافيو 
يديا، مدير مساعد بمركز الوصول العالمي بكلية  ه�ي

إيرا أ. فولتون للهندسة بجامعة أريزونا ستيت. ول 
يخفى عىل أحد أن الوليات المتحدة تقدم واحدًا من 

ي العالم، ولكن من حيث  أفضل الأنظمة التعليمية �ف
برامج الهندسة، فإن الوصول إل الخدمات البحثية 
هو أك�ث ما يجذب العديد من الطالب الأجانب إل 

الوليات المتحدة.

يديا قائاًل: "يبحث الطالب عن الأبحاث  يتابع ه�ي
العظيمة. يريدون الوصول لهذا النوع من الأبحاث. 

وتتيح لهم جامعة أريزونا ستيت فرصة الوصول للبحث 
منذ البداية."

ي تقع 
ل يحتاج طالب جامعة أريزونا ستيت، وال�ت

بالقرب من فونيكس، النتظار لسنوات عديدة من 
وعات البحثية والتنموية  الدراسة لبدء العمل بالم�ث

المتطورة. فقد صمم المنهج بحيث يبدأ الطالب 
ف من أول يوم دراسة. 

الشعور والتفك�ي مثل المهندس�ي
ف دورات التأسيس النظري والفصول 

ثمة توازن ب�ي
بداع.  ي تتحدى الطالب للتفك�ي والإ

والمشاريع ال�ت
يدرس أفراد هيئة تدريس من المستوى العالمي، 

ومنهم أعضاء بالأكاديمية القومية للهندسة والأكاديمية 
الوطنية للعلوم وكذلك حائزون عىل جائزة نوبل، 

يدرسون للطالب ويحفزونهم. وكان العديد من 
ي الوليات المتحدة  ف يومًا ما طالبًا أجانب �ف

المعلم�ي
كذلك.

ي  تقدم كلية إيرا أ. فولتون للهندسة 20 برنامجًا �ف

لي والفضاء الجوي والهندسة 
الهندسة مثل الحاسب الآ

ي يرغبون بها ومنها الصناعة 
ي المجالت ال�ت بوظائف �ف

والبيئة.

ي دايتونا  ي حرم الجامعة �ف نامج الذي يقام �ف ي هذا ال�ب �ف
بيتش، يمكن للطالب الختيار من المواد الفنية 

ي مجالت  الختيارية لتصميم تجربتهم التعليمية �ف
مثل أنظمة النقل الذكي وهندسة الهياكل والهياكل 

ف 
المستدامة وهندسة المواد الجيوتقنية أو الجمع ب�ي
نامج عىل  أك�ث من تخصص تكنولوجي. يشجع ال�ب

ف الهندسة المدنية والتخصصات الأكاديمية 
الجمع ب�ي

الأخرى ذات الصلة بمشاكل الهندسة المدنية ويقدم 
تجارب تعليم قيمة.

ي دايتونا بيتش، توجد العديد  ي حرم الجامعة �ف �ف
ي مجالت هندسة الهياكل والمواد  ات �ف من المخت�ب

ك أفراد هيئة التدريس  والنقل والهندسة البيئية. يش�ت
ي أبحاث ممولة من الخارج  بالهندسة المدنية باستمرار �ف

، يجري د.  ي الوقت الحالي ي مجال التخصص. و�ف �ف
ي البيئات الصعبة بينما  براون أبحاثًا عن الجسور �ف
ي نظام النقل.  ف موضوعات السالمة �ف

يدرس د. ش�ي
ي يجريها أعضاء 

ة ال�ت تشمل أمثلة أخرى لالأبحاث المث�ي
هيئة التدريس بحث د. جورجار عن استخدام المواد 
ي خرسانة  الناتجة عن أنشطة التعدين كبديل للرمال �ف

ي التماسك.
سمنت ذا�ت سمنت العادي والأ الأ

ي الهندسة المدنية هو برنامج  برنامج ماجست�ي العلوم �ف
ي  نامج ماجست�ي علوم عام �ف يمنح 30 درجة يقدم ك�ب

الهندسة المدنية مع خيار إعداد رسالة تخرج أو عدم 
إعداد رسالة تخرج.

ي الهندسة  نامج المتقدم �ف وبالحصول عىل هذا ال�ب
ي – ريدل  المدنية، يكتسب خريجو جامعة إم�ب

 Embry-Riddle Aeronautical( للمالحة الجوية
ي سوق العمل ويساعدون أنفسهم  فة �ف

University( م�ي
ي المسار ال�يع الذي يقود إل  عىل النطالق �ف

دارية. المناصب الإ

ي  الكهربية والطب الحيوي. كما تتوافر برامج �ف
ي  ي الهندسة وماجست�ي العلوم �ف بكالوريوس العلوم �ف

الهندسة ودرجات الدكتوراه.

وخارج قاعة الدراسة، يتاح للطالب الوصول لخدمات 
ف 

تدريس الهندسة والمشورة والتدريب المصمم�ي
كات مثل بوينغ  خصيصًا. ويتدرب الطالب ب�ث

ال ديناميكس. كما تتاح لهم فرص فريدة  وإنتل وج�ف
ي مسابقات مثل كأس مايكروسوفت للتخيل. للمنافسة �ف

اع طالب جامعة أريزونا  ي عام 2012، حجز اخ�ت �ف
ي نهائيات كأس مايكروسوفت للتخيل.  ستيت مقعدًا �ف

ي تعمل 
ات وتقنية الشاشات ال�ت فباستخدام الكام�ي

باللمس، ب�ف الطالب جهازًا صمم ليساعد أصحاب 
ي قاعة  عاقات الب�ية عىل تدوين المالحظات �ف الإ

الدراسة.

اع الطالب هو مثال رائع عىل ما يمكن أن تفعله  واخ�ت
ي حل بعض أك�ث التحديات  الهندسة: وهو المساعدة �ف

ي العالم.  صعوبة �ف
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الطالب من جميع أنحاء العامل إىل الواليات املتحدة يأتي 

لدراسة  مىض  وقت  أي  من  أكرث  متزايدة  بأعداد 

لدراسة  املتحدة  الواليات  إىل  الطالب  يأيت  وعندما  العلوم. 

حديثة  معرفة  مع  التخصصات  أحدث  يجدون  العلوم، 

البحث. خالل  من  يكتسبونها 

ميكنهم  للدراسة  وعديدة  مختلفة  مجاالت  يجدون  كام 

بينها. من  االختيار 

تشمل العلوم يف الواليات املتحدة برامج للكيميائيني ومالحي 

وعلامء  الوراثة  وعلامء  األعصاب  وعلامء  والفيزيائيني  الفضاء 

وعلامء  الزالزل  وعلامء  املياه  وعلامء  والجيولوجيني  األحياء 

من  آالف  ضمن  من  واملمرضات  املحيطات  وعلامء  املناخ 

الربامج  من  متزايداً  عدداً  الطالب  وسيجد  الدراسة.  مجاالت 

املختلفة  املوضوعات  بني  تجمع  التي  التخصصات  متعددة 

تناسبهم. دراسية  دورات  لتصميم 

نيفادا،  بجامعة  العلوم  كلية  عميد  تومبسون،  جيف  يقول 

معلمون  الدراسة  بقاعة  يدرّس  املتحدة،  الواليات  »يف  رينو: 

جامعة  تصنف  الحديث«.  العلم  يف  الصدارة  يحتلون  ممن 

نيفادا، رينو بني أعىل الجامعات الوطنية يف جميع تخصصات 

تقريباً. العلوم 

»سيحصل الطالب عىل املزيد يف جامعة يتم إجراء األبحاث بها 

وليس كاملدارس التي ال تجري أبحاثاً بل معلمون قد يكونوا مل 

يعلموا بتلك التخصصات منذ أن أصبحوا معلمني.«

يف  نضجاً  أكرث  بحثياً  مجمعاً  الطالب  يجد  قد  عامة،  وبصفة 

برامج الجامعات األمريكية. وقد يكون بالدول األخرى نظام 

أكادميي صارم إىل حد ما ولكنه رمبا يقترص عىل أنواع معدات 

املعدات. التي تشغل  التحتية  والبنية  البحث  وموارد 

»يستفيد  الدويل:  التعليم  معهد  رئيس  جودمان،  آالن  يقول 

الطالب الدوليون ممن يأتون للدراسة يف الواليات املتحدة من 

الوصول إىل بعض أفضل األساتذة ومختربات البحث يف العامل.

الواليات املتحدة الوصول إىل ثروة  الدوليني يف  ميكن للطالب 

من املهارات الفنية والقدرة عىل حل املشكالت التي ستعّدهم 

املتحدة.  الواليات  يف  أو  أوطانهم  يف  سواء  العلمية  للمهن 

يف  خلفية  اآلن  الوظائف  جميع  من  باملائة  عرشون  تتطلب 

العلوم والتقنية والهندسة أو الرياضيات وفقاً لدراسة أجرتها 

يونيو 2013. بروكنجز يف  مؤسسة 

املتحدة من شييل  الواليات  إىل  بوش  فرانسيسكو سواريز  أىت 

لدراسة العلوم املائية يف جامعة نيفادا، رينو وهو أشهر برنامج 

يف تخصص املياه بالجامعة.

يقول بوش: »تعترب الواليات املتحدة بالنسبة يل قلب البحث 

العلمي يف العامل وهي بذلك أفضل مكان للحصول عىل تعليم 

جيد.«

بالواليات  الدراسة  يف  اللطيفة  األشياء  »أحد  بوش:  يضيف 

من  العديد  من  قريباً  تكون  أن  بإمكانك  أنه  هي  املتحدة 

املجموعات البحثية التي تنمو يف أشياء شبيهة بحيث ميكنك 

الحصول عىل تغذية عكسية جيدة للغاية. قد يكون ذلك صعباً 

يف بعض األوقات إذا كنت خارج الواليات املتحدة أو أوروبا. 

الناس والقيام بكثري  كام يعطيك الفرصة لاللتقاء بالكثري من 

الدراسة. أكرث من مجرد  األنشطة  من 

الواليات  إىل  بوش  أىت  شييل،  من  شهادته  عىل  الحصول  بعد 

من  عاد  ثم  املياه.  علم  يف  الدكتوراه  عىل  للحصول  املتحدة 

شييل  يف  الكاثوليكية  بونتفيسيا  وجامعة  سانتياغو  إىل  وقتها 

الهندسة  قسم  يف  ويدرس  مساعداً  أستاذاً  اآلن  يعمل  حيث 

والبيئية. املائية 

أساتذته  مع  تعاون  املتحدة،  الواليات  يف  الدراسة  وأثناء 

األغشية  تقطري  عىل  قامئة  تحلية  عملية  لتطوير  البحث  يف 

بسبب  املهددة  للبحريات  البيئية  األنظمة  لتنظيف  الشمسية 

انخفاض املياه وارتفاع نسبة امللوحة. وقد قدم بعض األبحاث 

األمرييك  الجيوفيزيايئ  االتحاد  مؤمتر  يف  الشمسية  الربك  عن 

السنوي يف سان فرانسيسكو والذي حرضه 16,000 جيوفيزيايئ 

العامل. أنحاء  جميع  من 

قصة فرانسيسكو ليست الوحيدة.

يوجد املئات، إن مل يكن اآلالف، من طالب العلوم املشرتكني 

يف األبحاث عالية املستوى من جميع أنحاء الواليات املتحدة. 

الدوليني  الطالب  معظم  تستضيف  التي  الجامعات  وتعد 

كاليفورنيا  جنوب  جامعة  مثل  كذلك  عالية  بحثية  مؤسسات 

التي تستضيف معظم الطالب الدوليني أو جامعة كاليفورنيا، 

يف  نيويورك  والية  جامعة  أو  أوهايو  والية  جامعة  أو  بريكيل، 

بوفالو وتأيت جميعها ضمن أعىل 20 جامعة تستضيف الطالب 

الدوليني.

يقول روبرتو مانشيني، أستاذ يف قسم الفيزياء بجامعة نيفادا، 

رينو: »تجذب برامج الفيزياء والكيمياء الطالب الدوليني السيام 

الخريجني منهم وإن كانت تجذب كذلك غري الخريجني.«

»لدينا دامئاً طلبة يعملون يف املخترب حيث يوفر لهم الطريق 

لربامج الخريجني والتدريب املتطور.«

منشأة  يف  الكثافة  عالية  البالزما  يف  أبحاثاً  ماتشيني  يجري 

نيفادا تريا وات بجامعة نيفادا، رينو التي تستضيف واحداً من 

أقوى مولدين للطاقة عىل مستوى البالد – وهو معجل زيربا 

بسعة 2 تريا وات. ويدرس مانشيني الحرارة الفائقة والبالزما 

الثقوب  املزود حول  القرص  ما يدور يف  املتوازنة ملحاكاة  غري 

السوداء. وقد أرشد الطالب الدوليني من خالل برامج الدكتوراه 

اآلن يف مختربات مرموقة  مثل مخترب لوس  وبعضهم يعمل 

أالموس يف الواليات املتحدة. كام يدرس أحدث االتجاهات يف 

امتصاص طيف البالزما باستخدام فصل تفاعيل عرب االنرتنت 

يصل للطالب من اليابان إىل أملانيا.

وقد تخرج للتو أحد الطالب املجريني كان يدرس ويعمل مع 

الباحثني يف منشأة نيفادا تريا وات وعاد إىل املجر. وقد ذهب 

الفائقة  الخفيفة  التحتية  البنية  يف  كعامل  للعمل  الفور  عىل 

والجديدة وهي عبارة عن منشأة ليزر تهدف الستضافة بعض 

العامل. الليزر كثافة عىل مستوى  أكرث بحوث 

لن يجد الطالب الدوليون فرص بحثية بارزة فحسب يف الواليات 

املتحدة، وإمنا سريون كذلك األشياء من منظور مختلف. فهنا، 

يصل الطالب إىل ظروف مناخية مختلفة لدراستها وحيوانات 

املختلفة  للطرق  أوسع  نظرة  مع  لدراستها  مختلفة  ونباتات 

للعلوم التي متارس يف مجموعة متنوعة من املختربات. فعىل 

مختلفة  أنواع  دراسة  فرصة  األرض  لعلامء  تتاح  املثال،  سبيل 

من الرتبة أو أنظمة بيئية مختلفة أو مالمح جغرافية فريدة.

يضيف تومبسون: »مثة عنرص آخر مييز الطالب ممن يقررون 

تشجيع  يتم  كان  إذا  ما  وهو  املتحدة  الواليات  يف  الدراسة 

املستقل.« التفكري 

»ومقياس النجاح يف الواليات املتحدة هو ما إذا كان الطالب 

استنتاجاتهم  إىل  والتوصل  للتحليل  مستقلة  بصفة  يفكرون 

مشكلة  عرض  أثناء  للطالب  املعلم  قيادة  من  بدالً  الخاصة 

كمجموعة من الحقائق. وما تتميز فيه الواليات املتحدة هو 

التعليم املنفتح حيث نعلم الطالب كيف يفكرون مع التأكيد 

يتعلموا كيف يفكرون بصفة مستقلة.« أن  عىل 

واملؤلف  الفضاء  فيزياء  وعامل  الفضايئ  املالح  عرب  قد  ورمبا 

قائاًل:  أفضل  بصورة  ذلك  عن  ساجان  كارل  الشهري  األمرييك 

»العلم هو طريقة تفكري أكرث من كونه مجرد جسد للمعرفة.«

مبقدار  كار  جيم  يتأثر  الدوليني،  للطالب  أكادميي  كمستشار 

أخرى. دول  من  أتوا  ممن  الطالب 

»الطالب مثقفون بشكل بالغ فهم المعون للغاية  ويحصلون 

عىل أعىل الدرجات يف فصولهم. يأيت الطالب إىل هنا للحصول 

عىل أحدث تدريب يف مجاالت اهتامماتهم ولكن حتى عندما 

ميكنهم  ملا  مشابه  لتعليم  املتحدة  الواليات  إىل  الطالب  يأيت 

أن يحصلوا عليه عند عودتهم ألوطانهم، يسعون إىل توسيع 

ثقافة جديدة  وتعلم  اآلخرين  الطالب  مع  وللتفاعل  آفاقهم 

بينام يتلقون تعليمهم. ويف حالة طالب العلوم، ميكنهم تعلم 

تقنيات بحث جديدة وتعلم كيفية استخدام أحدث التقنيات 

من  متنوعة  ملجموعة  يتعرضوا  وأن  تخصصهم  يف  واألدوات 

وجهات النظر واألساليب.«

االستفادة  املتحدة  الواليات  إىل  يأتون  الذين  للطالب  ميكن 

العلمي  الفضول  من  ثقافة  وسيجدون  الباحثني  أفضل  من 

الجديدة  للمعرفة  ونهم  واالكتشاف 

مايك والرتبيك هو مسؤول اتصاالت يف جامعة نيفادا، رينو.
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الطالب من جميع أنحاء العامل إىل الواليات املتحدة يأتي 

لدراسة  مىض  وقت  أي  من  أكرث  متزايدة  بأعداد 

لدراسة  املتحدة  الواليات  إىل  الطالب  يأيت  وعندما  العلوم. 

حديثة  معرفة  مع  التخصصات  أحدث  يجدون  العلوم، 

البحث. خالل  من  يكتسبونها 

ميكنهم  للدراسة  وعديدة  مختلفة  مجاالت  يجدون  كام 

بينها. من  االختيار 

تشمل العلوم يف الواليات املتحدة برامج للكيميائيني ومالحي 

وعلامء  الوراثة  وعلامء  األعصاب  وعلامء  والفيزيائيني  الفضاء 

وعلامء  الزالزل  وعلامء  املياه  وعلامء  والجيولوجيني  األحياء 

من  آالف  ضمن  من  واملمرضات  املحيطات  وعلامء  املناخ 

الربامج  من  متزايداً  عدداً  الطالب  وسيجد  الدراسة.  مجاالت 

املختلفة  املوضوعات  بني  تجمع  التي  التخصصات  متعددة 

تناسبهم. دراسية  دورات  لتصميم 

نيفادا،  بجامعة  العلوم  كلية  عميد  تومبسون،  جيف  يقول 

معلمون  الدراسة  بقاعة  يدرّس  املتحدة،  الواليات  »يف  رينو: 

جامعة  تصنف  الحديث«.  العلم  يف  الصدارة  يحتلون  ممن 

نيفادا، رينو بني أعىل الجامعات الوطنية يف جميع تخصصات 

تقريباً. العلوم 

»سيحصل الطالب عىل املزيد يف جامعة يتم إجراء األبحاث بها 

وليس كاملدارس التي ال تجري أبحاثاً بل معلمون قد يكونوا مل 

يعلموا بتلك التخصصات منذ أن أصبحوا معلمني.«

يف  نضجاً  أكرث  بحثياً  مجمعاً  الطالب  يجد  قد  عامة،  وبصفة 

برامج الجامعات األمريكية. وقد يكون بالدول األخرى نظام 

أكادميي صارم إىل حد ما ولكنه رمبا يقترص عىل أنواع معدات 

املعدات. التي تشغل  التحتية  والبنية  البحث  وموارد 

»يستفيد  الدويل:  التعليم  معهد  رئيس  جودمان،  آالن  يقول 

الطالب الدوليون ممن يأتون للدراسة يف الواليات املتحدة من 

الوصول إىل بعض أفضل األساتذة ومختربات البحث يف العامل.

الواليات املتحدة الوصول إىل ثروة  الدوليني يف  ميكن للطالب 

من املهارات الفنية والقدرة عىل حل املشكالت التي ستعّدهم 

املتحدة.  الواليات  يف  أو  أوطانهم  يف  سواء  العلمية  للمهن 

يف  خلفية  اآلن  الوظائف  جميع  من  باملائة  عرشون  تتطلب 

العلوم والتقنية والهندسة أو الرياضيات وفقاً لدراسة أجرتها 

يونيو 2013. بروكنجز يف  مؤسسة 

املتحدة من شييل  الواليات  إىل  بوش  فرانسيسكو سواريز  أىت 

لدراسة العلوم املائية يف جامعة نيفادا، رينو وهو أشهر برنامج 

يف تخصص املياه بالجامعة.

يقول بوش: »تعترب الواليات املتحدة بالنسبة يل قلب البحث 

العلمي يف العامل وهي بذلك أفضل مكان للحصول عىل تعليم 

جيد.«

بالواليات  الدراسة  يف  اللطيفة  األشياء  »أحد  بوش:  يضيف 

من  العديد  من  قريباً  تكون  أن  بإمكانك  أنه  هي  املتحدة 

املجموعات البحثية التي تنمو يف أشياء شبيهة بحيث ميكنك 

الحصول عىل تغذية عكسية جيدة للغاية. قد يكون ذلك صعباً 

يف بعض األوقات إذا كنت خارج الواليات املتحدة أو أوروبا. 

الناس والقيام بكثري  كام يعطيك الفرصة لاللتقاء بالكثري من 

الدراسة. أكرث من مجرد  األنشطة  من 

الواليات  إىل  بوش  أىت  شييل،  من  شهادته  عىل  الحصول  بعد 

من  عاد  ثم  املياه.  علم  يف  الدكتوراه  عىل  للحصول  املتحدة 

شييل  يف  الكاثوليكية  بونتفيسيا  وجامعة  سانتياغو  إىل  وقتها 

الهندسة  قسم  يف  ويدرس  مساعداً  أستاذاً  اآلن  يعمل  حيث 

والبيئية. املائية 

أساتذته  مع  تعاون  املتحدة،  الواليات  يف  الدراسة  وأثناء 

األغشية  تقطري  عىل  قامئة  تحلية  عملية  لتطوير  البحث  يف 

بسبب  املهددة  للبحريات  البيئية  األنظمة  لتنظيف  الشمسية 

انخفاض املياه وارتفاع نسبة امللوحة. وقد قدم بعض األبحاث 

األمرييك  الجيوفيزيايئ  االتحاد  مؤمتر  يف  الشمسية  الربك  عن 

السنوي يف سان فرانسيسكو والذي حرضه 16,000 جيوفيزيايئ 

العامل. أنحاء  جميع  من 

قصة فرانسيسكو ليست الوحيدة.

يوجد املئات، إن مل يكن اآلالف، من طالب العلوم املشرتكني 

يف األبحاث عالية املستوى من جميع أنحاء الواليات املتحدة. 

الدوليني  الطالب  معظم  تستضيف  التي  الجامعات  وتعد 

كاليفورنيا  جنوب  جامعة  مثل  كذلك  عالية  بحثية  مؤسسات 

التي تستضيف معظم الطالب الدوليني أو جامعة كاليفورنيا، 

يف  نيويورك  والية  جامعة  أو  أوهايو  والية  جامعة  أو  بريكيل، 

بوفالو وتأيت جميعها ضمن أعىل 20 جامعة تستضيف الطالب 

الدوليني.

يقول روبرتو مانشيني، أستاذ يف قسم الفيزياء بجامعة نيفادا، 

رينو: »تجذب برامج الفيزياء والكيمياء الطالب الدوليني السيام 

الخريجني منهم وإن كانت تجذب كذلك غري الخريجني.«

»لدينا دامئاً طلبة يعملون يف املخترب حيث يوفر لهم الطريق 

لربامج الخريجني والتدريب املتطور.«

منشأة  يف  الكثافة  عالية  البالزما  يف  أبحاثاً  ماتشيني  يجري 

نيفادا تريا وات بجامعة نيفادا، رينو التي تستضيف واحداً من 

أقوى مولدين للطاقة عىل مستوى البالد – وهو معجل زيربا 

بسعة 2 تريا وات. ويدرس مانشيني الحرارة الفائقة والبالزما 

الثقوب  املزود حول  القرص  ما يدور يف  املتوازنة ملحاكاة  غري 

السوداء. وقد أرشد الطالب الدوليني من خالل برامج الدكتوراه 

اآلن يف مختربات مرموقة  مثل مخترب لوس  وبعضهم يعمل 

أالموس يف الواليات املتحدة. كام يدرس أحدث االتجاهات يف 

امتصاص طيف البالزما باستخدام فصل تفاعيل عرب االنرتنت 

يصل للطالب من اليابان إىل أملانيا.

وقد تخرج للتو أحد الطالب املجريني كان يدرس ويعمل مع 

الباحثني يف منشأة نيفادا تريا وات وعاد إىل املجر. وقد ذهب 

الفائقة  الخفيفة  التحتية  البنية  يف  كعامل  للعمل  الفور  عىل 

والجديدة وهي عبارة عن منشأة ليزر تهدف الستضافة بعض 

العامل. الليزر كثافة عىل مستوى  أكرث بحوث 

لن يجد الطالب الدوليون فرص بحثية بارزة فحسب يف الواليات 

املتحدة، وإمنا سريون كذلك األشياء من منظور مختلف. فهنا، 

يصل الطالب إىل ظروف مناخية مختلفة لدراستها وحيوانات 

املختلفة  للطرق  أوسع  نظرة  مع  لدراستها  مختلفة  ونباتات 

للعلوم التي متارس يف مجموعة متنوعة من املختربات. فعىل 

مختلفة  أنواع  دراسة  فرصة  األرض  لعلامء  تتاح  املثال،  سبيل 

من الرتبة أو أنظمة بيئية مختلفة أو مالمح جغرافية فريدة.

يضيف تومبسون: »مثة عنرص آخر مييز الطالب ممن يقررون 

تشجيع  يتم  كان  إذا  ما  وهو  املتحدة  الواليات  يف  الدراسة 

املستقل.« التفكري 

»ومقياس النجاح يف الواليات املتحدة هو ما إذا كان الطالب 

استنتاجاتهم  إىل  والتوصل  للتحليل  مستقلة  بصفة  يفكرون 

مشكلة  عرض  أثناء  للطالب  املعلم  قيادة  من  بدالً  الخاصة 

كمجموعة من الحقائق. وما تتميز فيه الواليات املتحدة هو 

التعليم املنفتح حيث نعلم الطالب كيف يفكرون مع التأكيد 

يتعلموا كيف يفكرون بصفة مستقلة.« أن  عىل 

واملؤلف  الفضاء  فيزياء  وعامل  الفضايئ  املالح  عرب  قد  ورمبا 

قائاًل:  أفضل  بصورة  ذلك  عن  ساجان  كارل  الشهري  األمرييك 

»العلم هو طريقة تفكري أكرث من كونه مجرد جسد للمعرفة.«

مبقدار  كار  جيم  يتأثر  الدوليني،  للطالب  أكادميي  كمستشار 

أخرى. دول  من  أتوا  ممن  الطالب 

»الطالب مثقفون بشكل بالغ فهم المعون للغاية  ويحصلون 

عىل أعىل الدرجات يف فصولهم. يأيت الطالب إىل هنا للحصول 

عىل أحدث تدريب يف مجاالت اهتامماتهم ولكن حتى عندما 

ميكنهم  ملا  مشابه  لتعليم  املتحدة  الواليات  إىل  الطالب  يأيت 

أن يحصلوا عليه عند عودتهم ألوطانهم، يسعون إىل توسيع 

ثقافة جديدة  وتعلم  اآلخرين  الطالب  مع  وللتفاعل  آفاقهم 

بينام يتلقون تعليمهم. ويف حالة طالب العلوم، ميكنهم تعلم 

تقنيات بحث جديدة وتعلم كيفية استخدام أحدث التقنيات 

من  متنوعة  ملجموعة  يتعرضوا  وأن  تخصصهم  يف  واألدوات 

وجهات النظر واألساليب.«

االستفادة  املتحدة  الواليات  إىل  يأتون  الذين  للطالب  ميكن 

العلمي  الفضول  من  ثقافة  وسيجدون  الباحثني  أفضل  من 

الجديدة  للمعرفة  ونهم  واالكتشاف 

مايك والرتبيك هو مسؤول اتصاالت يف جامعة نيفادا، رينو.
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دايتون ، أوهايو

 ماذا يمكن لكلية سنكل�ي 
المجتمعية أن تقدم لك؟
بيئة دراسية تتسم بالرعاية والعطف، وقلة عدد   •

ي كل صف، وقد حازت الكلية عىل جوائز 
الطالب �ف

عديدة لقاء توف�ي تلك الخدمات الطالبية.

يوجد اك�ث من 170 برنامج أكاديمي عالي الجودة    •
تقدمها الكلية، بما فيها التخصصات الهندسية 

لي وإدارة الأعمال.
وعلوم الحاسب الأ

•  حرم جامعي آمن ومريح ومتكامل الخدمات ويقع 
ي قلب المدينة.

�ف

ي الوليات 
من اك�ث الرسوم الدراسية انخفاضا �ف  •

ي المدينة 
المتحدة. كما أن تكلفة المعيشة �ف

منخفضة.

ف من برنامج  ف الأولت�ي فرصة إتمام السنت�ي  •
ي إحدى افضل الكليات« بحسب 

البكالوريوس �ف
مجلة نيويورك تايمز. «

ي الوليات 
ة �ف سهولة التحويل ال جامعات شه�ي  •

المتحدة.

جامعة نيفادا، رينو

للوهلة األوىل، قد ال يصدق املرء أن دوج 
سميث، مؤسس وكبري علامء مرشوع 

ييلوستون وولف، وكيفن ماك آرثر، الرئيس 
السابق، لرشكة جولدكورب للتعدين واملالك الحايل لواحدة من 

أحدث رشكات التعدين يف نيفادا، وهي تاهو ريسورسز، ميتلكان 
شيئاً مشرتكاً.

ولكنهام بالفعل ميتلكانه.

فكالهام من خريجي جامعة نيفادا، رينو بكلية العلوم وكالهام 
قائد ناجح يف األعامل. وقد قاما بتحول فعال من التعليم 

األكادميي إىل عامل األعامل عىل الرغم من اختالف تخصصهام 
بعض الشئ.

طاملا استدعى جيف تومبسون، عميد كلية العلوم، اإللهام 
للنظر إىل الصلة بني التخصصات التي تلعبها األعامل والعلوم 

يف عامل الرشكات. ويريد من طالب العلوم اليوم أن يفهموا 
متاماً كيفية التأسيس يف املسار املهني بالعلوم ميكن أن يفيد يف 

عامل األعامل.

يقول العميد جيف تومبسون: »يعمل جميع الطالب  
الخريجون من كلية العلوم يف عامل يحقق األرباح«.

»نقوم مبهمة عظيمة يف تدريبهم باألكادميية ونؤكد عىل كيفية 
النجاح يف عامل األعامل. وما مييزنا عن العديد من املؤسسات 

هو الرتكيز عىل تدريب الطالب عىل التفكري بطريقتهم الخاصة 
أثناء البحث مبستوى الطالب ومستوى الخريجني مع العمل مع 

املعلمني ممن يحتلون الصدارة يف مجاالتهم.«

يرضب تومبسون العديد من األمثلة من خريجي كلية العلوم 
الذين نجحوا يف خوض عامل األعامل:

أوبال آدامز حولت درجتها يف الجيولوجيا إىل رشكة ناجحة   
حيث تشغل منصب نائب رئيس مؤسسة إنفريونساينتيستس

أسس كل من بيل هونجاس وساتيش بوالمانابايل رشكة   
تطبيقات معالجة بيانات الزالزل أوبتيم يف عام 1997 

ووسعا الرشكة إىل رشكة استكشاف حراري جغرايف دولية 
ناجحة.

يشغل آالن كروز، خريج مدرسة ماكاي للتعدين منصب   
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للرشكة التي تبني 

قناة بنام الجديدة الشاملة.

تقدم كلية العلوم أكرث من 50 درجة يف 18 تخصصاً مختلفاً 
تشمل كل شئ من علوم الغالف الجوي لألحياء والكيمياء 

والبيئة 
والجغرافيا 

والجيولوجيا 
والرياضيات 

وعلم 
األعصاب 
والفيزياء. 

تعرف الكلية 
حول العامل 

بكلية ماكاي 
للعلوم األرضية وبرامج الهندسة ومبنشأة نيفادا تريا وات من 

خالل بحثها يف بالزما الطاقة عالية الكثافة وتقوم بتشكيل 
مسار ناجح يف علم األعصاب. كام يقدم الربنامج مساراً 

ناجحاً ملدرسة الطب. ويدعم عدد كبري من أحدث املختربات 
البحث والتعليم يف جميع أنحاء الكلية. متنح الكلية درجات يف 

مستويات البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه.

تتسم كلية العلوم بوجود منشأة بحثية موسعة. وتحقق الكلية 
أكرث من 26 مليون دوالر من متويل األبحاث خارج الكلية سنوياً. 
وتصنف مؤسسة كارنيجي لتقدم التدريس جامعة نيفادا، رينو 

كجامعة شاملة متنح الدكتوراه مع نشاط بحثي عايل.

تشمل بعض مراكز البحث:
مركز برامج مراقبة البيئة املتحولة  

مركز الحوض األعظم )جريت بازن( للهندسة الجيوحرارية  
مكتب نيفادا للتعدين والجيولوجيا  

مخترب نيفادا للزالزل  
منشأة نيفادا تريا وات  

يعد مخترب أدوات القياس املشرتك بقسم الكيمياء بالكلية 
مورداً مجانياً لحرم الجامعة بأكمله مام يجعل معدات املخترب 
متاحة لجميع الطالب وكذلك أدوات البحث ومنشآت الحاسب 

ومنطقة العمل.

باإلضافة إىل املختربات، تجعل منطقة شامل نيفادا ببيئتها 
الصحراوية الشديدة وسامتها الجيولوجية املتنوعة مثل سلسلة 

جبال سريا نيفادا وبحرية تاهو وعدد من األنهار األخرى 
والبحريات املرتفعة تجعل من البحث امليداين جزءا حيوياً من 

الربامج يف جامعة نيفادا، رينو.
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عش وتعلم اإلنجليزية يف
برنامج جامعة إنديانا املكثف 

لدراسة اللغة اإلنجليزية

10 أسباب لدراسة اللغة اإلنجليزية
يف جامعة إنديانا

معتمدة من CEA، العضو يف   .1
UCIEP

حرم جامعي آمن وممتع ورائع   .2
تركيز عىل االعدادات الجامعية  .3

الدورات الدراسية الخاصة بجامعة   .4
إنديانا متاحة للطالب الحاصلني عىل 

IEP – مسبقا أو الحقا

املساعدة يف الحصول عىل مكان   .5
درايس

فرص ممتازة للدراسة والبحث   .6
من خالل 27 مكتبة ، 14 كلية / 

مدرسة، 3 متاحف

عضو يف« املؤمتر الريايض للعرشة   .7
الكبار »  

1100 حفلة موسيقية كبرية مجانا   .8
كل عام

جامعة تركز اهتاممها عىل اللغات   .9
إذ يتم تدريس أكرث من 70 لغة يف 

الجامعة 

20-25 ساعة دراسة اسبوعيا   .10
باإلضافة إىل 6 ورش عمل يف اللغات 

اسبوعيا:

حلقة محادثات   •  

إعداد الختبارات التوفل  •  

حلقة خاصة بالقواعد  •  

حلقة خاصة بالقراءة  •  

ساعة اسرتاحة وتناول القهوة     •  
والحلويات   

أمسية الطاولة للمحادثة     •  
باإلنجليزية  

جامعة بحثية كربى

ف:  
ت:  
بريد الكرتوين:

تابعونا عىل

جامعة نيفادا، رينو

للوهلة األوىل، قد ال يصدق املرء أن دوج 
سميث، مؤسس وكبري علامء مرشوع 

ييلوستون وولف، وكيفن ماك آرثر، الرئيس 
السابق، لرشكة جولدكورب للتعدين واملالك الحايل لواحدة من 

أحدث رشكات التعدين يف نيفادا، وهي تاهو ريسورسز، ميتلكان 
شيئاً مشرتكاً.

ولكنهام بالفعل ميتلكانه.

فكالهام من خريجي جامعة نيفادا، رينو بكلية العلوم وكالهام 
قائد ناجح يف األعامل. وقد قاما بتحول فعال من التعليم 

األكادميي إىل عامل األعامل عىل الرغم من اختالف تخصصهام 
بعض الشئ.

طاملا استدعى جيف تومبسون، عميد كلية العلوم، اإللهام 
للنظر إىل الصلة بني التخصصات التي تلعبها األعامل والعلوم 

يف عامل الرشكات. ويريد من طالب العلوم اليوم أن يفهموا 
متاماً كيفية التأسيس يف املسار املهني بالعلوم ميكن أن يفيد يف 

عامل األعامل.

يقول العميد جيف تومبسون: »يعمل جميع الطالب  
الخريجون من كلية العلوم يف عامل يحقق األرباح«.

»نقوم مبهمة عظيمة يف تدريبهم باألكادميية ونؤكد عىل كيفية 
النجاح يف عامل األعامل. وما مييزنا عن العديد من املؤسسات 

هو الرتكيز عىل تدريب الطالب عىل التفكري بطريقتهم الخاصة 
أثناء البحث مبستوى الطالب ومستوى الخريجني مع العمل مع 

املعلمني ممن يحتلون الصدارة يف مجاالتهم.«

يرضب تومبسون العديد من األمثلة من خريجي كلية العلوم 
الذين نجحوا يف خوض عامل األعامل:

أوبال آدامز حولت درجتها يف الجيولوجيا إىل رشكة ناجحة   
حيث تشغل منصب نائب رئيس مؤسسة إنفريونساينتيستس

أسس كل من بيل هونجاس وساتيش بوالمانابايل رشكة   
تطبيقات معالجة بيانات الزالزل أوبتيم يف عام 1997 

ووسعا الرشكة إىل رشكة استكشاف حراري جغرايف دولية 
ناجحة.

يشغل آالن كروز، خريج مدرسة ماكاي للتعدين منصب   
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للرشكة التي تبني 

قناة بنام الجديدة الشاملة.

تقدم كلية العلوم أكرث من 50 درجة يف 18 تخصصاً مختلفاً 
تشمل كل شئ من علوم الغالف الجوي لألحياء والكيمياء 

والبيئة 
والجغرافيا 

والجيولوجيا 
والرياضيات 

وعلم 
األعصاب 
والفيزياء. 

تعرف الكلية 
حول العامل 

بكلية ماكاي 
للعلوم األرضية وبرامج الهندسة ومبنشأة نيفادا تريا وات من 

خالل بحثها يف بالزما الطاقة عالية الكثافة وتقوم بتشكيل 
مسار ناجح يف علم األعصاب. كام يقدم الربنامج مساراً 

ناجحاً ملدرسة الطب. ويدعم عدد كبري من أحدث املختربات 
البحث والتعليم يف جميع أنحاء الكلية. متنح الكلية درجات يف 

مستويات البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه.

تتسم كلية العلوم بوجود منشأة بحثية موسعة. وتحقق الكلية 
أكرث من 26 مليون دوالر من متويل األبحاث خارج الكلية سنوياً. 
وتصنف مؤسسة كارنيجي لتقدم التدريس جامعة نيفادا، رينو 

كجامعة شاملة متنح الدكتوراه مع نشاط بحثي عايل.

تشمل بعض مراكز البحث:
مركز برامج مراقبة البيئة املتحولة  

مركز الحوض األعظم )جريت بازن( للهندسة الجيوحرارية  
مكتب نيفادا للتعدين والجيولوجيا  

مخترب نيفادا للزالزل  
منشأة نيفادا تريا وات  

يعد مخترب أدوات القياس املشرتك بقسم الكيمياء بالكلية 
مورداً مجانياً لحرم الجامعة بأكمله مام يجعل معدات املخترب 
متاحة لجميع الطالب وكذلك أدوات البحث ومنشآت الحاسب 

ومنطقة العمل.

باإلضافة إىل املختربات، تجعل منطقة شامل نيفادا ببيئتها 
الصحراوية الشديدة وسامتها الجيولوجية املتنوعة مثل سلسلة 

جبال سريا نيفادا وبحرية تاهو وعدد من األنهار األخرى 
والبحريات املرتفعة تجعل من البحث امليداين جزءا حيوياً من 

الربامج يف جامعة نيفادا، رينو.
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ي   الواليات   المتحدة   االمريكية   للحصول   عىل   شهادة   الماجيست�ي  ان 
اختيارك   للدراسة   �ف

   Pre-ي   ونموه    . ان   برنامج
ي   تطوير   مجالك   الحر�ف

ي   ادارة   االعمال   خطوة   ذكية   اوىل   �ف
 �ف

ي   برنامج   ماجيست�ي   ادارة   االعمال  . اوالً   فانك   تستطيع  
   MBAوسيلة   ممتازة   للتحض�ي   للنجاح   �ف

ي   التوفل   ®TOEFL   والجيمات   GMAT   واالك�ث   اهمية   من   ذلك  
ي   امتحا�ف

 ان   تحسن   أداءك    �ف

نامج   MBA   وليس   هناك    فانك   ستطور   مهارات   ثقافية   واكاديمية   وتجارية   القيمة   جداً   ل�ب

ي   ادارة   االعمال   من   برنامج   ما   قبل  
 طريقة   افضل   للتحض�ي   لشهادة   الماجيست�ي   االمريكية   �ف

ي   بناء   تلك  
   Pre-MBA االمريكي   الذي   يحتوي   عىل   احدث   واصح   المعلومات   لمساعدتك   �ف

 المهارات   بشكل   فعال  .   

تختلف برامج ما 
قبل ماجستير 

إدارة األعمال يف 4 
طرق مهمة

1  مدة البرنامج
ترتاوح مدة الربامج من بضع اسابيع اىل سنة كاملة وهذا 

يعتمد عىل الجامعة وعىل تركيز املنهاج.   ويوفر الربنامج 

نظرة شاملة عىل العنارص االساسية الرضورية ملعظم 

شهادات املاجيستري التجارية من خالل الدورات االختيارية 

مثل االحصائيات او علم االحصاء. 

2  البرامج.
تركز بعض الربامج عىل التحضري المتحاين ®TOEFL و 

GMAT. ويركز البعض االخر عىل تطوير مهارات يف 
نواحي مثل العرض والتقديم والكتابة والتواصل واالقناع 

الثقايف والتجاري. اما الربنامج املثايل فانه يركز عىل كال 

الناحيتني عىل التحضري لالمتحانات وبناء املهارات الرضورية 

وبهذا يكون الطالب عىل استعداد جيد المتحانات 

ال TOEFL و GMAT وايضاً لديهم املهارات 

الرضورية للنجاح يف برامج شهادات املاجيستري التجارية 

االمريكية الحديثة.

3   اخلدمات
تختلف الربامج اختالفاً كبرياً يف نوعية الخدمات التي 

توفرها. من املحتمل ان تشمل الخدمات عىل النصح 

واالرشاد وتعيني املكان الجامعي املناسب واملساعدة يف 

اإلسكان .  

4  التكنولوجيا
تعترب املهارات التكنولوجية حاسمة ومهمة جداً يف 

االوساط التجارية الحديثة، ولدى بعض برامج ما قبل 

ماجيستري ادارة االعامل مختربات ودورات للكمبيوتر 

لتساعد الطلبة يف تطوير مهاراتهم التكنولوجية. 

)Marquette University( جامعة ماركيت  
يف جامعة ماركيت بويسكونسن، ميكن لطالب التخصصات املالية من دون 

الخريجني كسب الخربة العملية يف االستثامر من خالل العمل مع صناديق 

األوقاف الفعلية. وألن برنامج إدارة االستثامرات التطبيقية يؤكد عىل القيم 

األخالقية باإلضافة إىل النجاح يف عامل الواقع فهو يعد واحداً من الربامج 

األمريكية القليلة التي اختارتها مؤسسة بيل وميلندا جيتس لتعيني مديري الصناديق بها.

يحصل الطالب يف برنامج إدارة االستثامرات التطبيقية عىل دورات مالية تركز عىل الجسم الرئييس 

للمعرفة الذي يغطيه املستوى األول من امتحان املحلل املايل املعتمد يف السنوات األوىل من الدراسة 

بجامعة ماركيت – مام يعد الطالب لخوض االختبار فور تخرجهم. ثم يقيض الطالب الصيف يف العمل مع 

املؤسسات املالية متعددة الجنسيات لتطوير مهاراتهم يف مواقف واقعية.

وعند عودة الطالب ألداء االمتحان النهايئ – وباإلضافة إىل حصولهم عىل دورات أكرث يف املاليات، يدير 

الطالب محفظة عقارية. فهم يستثمرون األموال يف إيرادات عاملية ثابتة ويف أوراق مالية لحقوق 

املساهمني. ويتضمن جزء من عمل الفصل تقييم أداء استثامراتهم وإعداد تقرير نهايئ.

)Susquehanna University( جامعة سوسكيهانا
جامعة سوسكيهانا Susquehanna University هي جامعة رائدة يف العلوم 

والفنون الليربالية يف وسط بنسلفانيا وهي واحدة من برامج قليلة يف تدريس 

األعامل باملستوى الجامعي يف العامل حصلت عىل اعتامد االتحاد العاملي 

Sig� تحتفظ مدرسة سيجموند وايز .)AACSB (لتطوير كليات األعامل 

mund Weis School بجامعة سوسكيهانا Susquehanna University بأعضاء هيئة تدريس يحملون 

املؤهالت العليا كام متتاز مبنهج قوي وعمليات تقييم وتحسني مستمرة.

يستفيد الطالب من الخربة الفعلية ألعضاء هيئة التدريس يف قاعة الدراسة مع مسابقات خطط األعامل 

ومخترب االستثامر لدى محطات بلومربغ كام يستفيدون من زيارة املشاريع واملنظامت غري الهادفة للربح يف 

مدينة نيويورك وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة.

متنح محطات الحاسب اآليل ببلومربغ للطالب التجربة يف استخدام أدوات من عامل الواقع ال يجدها معظم 

طالب األعامل يف املؤسسات األخرى. تقدم هذه التجربة لخريجي سوسكيهانا ميزة املنافسة عىل أفضل 

الوظائف عند تخرجهم من الكلية.

باإلضافة إىل ذلك، يكمل 90 باملائة من طالب سوسكيهانا تجربتهم املهنية من خالل التدريب أو األبحاث 

أثناء التحاقهم بالجامعة. تقدم شبكة خريجي جامعة سوسكيهانا Susquehanna University العاملية 

التي تضم 18,000 عضواً العديد من هذه الفرص املهنية للطالب. ويف الواقع، يزور خريجو الجامعة 

ممن التحقوا برشكات دولية مرموقة حرم الجامعة بصفة منتظمة للحكم عىل العروض التقدميية للطالب 

والتحدث كمحارضين والبحث عن متدربني وموظفني محتملني.

من خالل هيكل مناهج جامعة سوسكيهانا Susquehanna University وإدراج املشاريع وفرص التدريب 

الواقعية، ميكن للطالب بدء مشوارهم املهني فور التخرج أو االلتحاق بربنامج ماجستري إدارة األعامل. 

يكتسب طالب مدرسة سيجموند وايز Sigmund Weis School لألعامل خربات القيادة ومهارات التواصل 

الفعال والفرص للعمل يف فرق � وهي جميعاً مزايا حيوية ملدارس ماجستري إدارة األعامل.

)Pace University( جامعة بيس
يحصل كل طالب ملتحق يف الربنامج الجامعي بجامعة بيس عىل مساعدة 

فردية يف إعداد طلبات االلتحاق باملدرسة. يتميز برنامج ما قبل ماجستري إدارة 

األعامل / برنامج الدراسات العليا مبحارضات يلقيها أعضاء هيئة التدريس 

بجامعة بيس ويلقيها تنفيذيون من الرشكات كام يتميز الربنامج بزيارات 

لبورصة نيويورك والرشكات واملتاحف املحلية وغريها من مناطق الجذب.

مع ذلك، يتفق معظم أصحاب األعامل عىل أن مجرد الحصول عىل ماجستري إدارة األعامل ليس كافياً حيث 

يضع أصحاب األعامل يف اعتبارهم كذلك خربتك السابقة وإمكاناتك عند اتخاذ قرارات التعيني. وعليه، إذا 

رغبت يف مجال مهني ناجح يف عامل األعامل شديد التنافس، يجب أن تستغل برنامج ماجستري إدارة األعامل 

استغالالً كاماًل.

برنامج ما قبل ماجستري إدارة األعامل هو طريقة ممتازة لتحقيق النجاح يف برنامج ماجستري إدارة األعامل. 

أوالً، ميكنك تحسني لغتك اإلنجليزية وأدائك يف امتحان TOEFL و GMAT. واألهم من ذلك، ميكنك 

تطوير مهارات األعامل واملهارات الثقافية واألكادميية التي تعد ذات قيمة هائلة يف برنامج ماجستري إدارة 

األعامل. سيساعدك برنامج ما قبل ماجستري إدارة األعامل يف بناء هذه املهارات بفاعلية بأن مينحك أحدث 

املعارف وأدقها.
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ي 
ي قوي �ف

ا�ف تعليم اح�ت
نيويورك

تقدم جامعة بيس فرص محاكاة أكاديمية ومتعددة كي تطبق ما تتعلمه 
زم بمساعدتك عىل بناء  . ونل�ت ي

ي عالم الواقع المه�ز
ي قاعة الدراسة �ز

�ز
ة ذاتية قوية ومؤثرة قبل تخرجك. س�ي

ز أفضل 11%  يصنف موقع PayScale.com جامعة بيس ب�ي  
ي تحقق أفضل عائد عىل استثمار 

من المدارس الأمريكية ال�ت
المرصوفات الدراسية.

حصل %75 من الطالب الأجانب بجامعة ييل عىل منح تدريبية   
ز %88 من  خالل العام الدراسي 2014 – 2015 بينما تم تعي�ي
خريجي عام 2014 بنظام الدوام الكامل خالل عام واحد من 

تخرجهم.

تقدم جامعة بيس أك�ث من 150 تخصصاً أكاديمياً وبرنامج جامعي   
ام  ي البكالوريوس والماجست�ي تحظى باح�ت

ز شهاد�ت وبرامج تجمع ب�ي
. كب�ي

ي مسارات جامعة بيس 
ية المكثفة �ز ز نجل�ي تتوافر برامج اللغة الإ  

ية بالجامعة. ز نجل�ي ي معهد اللغة الإ
الشاملة و�ز

تتوافر منح عىل أساس الستحقاق لطالب الجامعة والدراسات   
. ز العليا مع برامج مساعدة للطالب الجامعي�ي

ي حياة بحرم جامعة نيويورك مع فرص مهنية  ز أسلو�ب اخ�ت من ب�ي  
و: ي جميع أنحاء منطقة الم�ت

�ز

ي وسط مدينة نيويورك
حرم جامعي متمدن �ز  

ي مقاطعة ويستشترس القريبة حيث 
حرم جامعة تقليدي �ز  

ستستمتع بمزايا تجديد حرم الجامعة بتكلفة 100 مليون 
دوالر.

ي تقرير 
ي �ز

�ت ز أفضل جامعات الشمال الرسث صنفت جامعة بيس ب�ي  
برنستون لعام 2016.

ي 
صنفت فوربس مدينة نيويورك كواحدة من أك�ث 10 مدن أمناً �ز  

ي عام 2014.
الوليات المتحدة �ز

لمزيد من المعلومات عن جامعة بيس وبرامجها، يرجى زيارة الرابط 
www.pace.edu/studyNY

w
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ي   الواليات   المتحدة   االمريكية   للحصول   عىل   شهادة   الماجيست�ي  ان 
اختيارك   للدراسة   �ف

   Pre-ي   ونموه    . ان   برنامج
ي   تطوير   مجالك   الحر�ف

ي   ادارة   االعمال   خطوة   ذكية   اوىل   �ف
 �ف

ي   برنامج   ماجيست�ي   ادارة   االعمال  . اوالً   فانك   تستطيع  
   MBAوسيلة   ممتازة   للتحض�ي   للنجاح   �ف

ي   التوفل   ®TOEFL   والجيمات   GMAT   واالك�ث   اهمية   من   ذلك  
ي   امتحا�ف

 ان   تحسن   أداءك    �ف

نامج   MBA   وليس   هناك    فانك   ستطور   مهارات   ثقافية   واكاديمية   وتجارية   القيمة   جداً   ل�ب

ي   ادارة   االعمال   من   برنامج   ما   قبل  
 طريقة   افضل   للتحض�ي   لشهادة   الماجيست�ي   االمريكية   �ف

ي   بناء   تلك  
   Pre-MBA االمريكي   الذي   يحتوي   عىل   احدث   واصح   المعلومات   لمساعدتك   �ف

 المهارات   بشكل   فعال  .   

تختلف برامج ما 
قبل ماجستير 

إدارة األعمال يف 4 
طرق مهمة

1  مدة البرنامج
ترتاوح مدة الربامج من بضع اسابيع اىل سنة كاملة وهذا 

يعتمد عىل الجامعة وعىل تركيز املنهاج.   ويوفر الربنامج 

نظرة شاملة عىل العنارص االساسية الرضورية ملعظم 

شهادات املاجيستري التجارية من خالل الدورات االختيارية 

مثل االحصائيات او علم االحصاء. 

2  البرامج.
تركز بعض الربامج عىل التحضري المتحاين ®TOEFL و 

GMAT. ويركز البعض االخر عىل تطوير مهارات يف 
نواحي مثل العرض والتقديم والكتابة والتواصل واالقناع 

الثقايف والتجاري. اما الربنامج املثايل فانه يركز عىل كال 

الناحيتني عىل التحضري لالمتحانات وبناء املهارات الرضورية 

وبهذا يكون الطالب عىل استعداد جيد المتحانات 

ال TOEFL و GMAT وايضاً لديهم املهارات 

الرضورية للنجاح يف برامج شهادات املاجيستري التجارية 

االمريكية الحديثة.

3   اخلدمات
تختلف الربامج اختالفاً كبرياً يف نوعية الخدمات التي 

توفرها. من املحتمل ان تشمل الخدمات عىل النصح 

واالرشاد وتعيني املكان الجامعي املناسب واملساعدة يف 

اإلسكان .  

4  التكنولوجيا
تعترب املهارات التكنولوجية حاسمة ومهمة جداً يف 

االوساط التجارية الحديثة، ولدى بعض برامج ما قبل 

ماجيستري ادارة االعامل مختربات ودورات للكمبيوتر 

لتساعد الطلبة يف تطوير مهاراتهم التكنولوجية. 

)Marquette University( جامعة ماركيت  
يف جامعة ماركيت بويسكونسن، ميكن لطالب التخصصات املالية من دون 

الخريجني كسب الخربة العملية يف االستثامر من خالل العمل مع صناديق 

األوقاف الفعلية. وألن برنامج إدارة االستثامرات التطبيقية يؤكد عىل القيم 

األخالقية باإلضافة إىل النجاح يف عامل الواقع فهو يعد واحداً من الربامج 

األمريكية القليلة التي اختارتها مؤسسة بيل وميلندا جيتس لتعيني مديري الصناديق بها.

يحصل الطالب يف برنامج إدارة االستثامرات التطبيقية عىل دورات مالية تركز عىل الجسم الرئييس 

للمعرفة الذي يغطيه املستوى األول من امتحان املحلل املايل املعتمد يف السنوات األوىل من الدراسة 

بجامعة ماركيت – مام يعد الطالب لخوض االختبار فور تخرجهم. ثم يقيض الطالب الصيف يف العمل مع 

املؤسسات املالية متعددة الجنسيات لتطوير مهاراتهم يف مواقف واقعية.

وعند عودة الطالب ألداء االمتحان النهايئ – وباإلضافة إىل حصولهم عىل دورات أكرث يف املاليات، يدير 

الطالب محفظة عقارية. فهم يستثمرون األموال يف إيرادات عاملية ثابتة ويف أوراق مالية لحقوق 

املساهمني. ويتضمن جزء من عمل الفصل تقييم أداء استثامراتهم وإعداد تقرير نهايئ.

)Susquehanna University( جامعة سوسكيهانا
جامعة سوسكيهانا Susquehanna University هي جامعة رائدة يف العلوم 

والفنون الليربالية يف وسط بنسلفانيا وهي واحدة من برامج قليلة يف تدريس 

األعامل باملستوى الجامعي يف العامل حصلت عىل اعتامد االتحاد العاملي 

Sig� تحتفظ مدرسة سيجموند وايز .)AACSB (لتطوير كليات األعامل 

mund Weis School بجامعة سوسكيهانا Susquehanna University بأعضاء هيئة تدريس يحملون 

املؤهالت العليا كام متتاز مبنهج قوي وعمليات تقييم وتحسني مستمرة.

يستفيد الطالب من الخربة الفعلية ألعضاء هيئة التدريس يف قاعة الدراسة مع مسابقات خطط األعامل 

ومخترب االستثامر لدى محطات بلومربغ كام يستفيدون من زيارة املشاريع واملنظامت غري الهادفة للربح يف 

مدينة نيويورك وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة.

متنح محطات الحاسب اآليل ببلومربغ للطالب التجربة يف استخدام أدوات من عامل الواقع ال يجدها معظم 

طالب األعامل يف املؤسسات األخرى. تقدم هذه التجربة لخريجي سوسكيهانا ميزة املنافسة عىل أفضل 

الوظائف عند تخرجهم من الكلية.

باإلضافة إىل ذلك، يكمل 90 باملائة من طالب سوسكيهانا تجربتهم املهنية من خالل التدريب أو األبحاث 

أثناء التحاقهم بالجامعة. تقدم شبكة خريجي جامعة سوسكيهانا Susquehanna University العاملية 

التي تضم 18,000 عضواً العديد من هذه الفرص املهنية للطالب. ويف الواقع، يزور خريجو الجامعة 

ممن التحقوا برشكات دولية مرموقة حرم الجامعة بصفة منتظمة للحكم عىل العروض التقدميية للطالب 

والتحدث كمحارضين والبحث عن متدربني وموظفني محتملني.

من خالل هيكل مناهج جامعة سوسكيهانا Susquehanna University وإدراج املشاريع وفرص التدريب 

الواقعية، ميكن للطالب بدء مشوارهم املهني فور التخرج أو االلتحاق بربنامج ماجستري إدارة األعامل. 

يكتسب طالب مدرسة سيجموند وايز Sigmund Weis School لألعامل خربات القيادة ومهارات التواصل 

الفعال والفرص للعمل يف فرق � وهي جميعاً مزايا حيوية ملدارس ماجستري إدارة األعامل.

)Pace University( جامعة بيس
يحصل كل طالب ملتحق يف الربنامج الجامعي بجامعة بيس عىل مساعدة 

فردية يف إعداد طلبات االلتحاق باملدرسة. يتميز برنامج ما قبل ماجستري إدارة 

األعامل / برنامج الدراسات العليا مبحارضات يلقيها أعضاء هيئة التدريس 

بجامعة بيس ويلقيها تنفيذيون من الرشكات كام يتميز الربنامج بزيارات 

لبورصة نيويورك والرشكات واملتاحف املحلية وغريها من مناطق الجذب.

مع ذلك، يتفق معظم أصحاب األعامل عىل أن مجرد الحصول عىل ماجستري إدارة األعامل ليس كافياً حيث 

يضع أصحاب األعامل يف اعتبارهم كذلك خربتك السابقة وإمكاناتك عند اتخاذ قرارات التعيني. وعليه، إذا 

رغبت يف مجال مهني ناجح يف عامل األعامل شديد التنافس، يجب أن تستغل برنامج ماجستري إدارة األعامل 

استغالالً كاماًل.

برنامج ما قبل ماجستري إدارة األعامل هو طريقة ممتازة لتحقيق النجاح يف برنامج ماجستري إدارة األعامل. 

أوالً، ميكنك تحسني لغتك اإلنجليزية وأدائك يف امتحان TOEFL و GMAT. واألهم من ذلك، ميكنك 

تطوير مهارات األعامل واملهارات الثقافية واألكادميية التي تعد ذات قيمة هائلة يف برنامج ماجستري إدارة 

األعامل. سيساعدك برنامج ما قبل ماجستري إدارة األعامل يف بناء هذه املهارات بفاعلية بأن مينحك أحدث 

املعارف وأدقها.
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إدارة ميكن  ماجستري  عىل  الحصول  ميثل  أن 

املتحدة  بالواليات  مدرسة  من  األعامل 

مينحك  مام  املهنية  لحياتك  كبرياً  دعاًم 

املهارات وخربات القيادة التي ستدوم معك مدى الحياة. ميكن 

الذي  األعامل  إدارة  ماجستري  برنامج  عىل  الحصول  يكون  أن 

هذا  وسيساعدك  عظياًم.  أمراً  واهتامماتك  مؤهالتك  يناسب 

املقال يف تخطيطك لدراسة ماجستري إدارة األعامل يف الواليات 

املتحدة.

األعمال  إدارة  ماجستير  برامج  تعد  ملاذا 
استثنائية؟ املتحدة  بالواليات 

غالباً ما تتطلب برامج ماجستري إدارة األعامل بالواليات املتحدة 

خربة عملية. ويسمح ذلك للطالب التعلم بأكرب قدر ممكن من 

زمالئهم الطالب وكذلك من املعلمني. إذا مل تكن لديك أية خربة 

عملية، فهناك العديد من برامج ماجستري إدارة األعامل املبكرة 

بالواليات املتحدة. وقد صممت درجات ماجستري إدارة األعامل 

التدريب  العملية وفرص  الخربة  للطالب ممن ال ميلكون  هذه 

وفرص التجربة األخرى يف سريهم الذاتية. وقد أطلقت جامعة 

ماجستري  جرس  يسمى  الربامج  هذه  من  واحداً  لتوها  سياتل 

إدارة األعامل )Bridge( خالل خريف 2013.

وعادة ما تكون برامج ماجستري إدارة األعامل بالواليات املتحدة 

مبثابة شهادات قامئة عىل التجربة وليست قامئة عىل النظرية. 

األعامل  إدارة  ماجستري  فصول  صممت  املثال،  سبيل  فعىل 

مكان  يف  الفور  عىل  استخدامها  ميكن  التي  املهارات  لتدرس 

األعامل  إدارة  ماجستري  برامج  ستستخدم  ما  وغالباً  العمل. 

العمل  يف  موقف  ملناقشة  الحالة  دراسات  املتحدة  بالواليات 

مشكلة  حل  كيفية  عن  الدرايس  بالفصل  املناقشة  وتشجيع 

إدارة  ماجستري  برامج  من  بالعديد  ويوجد  العمل.  يف  معينة 

برنامج توجيه حيث يجتمع العديد من محرتيف األعامل مرات 

ما  وغالباً   – األعامل  إدارة  ماجستري  طالب  مع  سنوياً  عديدة 

تشمل التدريب يف الربامج. ميكن أن يؤثر اختيارك للدراسة عىل 

يحصل  املثال،  سبيل  فعىل  بالتدريب.  فيه  تقوم  الذي  املكان 

بجامعة  الدوليني  األعامل  إدارة  ماجستري  طالب  من  العديد 

أمازون  أو  أو ستاربكس  مايكروسوفت  تدريب يف  سياتل عىل 

إكسبيديا. أو  بوينج  أو 

الواليات  األعامل يف  إدارة  بربامج ماجستري  االلتحاق  يكون  قد 

املتحدة سهاًل نوعاً ما وإن كانت الربامج تنطوي عىل التحدي. 

األعامل  إدارة  ماجستري  بربنامج  االلتحاق  يضمن  ال  وعليه، 

بعد  الشاق  العمل  يبدأ  بالرضورة.  النجاح  املتحدة  بالواليات 

مناقشات  يف  تساهم  أن  منك  ينتظر  انضاممك،  وفور  قبولك 

الفصل وتساعد عىل إضفاء الطابع الدويل عىل كل فصل. وتنص 

عىل  املتحدة  بالواليات  األعامل  إدارة  ماجستري  برامج  معظم 

النسبة املئوية للطالب الدوليني بربنامج ماجستري إدارة األعامل 

بها. فعىل سبيل املثال، يشكل الطالب الدوليون حوايل 15 باملائة 

من تعداد طالب برنامج ماجستري إدارة األعامل بجامعة سياتل.

ــال  ــ ــمــ ــ األعــ إدارة  ــر  ــيــ ــتــ ــاجــــســ مــ ــهــــج  ــنــ مــ
ــــذي ميــكــن أن  ــا الـ ــالـــواليـــات املـــتـــحـــدة: مـ بـ

الدوليون؟ الطالب  يتوقعه 
ثالثة  األمريكية  األعامل  إدارة  ماجستري  بربامج  يكون  ما  عادًة 

األساسية  والدورات  املسبقة  الرشوط  الدورات:  من  أنواع 

براجم ماجستري إدارة 
األمعال

 يف الواليات املتحدة  

امج كليات إدارة الأعمال قيمة ماجست�ي إدارة الأعمال الدولي المعتمد من هيئة العتماد الدولي ل�ب

برامج  عن  خاصة  بصفة  تبحث  أن  المهم  من  الأعمــال،  إدارة  ماجست�ي  برامج  عن  البحث  عند 
وتعد  الأعمــال.  إدارة  كليات  امج  ل�ب هيئة العتماد الدولي  من  المعتمد  الأعمــال  إدارة  ماجست�ي 
إدارة  ماجست�ي  برامج  اعتماد  جهات  أعىل  من  الأعمــال  إدارة  كليات  امج  ل�ب هيئة العتماد الدولي 
ي جميع أنحاء العالم. ي الوليات المتحدة وتوجد 698 مؤسسة فقط تحمل عضويتها �ف الأعمــال �ف

ي مجال  ــا عالي الجودة �ف ــال تعليم امج كليات إدارة الأعم يضمن العتماد من هيئة العتماد الدولي ل�ب
امج، وهذا يج�ب مدارس الأعمــال عىل التأكد من تحديث  دارة من خالل نظام صارم لتدقيق ال�ب الإ
مناهجها ومن اتباعها لجميع وسائل التأكيد عىل أهداف التعلم ومن أن  معلميها مؤهلون للتدريس 

ي برامجهم. �ف

امج كليات إدارة   يضمن اختيار ماجست�ي إدارة الأعمال المعتمد من هيئة العتماد الدولي ل�ب
الجودة. حيث  من  عمال  الأ إدارة  ماجست�ي  برامج  أعىل  ي  �ف تلتحق  أن  الأعمــال 

كيف تقدم لاللتحاق 
نامج ماجست�ي إدارة  ب�ب

الأعمال الأمريكية

برامج الخطوة 1.  عن  بالبحث  ابدأ 

األعامل  إدارة  ماجستري 

املختلفة. حاول أن تقرص منطقة البحث حسب 

تتميز  كيف  عن  بالبحث  ابدأ  الجغرايف.  املوقع 

البدء  ميكنك  األعامل.  إدارة  ماجستري  برامج 

النسخة  هذه  يف  الواردة  املدارس  يف  بالبحث 
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التقديم  ومعلومات  املعلومات  هذه  ضع 

مباجستري  القبول  اختبار  يف  الدرجات  )متوسط 

اإلنجليزية  وامتحان   GMAT األعامل  إدارة 

الخربة  أجنبية TOEFL ومتوسط سنوات  كلغة 

منظومتك. يف  الخ(  العملية، 

القبول الخطوة 2.  امتحانات  خض 

األعامل  إدارة  مباجستري 

GMAT / GRE و TOEFL / IELTS. وهذا 

هو أكرث جزء يستهلك الوقت يف عملية التقديم. 

إذا كانت لديك برامج محددة تهمك، ابحث يك 

التي ستتطلبها. كام يجب  تعرث عىل االختبارات 

االختبارات  درجات  متوسط  عن  تبحث  أن 

إذا  ما  تعرف  بحيث  بها  تهتم  التي  للمدارس 

املدارس. تلك  تناسب  درجاتك  كانت 

ما إن تتوافر لديك قامئة الخطوة 3. 

مدرسة،   15 إىل   10 بـ   

جرب وحدد أية مدرسة تناسب مؤهالتك أفضل. 

يك  املدارس  تصنيفات  تستخدم  بأال  وأنصحك 

تقرر ما إذا كان ينبغي عليك التقدم أم ال. حدد 

ما إذا كانت املدرسة مناسبة ملا تريد دراسته.

تضييق الخطوة 4.  يتم  أن  فور 

املدارس  عن  البحث 

التي تريد االلتحاق بها، اتبع تعليامت التقديم 

بدقة. إذا طلبت املدرسة مقاالً، تعلم شيئاً عام 

خصص  املقال.  يف  وضعه  املدرسة  تلك  يهم 

مقاالً يناسب كل مدرسة ستتقدم إليها. وأخرياً، 

أجب عن األسئلة التي ستطرح يف املقال. إذا مل 

تكن لديك خربة عملية، ال تقدم باملدارس التي 

تتطلب خربة عملية من أربع إىل ست سنوات. 

ومتطلبات  مؤهالتك  بني  بعناية  التوفيق  حاول 

املدرسة.

والدورات االختيارية. تساعد دورات الرشوط املسبقة الطالب 

األدوات  كسب  عىل  باألعامل  خلفية  لديهم  ليست  ممن 

خوض  يتوقعوا  أن  للطالب  وميكن  األعامل.  ملدرسة  املطلوبة 

إدارة  ماجستري  برنامج  بدء  قبل  املسبقة  الرشوط  دورات 

كان  إذا  الدورات  هذه  عن  التغايض  يتم  ما  وغالباً  األعامل. 

دراسته. أثناء  خاضها  قد  الطالب 

وتضمن الدورات األساسية أن يتكون لدى الطالب أساس راسخ 

الدورات جميع  إدارة األعامل. وتغطي هذه  لربنامج ماجستري 

تخصصات األعامل الرئيسية مثل االقتصاد واملاليات واملحاسبة 

الدورة  عىل  الطالب  يحصل  ما  وعادًة  واإلدارة.  والتسويق 

األساسية قبل الدورات االختيارية أو ميكنه الجمع بني الدورتني 

واالختيارية. األساسية 

تساعدك الدورات االختيارية عىل تفصيل شهادة ماجستري إدارة 

األعامل وعادًة ما يتم خوضها يف نهاية برنامج ماجستري إدارة 

اهتامماتك  عىل  بناءا  اختيارها  ميكنك  دورات  وهي  األعامل. 

الشخصية أو املهنية. ويف جامعة سياتل، ميكنك خوض الدورات 

وأنظمة  األعامل  وقانون  املحاسبة  مجاالت  يف  االختيارية 

الدولية  واألعامل  واملرشوعات  واملاليات  واالقتصاد  املعلومات 

واالستدامة. والعمليات  والتسويق  واإلدارة 

تم وضع جميع برامج ماجستري إدارة األعامل بطريقة متشابهة. 

ويكمن االختالف عادًة يف نسبة الدورات األساسية إىل الدورات 

االختيارية.

األعــمــال  إدارة  ماجستير  بــرنــامــج  نــتــائــج 
األمريكي

يقدم برنامج ماجستري إدارة األعامل يف الواليات املتحدة نتائج 

الكمية كام يدرس  التحليلية  عىل جبهتني: فهو يعلم املهارات 

مهارات القيادة. تشمل الدورات الكمية: تحليل البيانات املالية 

سبيل  فعىل  التسويق.  وأبحاث  املال  رأس  ميزانيات  ووضع 

ستحصل  اللتني  الدورتني  أول  إحدى  سياتل،  جامعة  يف  املثال، 

الدورة  هذه  تبدأ  والقيادة.  الفريق  بناء  دورة  هي  عليهام 

شخصيتك  فهم  عىل  يساعدك  الذي  الشخصية  قياس  باختبار 

ومن تكون. وأهم ملمح بهذه الدورة هو أنها عبارة عن تسلية 

بنهاية األسبوع خارج موقع الجامعة مكرسة لبناء الفريق من 

خالل سلسلة من أنشطة بناء الفريق. كام تقدم جامعة سياتل 

اختيارية  دورات  بخوض خمس  لك  تسمح  القيادة  يف  شهادة 

ملساعدتك عىل تطوير قدراتك يف القيادة. تشمل هذه الدورات: 

دورة تكوين القيادة 1 و 2 ودورة القيادة القامئة عىل املغامرة 

التنفيذ  الرئيس  قيادة  ودورة  االنفعايل  والذكاء  القيادة  ودورة 

اإلدارة. ومجلس 

البرنامج  يف  عنه  تبحث  أن  يجب  الــذي  ما 
تقدم؟ وكيف 

األعامل.  إدارة  ماجستري  عىل  تحصل  أن  تريد  ملاذا  حدد  أوالً، 

هل يفيدك الحصول عىل ماجستري إدارة األعامل األمرييك؟ هل 

الوقت مناسب للعودة للدراسة؟ ما هي أفضل الشهادات التي 

اهتامماتك؟ تناسب 

الشهادة  هو  األعامل  إدارة  ماجستري  أن  تقرر  إن  ما  ثانياً، 

تناسب  األعامل  إدارة  أية مدرسة ملاجستري  املناسبة لك، حدد 

املنح وتكلفة  االلتحاق وفرص  انظر إىل متطلبات  احتياجاتك؟ 

الرسوم والتصنيف. يخلق العديد من الطالب منظومة تساعد 

خيارات  عن  البحث  عند  املعلومات  هذه  جميع  تتبع  عىل 

أعاله،  ذكرنا  وكام  األمرييك.  األعامل  إدارة  ماجستري  لدراسة 

األعامل  إدارة  ماجستري  لربامج  للغاية  هامة  العمل  خربة  تعد 

األمرييك. تقدم فقط لاللتحاق بربامج ماجستري إدارة األعامل 

التي تناسب سنوات خربتك العملية. إذا كانت خربتك أقل من 

مبكرة  مهنية  أعامل  إدارة  ماجستري  برامج  عن  ابحث  سنتني، 

عامة،  وبصفة  سياتل.  بجامعة   Bridge الجرس  برنامج  مثل 

املتحدة عن  الواليات  إدارة األعامل يف  برامج ماجستري  تبحث 

تتطلب خربة  ما  أربع إىل ست سنوات ولكنها عادًة  خربة من 

تقل عن سنتني. ال  عمل 

واألهم من ذلك، انظر إىل ما مييز كل برنامج ماجستري إدارة 

الفروق من حيث  تحدد جميع  التمييز  يجعلك هذا  األعامل. 

بالعدالة  سياتل  جامعة  تهتم  املثال،  سبيل  فعىل  مالءمتها. 

وهذه  كاماًل.  الشخص  وتثقيف  العمل  وأخالقيات  االجتامعية 

سياتل. لجامعة  للغاية  هامة  القيم 

جيف ميالرد هو مدير عمليات برامج املاجستري يف مدرسة ألربز 

عرب  معه  التواصل  وميكن  سياتل.  بجامعة  واالقتصاد  لألعامل 
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إدارة ميكن  ماجستري  عىل  الحصول  ميثل  أن 

املتحدة  بالواليات  مدرسة  من  األعامل 

مينحك  مام  املهنية  لحياتك  كبرياً  دعاًم 

املهارات وخربات القيادة التي ستدوم معك مدى الحياة. ميكن 

الذي  األعامل  إدارة  ماجستري  برنامج  عىل  الحصول  يكون  أن 

هذا  وسيساعدك  عظياًم.  أمراً  واهتامماتك  مؤهالتك  يناسب 

املقال يف تخطيطك لدراسة ماجستري إدارة األعامل يف الواليات 

املتحدة.

األعمال  إدارة  ماجستير  برامج  تعد  ملاذا 
استثنائية؟ املتحدة  بالواليات 

غالباً ما تتطلب برامج ماجستري إدارة األعامل بالواليات املتحدة 

خربة عملية. ويسمح ذلك للطالب التعلم بأكرب قدر ممكن من 

زمالئهم الطالب وكذلك من املعلمني. إذا مل تكن لديك أية خربة 

عملية، فهناك العديد من برامج ماجستري إدارة األعامل املبكرة 

بالواليات املتحدة. وقد صممت درجات ماجستري إدارة األعامل 

التدريب  العملية وفرص  الخربة  للطالب ممن ال ميلكون  هذه 

وفرص التجربة األخرى يف سريهم الذاتية. وقد أطلقت جامعة 

ماجستري  جرس  يسمى  الربامج  هذه  من  واحداً  لتوها  سياتل 

إدارة األعامل )Bridge( خالل خريف 2013.

وعادة ما تكون برامج ماجستري إدارة األعامل بالواليات املتحدة 

مبثابة شهادات قامئة عىل التجربة وليست قامئة عىل النظرية. 

األعامل  إدارة  ماجستري  فصول  صممت  املثال،  سبيل  فعىل 

مكان  يف  الفور  عىل  استخدامها  ميكن  التي  املهارات  لتدرس 

األعامل  إدارة  ماجستري  برامج  ستستخدم  ما  وغالباً  العمل. 

العمل  يف  موقف  ملناقشة  الحالة  دراسات  املتحدة  بالواليات 

مشكلة  حل  كيفية  عن  الدرايس  بالفصل  املناقشة  وتشجيع 

إدارة  ماجستري  برامج  من  بالعديد  ويوجد  العمل.  يف  معينة 

برنامج توجيه حيث يجتمع العديد من محرتيف األعامل مرات 

ما  وغالباً   – األعامل  إدارة  ماجستري  طالب  مع  سنوياً  عديدة 

تشمل التدريب يف الربامج. ميكن أن يؤثر اختيارك للدراسة عىل 

يحصل  املثال،  سبيل  فعىل  بالتدريب.  فيه  تقوم  الذي  املكان 

بجامعة  الدوليني  األعامل  إدارة  ماجستري  طالب  من  العديد 

أمازون  أو  أو ستاربكس  مايكروسوفت  تدريب يف  سياتل عىل 

إكسبيديا. أو  بوينج  أو 

الواليات  األعامل يف  إدارة  بربامج ماجستري  االلتحاق  يكون  قد 

املتحدة سهاًل نوعاً ما وإن كانت الربامج تنطوي عىل التحدي. 

األعامل  إدارة  ماجستري  بربنامج  االلتحاق  يضمن  ال  وعليه، 

بعد  الشاق  العمل  يبدأ  بالرضورة.  النجاح  املتحدة  بالواليات 

مناقشات  يف  تساهم  أن  منك  ينتظر  انضاممك،  وفور  قبولك 

الفصل وتساعد عىل إضفاء الطابع الدويل عىل كل فصل. وتنص 

عىل  املتحدة  بالواليات  األعامل  إدارة  ماجستري  برامج  معظم 

النسبة املئوية للطالب الدوليني بربنامج ماجستري إدارة األعامل 

بها. فعىل سبيل املثال، يشكل الطالب الدوليون حوايل 15 باملائة 

من تعداد طالب برنامج ماجستري إدارة األعامل بجامعة سياتل.

ــال  ــ ــمــ ــ األعــ إدارة  ــر  ــيــ ــتــ ــاجــــســ مــ ــهــــج  ــنــ مــ
ــــذي ميــكــن أن  ــا الـ ــالـــواليـــات املـــتـــحـــدة: مـ بـ

الدوليون؟ الطالب  يتوقعه 
ثالثة  األمريكية  األعامل  إدارة  ماجستري  بربامج  يكون  ما  عادًة 

األساسية  والدورات  املسبقة  الرشوط  الدورات:  من  أنواع 

براجم ماجستري إدارة 
األمعال

 يف الواليات املتحدة  

امج كليات إدارة الأعمال قيمة ماجست�ي إدارة الأعمال الدولي المعتمد من هيئة العتماد الدولي ل�ب

برامج  عن  خاصة  بصفة  تبحث  أن  المهم  من  الأعمــال،  إدارة  ماجست�ي  برامج  عن  البحث  عند 
وتعد  الأعمــال.  إدارة  كليات  امج  ل�ب هيئة العتماد الدولي  من  المعتمد  الأعمــال  إدارة  ماجست�ي 
إدارة  ماجست�ي  برامج  اعتماد  جهات  أعىل  من  الأعمــال  إدارة  كليات  امج  ل�ب هيئة العتماد الدولي 
ي جميع أنحاء العالم. ي الوليات المتحدة وتوجد 698 مؤسسة فقط تحمل عضويتها �ف الأعمــال �ف

ي مجال  ــا عالي الجودة �ف ــال تعليم امج كليات إدارة الأعم يضمن العتماد من هيئة العتماد الدولي ل�ب
امج، وهذا يج�ب مدارس الأعمــال عىل التأكد من تحديث  دارة من خالل نظام صارم لتدقيق ال�ب الإ
مناهجها ومن اتباعها لجميع وسائل التأكيد عىل أهداف التعلم ومن أن  معلميها مؤهلون للتدريس 

ي برامجهم. �ف

امج كليات إدارة   يضمن اختيار ماجست�ي إدارة الأعمال المعتمد من هيئة العتماد الدولي ل�ب
الجودة. حيث  من  عمال  الأ إدارة  ماجست�ي  برامج  أعىل  ي  �ف تلتحق  أن  الأعمــال 

كيف تقدم لاللتحاق 
نامج ماجست�ي إدارة  ب�ب

الأعمال الأمريكية

برامج الخطوة 1.  عن  بالبحث  ابدأ 

األعامل  إدارة  ماجستري 

املختلفة. حاول أن تقرص منطقة البحث حسب 

تتميز  كيف  عن  بالبحث  ابدأ  الجغرايف.  املوقع 

البدء  ميكنك  األعامل.  إدارة  ماجستري  برامج 

النسخة  هذه  يف  الواردة  املدارس  يف  بالبحث 
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التقديم  ومعلومات  املعلومات  هذه  ضع 

مباجستري  القبول  اختبار  يف  الدرجات  )متوسط 

اإلنجليزية  وامتحان   GMAT األعامل  إدارة 

الخربة  أجنبية TOEFL ومتوسط سنوات  كلغة 

منظومتك. يف  الخ(  العملية، 

القبول الخطوة 2.  امتحانات  خض 

األعامل  إدارة  مباجستري 

GMAT / GRE و TOEFL / IELTS. وهذا 

هو أكرث جزء يستهلك الوقت يف عملية التقديم. 

إذا كانت لديك برامج محددة تهمك، ابحث يك 

التي ستتطلبها. كام يجب  تعرث عىل االختبارات 

االختبارات  درجات  متوسط  عن  تبحث  أن 

إذا  ما  تعرف  بحيث  بها  تهتم  التي  للمدارس 

املدارس. تلك  تناسب  درجاتك  كانت 

ما إن تتوافر لديك قامئة الخطوة 3. 

مدرسة،   15 إىل   10 بـ   

جرب وحدد أية مدرسة تناسب مؤهالتك أفضل. 

يك  املدارس  تصنيفات  تستخدم  بأال  وأنصحك 

تقرر ما إذا كان ينبغي عليك التقدم أم ال. حدد 

ما إذا كانت املدرسة مناسبة ملا تريد دراسته.

تضييق الخطوة 4.  يتم  أن  فور 

املدارس  عن  البحث 

التي تريد االلتحاق بها، اتبع تعليامت التقديم 

بدقة. إذا طلبت املدرسة مقاالً، تعلم شيئاً عام 

خصص  املقال.  يف  وضعه  املدرسة  تلك  يهم 

مقاالً يناسب كل مدرسة ستتقدم إليها. وأخرياً، 

أجب عن األسئلة التي ستطرح يف املقال. إذا مل 

تكن لديك خربة عملية، ال تقدم باملدارس التي 

تتطلب خربة عملية من أربع إىل ست سنوات. 

ومتطلبات  مؤهالتك  بني  بعناية  التوفيق  حاول 

املدرسة.

والدورات االختيارية. تساعد دورات الرشوط املسبقة الطالب 

األدوات  كسب  عىل  باألعامل  خلفية  لديهم  ليست  ممن 

خوض  يتوقعوا  أن  للطالب  وميكن  األعامل.  ملدرسة  املطلوبة 

إدارة  ماجستري  برنامج  بدء  قبل  املسبقة  الرشوط  دورات 

كان  إذا  الدورات  هذه  عن  التغايض  يتم  ما  وغالباً  األعامل. 

دراسته. أثناء  خاضها  قد  الطالب 

وتضمن الدورات األساسية أن يتكون لدى الطالب أساس راسخ 

الدورات جميع  إدارة األعامل. وتغطي هذه  لربنامج ماجستري 

تخصصات األعامل الرئيسية مثل االقتصاد واملاليات واملحاسبة 

الدورة  عىل  الطالب  يحصل  ما  وعادًة  واإلدارة.  والتسويق 

األساسية قبل الدورات االختيارية أو ميكنه الجمع بني الدورتني 

واالختيارية. األساسية 

تساعدك الدورات االختيارية عىل تفصيل شهادة ماجستري إدارة 

األعامل وعادًة ما يتم خوضها يف نهاية برنامج ماجستري إدارة 

اهتامماتك  عىل  بناءا  اختيارها  ميكنك  دورات  وهي  األعامل. 

الشخصية أو املهنية. ويف جامعة سياتل، ميكنك خوض الدورات 

وأنظمة  األعامل  وقانون  املحاسبة  مجاالت  يف  االختيارية 

الدولية  واألعامل  واملرشوعات  واملاليات  واالقتصاد  املعلومات 

واالستدامة. والعمليات  والتسويق  واإلدارة 

تم وضع جميع برامج ماجستري إدارة األعامل بطريقة متشابهة. 

ويكمن االختالف عادًة يف نسبة الدورات األساسية إىل الدورات 

االختيارية.

األعــمــال  إدارة  ماجستير  بــرنــامــج  نــتــائــج 
األمريكي

يقدم برنامج ماجستري إدارة األعامل يف الواليات املتحدة نتائج 

الكمية كام يدرس  التحليلية  عىل جبهتني: فهو يعلم املهارات 

مهارات القيادة. تشمل الدورات الكمية: تحليل البيانات املالية 

سبيل  فعىل  التسويق.  وأبحاث  املال  رأس  ميزانيات  ووضع 

ستحصل  اللتني  الدورتني  أول  إحدى  سياتل،  جامعة  يف  املثال، 

الدورة  هذه  تبدأ  والقيادة.  الفريق  بناء  دورة  هي  عليهام 

شخصيتك  فهم  عىل  يساعدك  الذي  الشخصية  قياس  باختبار 

ومن تكون. وأهم ملمح بهذه الدورة هو أنها عبارة عن تسلية 

بنهاية األسبوع خارج موقع الجامعة مكرسة لبناء الفريق من 

خالل سلسلة من أنشطة بناء الفريق. كام تقدم جامعة سياتل 

اختيارية  دورات  بخوض خمس  لك  تسمح  القيادة  يف  شهادة 

ملساعدتك عىل تطوير قدراتك يف القيادة. تشمل هذه الدورات: 

دورة تكوين القيادة 1 و 2 ودورة القيادة القامئة عىل املغامرة 

التنفيذ  الرئيس  قيادة  ودورة  االنفعايل  والذكاء  القيادة  ودورة 

اإلدارة. ومجلس 

البرنامج  يف  عنه  تبحث  أن  يجب  الــذي  ما 
تقدم؟ وكيف 

األعامل.  إدارة  ماجستري  عىل  تحصل  أن  تريد  ملاذا  حدد  أوالً، 

هل يفيدك الحصول عىل ماجستري إدارة األعامل األمرييك؟ هل 

الوقت مناسب للعودة للدراسة؟ ما هي أفضل الشهادات التي 

اهتامماتك؟ تناسب 

الشهادة  هو  األعامل  إدارة  ماجستري  أن  تقرر  إن  ما  ثانياً، 

تناسب  األعامل  إدارة  أية مدرسة ملاجستري  املناسبة لك، حدد 

املنح وتكلفة  االلتحاق وفرص  انظر إىل متطلبات  احتياجاتك؟ 

الرسوم والتصنيف. يخلق العديد من الطالب منظومة تساعد 

خيارات  عن  البحث  عند  املعلومات  هذه  جميع  تتبع  عىل 

أعاله،  ذكرنا  وكام  األمرييك.  األعامل  إدارة  ماجستري  لدراسة 

األعامل  إدارة  ماجستري  لربامج  للغاية  هامة  العمل  خربة  تعد 

األمرييك. تقدم فقط لاللتحاق بربامج ماجستري إدارة األعامل 

التي تناسب سنوات خربتك العملية. إذا كانت خربتك أقل من 

مبكرة  مهنية  أعامل  إدارة  ماجستري  برامج  عن  ابحث  سنتني، 

عامة،  وبصفة  سياتل.  بجامعة   Bridge الجرس  برنامج  مثل 

املتحدة عن  الواليات  إدارة األعامل يف  برامج ماجستري  تبحث 

تتطلب خربة  ما  أربع إىل ست سنوات ولكنها عادًة  خربة من 

تقل عن سنتني. ال  عمل 

واألهم من ذلك، انظر إىل ما مييز كل برنامج ماجستري إدارة 

الفروق من حيث  تحدد جميع  التمييز  يجعلك هذا  األعامل. 

بالعدالة  سياتل  جامعة  تهتم  املثال،  سبيل  فعىل  مالءمتها. 

وهذه  كاماًل.  الشخص  وتثقيف  العمل  وأخالقيات  االجتامعية 

سياتل. لجامعة  للغاية  هامة  القيم 

جيف ميالرد هو مدير عمليات برامج املاجستري يف مدرسة ألربز 

عرب  معه  التواصل  وميكن  سياتل.  بجامعة  واالقتصاد  لألعامل 

 الربيد اإللكرتوين mailto: millardj@seattleu.edu أو الهاتف

 .206-296-5708
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Albers School of Business and 
Economics, Seattle University

ماجست�ي إدارة الأعمال – مدارس يمكنك اكتشافها

ز لالأعمال والقتصاد  مدرسة أل�ب
)Seattle University( بجامعة سياتل

يعترب برنامج ماجستري إدارة األعامل املهني يف مدرسة ألربز لألعامل 

هيئة االعتامد الدويل  من  معتمداً  سياتل  بجامعة  واالقتصاد 

لربامج كليات إدارة األعامل ويصنف يف املركز الثامن والستني يف 

الواليات املتحدة بني برامج ماجستري إدارة األعامل بنظام الدوام الجزيئ يف أحدث نسخة 

من تقرير أخبار الواليات املتحدة والعامل ملدارس الخريجني لعام 2015. ميكن إمتام برنامج 

ماجستري إدارة األعامل هذا الذي مينح 54 درجة يف عام ونصف أو يف عامني إذا قمت 

بالتدريب بالصيف بنظام الداوم الكامل. تنقسم درجات برنامج ماجستري إدارة األعامل 

االختيارية. تسمح  الدورات  األساسية و30 درجة من  الدورات  املهني إىل 24 درجة من 

ماجستري  درجة  إىل  باإلضافة  شهادتني  عىل  بالحصول  للطالب  االختيارية  دورات  العرش 

األعامل  وتحليل  األعامل  وتقييم  املحاسبة  اآلتية:  التخصصات  من  أي  يف  األعامل  إدارة 

األعامل  أو  الداخيل  والتدقيق  واالستدامة  واالبتكار  واملرشوعات  والتسويق  واملاليات 

العاملية أو تحليل االقتصاد الكمي.

تقع جامعة سياتل، تلك الجامعة اليسوعية )الجيزويت( التي يربو عدد طالبها عىل 7,400 

طالباً، بالقرب من مركز مدينة سياتل بواشنطن يف حي كابيتول هيل الراقي. يتميز طقس 

معقوالً خالل  السامء مقداراً  وبينام متطر  الصيف،  وبأنه مشمس خالل  باعتداله  سياتل 

الشتاء والربيع، نادراً ما تتساقط الثلوج. يعد موقع جامعة سياتل مثالياً للطالب الدويل 

الباحث عن جامعة آمنة وحرضية للحصول عىل ماجستري إدارة األعامل والوصول إىل عدة 

رياضات خارجية مثل التزلج وتسلق الجبال وركوب القوارب وما إىل ذلك.

بربنامج ماجستري إدارة األعامل املهني بجامعة سياتل  ملتحقاً  هناك أكرث من 500 طالباً 

الواحد.  الفصل  يف  أقل  أو  طالباً   25 بني  ويرتاوح  قليال  بالفصول  الطالب  عدد  كان  وإن 

الدوليني  الطالب  إلحاق  يف  يساعد  داخيل  مهنية  خدمات  مركز  األعامل  مبدرسة  يوجد 

بربامج تدريب مع الرشكات املحلية والعاملية الشهرية مثل مايكروسوفت وبوينغ وامازون 

وإكسبيديا. وستاربكس 

جامعة سياتل هي جامعة دولية. وبينام ميثل الطالب الدوليون 15 باملائة بربنامج ماجستري 

إدارة األعامل، يأيت هؤالء الطالب من أكرث من 30 دولة مختلفة أغلبهم من آسيا وجنوب 

 جامعة أركنساسرشق آسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية.
)University of Arkansas(

األعامل  قطاعات  أرسع  من  واحدة  التوريد  سالسل  إدارة  تعد 

لألعامل  والتون  م  سام  كلية  أنشأت  وقد  العامل.  عرب   منواً 

)Sam M. Walton College of Business( يف جامعة أركنساس 

)University of Arkansas( قساًم إلدارة سالسل التوريد حيث يتخصص طالب ماجستري 

إدارة األعامل يف هذا املجال املهني الشائع.

التخصص يف  األعامل  إدارة  بربنامج ماجستري  األجانب  الطالب  يختار معظم  الواقع،  ويف 

الدولية  التوسع يف هذا املجال والسمعة  العمل رسيع  لسوق  التوريد نظراً  إدارة سالسل 

لهيئة التدريس. تدرس تخصصات إدارة سالسل التوريد مباجستري إدارة األعامل موضوعات 

برنامج  يسمح  كام  العاملية.  واللوجيستيات  النقل  واسرتاتيجيات  والتوقع  النمذجة  مثل 

بإضافة  الخاصة  العمل  ورش  خالل  من  الربنامج  بتهيئة  للطالب  األعامل  إدارة  ماجستري 

الراديو  مبوجات  الهوية  تحديد  وتقنيات  الشبيك  والربط  التفاوض  مهارات  مثل  مهارات 

والوصول املتطور. يحصل الطالب عىل توجيه شخيص لكل منهم عىل حدة يف مهارات مثل 

كتابة السرية الذاتية ومهارات املقابالت الشخصية للوظائف والتفاوض عىل الراتب وكيفية 

خلق أفضل انطباع أول.

ي – ريدل للمالحة الجوية  جامعة إم�ب
 )Embry-Riddle Aeronautical

University(
لطاملا شهدت برامج شهادات األعامل املتخصصة منواً كبرياً، ولكن 

إدارة  برنامج ماجستري  الساحة لعدة سنوات. يدرّس  برنامج واحد ظل موجوداً عىل  مثة 

األعامل يف إدارة املالحة الجوية من جامعة إمربي – ريدل للمالحة الجوية، وهي الجامعة 

الرائدة عاملياً يف تعليم املالحة والفضاء الجوي،  يدرّس للطالب مهارات األعامل واملهارات 

الربنامج  يقدم  العاملية.  الجوي  الفضاء   / الجوية  املالحة  قطاعات  يف  واملالية  اإلدارية 

برنامج  الجامعة يف فلوريدا، حيث يدرس طالب  من كلية األعامل بخليج دايتونا، بحرم 

ماجستري إدارة األعامل يف إدارة املالحة الجوية االحتياجات التشغيلية والتجارية ملؤسسات 

املالحة الجوية / الفضاء الجوي.

بدأ برنامج املاجستري الجديد يف متويل املالحة الجوية يف عام 2013 بالرتكيز عىل االحتياجات 

املايل  والتخطيط  املال  رأس  تكوين  مثل  الجوي  والفضاء  الجوية  املالحة  لقطاع  الفريدة 

ويشكل  األسطول.  وتجديد  الطائرات  ورشاء  التحتية  للبنية  الحرجة  االحتياجات  ومتويل 

أفراد هيئة التدريس العاملني بالتنسيق مع قادة الصناعة والحكومة – والكثري منهم من 

خريجي الجامعة – يشكلون مناهج برنامج ماجستري إدارة األعامل يف إدارة املالحة الجوية 

وبرنامج ماجستري متويل املالحة الجوية.

يتم تعيني الخريجني يف جميع أنحاء قطاع املالحة الجوية ويف مؤسسات تصنيع الطائرات 

مثل بوينغ وإيرباص ورولز رويس ويف الخطوط الجوية مثل دلتا ويونايتد واالتحاد وجيت 

وسنغافورة  ونيويورك  أتالنتا  مثل  املطارات مبدن  ويف  الكورية  الجوية  والخطوط  إيروايز 

املعلومات  أحدث  يف  للجامعة  العائدون  الخريجون  يتشارك  ظبي.  وأبو  كونج  وهونج 

فرص  فيه  يقدمون  الذي  الوقت  يف  الدويل  الجوي  النقل  بقطاع  الخاصة  واالحتياجات 

العامل. عرب  االستشارية  واملؤسسات  واملطارات  الجوية  الخطوط  لدى  وتدريب  توظيف 
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ي مدينة حيوية
تعلم �ف

بأك�ث من 7.400 طالب ، ترحب جامعة سياتل بالطالب 

ي 
من جميع أنحاء العالم من خالل التعلم الملهم �ف

قلب إحدى مدن العالم الراقية.

امج المعدة للدراسة الجامعية وما  ف ال�ب اخ�ت من ب�ي

ي إدارة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا 
بعد التخرج �ف

والقانون والهندسة والرياضيات والتمريض والفنون 

ية من خالل مركز  ف نجل�ي ها. تعلم الإ الية وغ�ي الل�ب

ية واستعد للنجاح  ف نجل�ي الجامعة لتعليم اللغة الإ

الأكاديمي. 

ية من خالل مركز تعلم اللغة  ف تعلم اللغة النجل�ي

ية واستعد للنجاح. ف نجل�ي الإ

Albers School of Business and 
Economics, Seattle University

ماجست�ي إدارة الأعمال – مدارس يمكنك اكتشافها

ز لالأعمال والقتصاد  مدرسة أل�ب
)Seattle University( بجامعة سياتل

يعترب برنامج ماجستري إدارة األعامل املهني يف مدرسة ألربز لألعامل 

هيئة االعتامد الدويل  من  معتمداً  سياتل  بجامعة  واالقتصاد 

لربامج كليات إدارة األعامل ويصنف يف املركز الثامن والستني يف 

الواليات املتحدة بني برامج ماجستري إدارة األعامل بنظام الدوام الجزيئ يف أحدث نسخة 

من تقرير أخبار الواليات املتحدة والعامل ملدارس الخريجني لعام 2015. ميكن إمتام برنامج 

ماجستري إدارة األعامل هذا الذي مينح 54 درجة يف عام ونصف أو يف عامني إذا قمت 

بالتدريب بالصيف بنظام الداوم الكامل. تنقسم درجات برنامج ماجستري إدارة األعامل 

االختيارية. تسمح  الدورات  األساسية و30 درجة من  الدورات  املهني إىل 24 درجة من 

ماجستري  درجة  إىل  باإلضافة  شهادتني  عىل  بالحصول  للطالب  االختيارية  دورات  العرش 

األعامل  وتحليل  األعامل  وتقييم  املحاسبة  اآلتية:  التخصصات  من  أي  يف  األعامل  إدارة 

األعامل  أو  الداخيل  والتدقيق  واالستدامة  واالبتكار  واملرشوعات  والتسويق  واملاليات 

العاملية أو تحليل االقتصاد الكمي.

تقع جامعة سياتل، تلك الجامعة اليسوعية )الجيزويت( التي يربو عدد طالبها عىل 7,400 

طالباً، بالقرب من مركز مدينة سياتل بواشنطن يف حي كابيتول هيل الراقي. يتميز طقس 

معقوالً خالل  السامء مقداراً  وبينام متطر  الصيف،  وبأنه مشمس خالل  باعتداله  سياتل 

الشتاء والربيع، نادراً ما تتساقط الثلوج. يعد موقع جامعة سياتل مثالياً للطالب الدويل 

الباحث عن جامعة آمنة وحرضية للحصول عىل ماجستري إدارة األعامل والوصول إىل عدة 

رياضات خارجية مثل التزلج وتسلق الجبال وركوب القوارب وما إىل ذلك.

بربنامج ماجستري إدارة األعامل املهني بجامعة سياتل  ملتحقاً  هناك أكرث من 500 طالباً 

الواحد.  الفصل  يف  أقل  أو  طالباً   25 بني  ويرتاوح  قليال  بالفصول  الطالب  عدد  كان  وإن 

الدوليني  الطالب  إلحاق  يف  يساعد  داخيل  مهنية  خدمات  مركز  األعامل  مبدرسة  يوجد 

بربامج تدريب مع الرشكات املحلية والعاملية الشهرية مثل مايكروسوفت وبوينغ وامازون 

وإكسبيديا. وستاربكس 

جامعة سياتل هي جامعة دولية. وبينام ميثل الطالب الدوليون 15 باملائة بربنامج ماجستري 

إدارة األعامل، يأيت هؤالء الطالب من أكرث من 30 دولة مختلفة أغلبهم من آسيا وجنوب 

 جامعة أركنساسرشق آسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية.
)University of Arkansas(

األعامل  قطاعات  أرسع  من  واحدة  التوريد  سالسل  إدارة  تعد 

لألعامل  والتون  م  سام  كلية  أنشأت  وقد  العامل.  عرب   منواً 

)Sam M. Walton College of Business( يف جامعة أركنساس 

)University of Arkansas( قساًم إلدارة سالسل التوريد حيث يتخصص طالب ماجستري 

إدارة األعامل يف هذا املجال املهني الشائع.

التخصص يف  األعامل  إدارة  بربنامج ماجستري  األجانب  الطالب  يختار معظم  الواقع،  ويف 

الدولية  التوسع يف هذا املجال والسمعة  العمل رسيع  لسوق  التوريد نظراً  إدارة سالسل 

لهيئة التدريس. تدرس تخصصات إدارة سالسل التوريد مباجستري إدارة األعامل موضوعات 

برنامج  يسمح  كام  العاملية.  واللوجيستيات  النقل  واسرتاتيجيات  والتوقع  النمذجة  مثل 

بإضافة  الخاصة  العمل  ورش  خالل  من  الربنامج  بتهيئة  للطالب  األعامل  إدارة  ماجستري 

الراديو  مبوجات  الهوية  تحديد  وتقنيات  الشبيك  والربط  التفاوض  مهارات  مثل  مهارات 

والوصول املتطور. يحصل الطالب عىل توجيه شخيص لكل منهم عىل حدة يف مهارات مثل 

كتابة السرية الذاتية ومهارات املقابالت الشخصية للوظائف والتفاوض عىل الراتب وكيفية 

خلق أفضل انطباع أول.

ي – ريدل للمالحة الجوية  جامعة إم�ب
 )Embry-Riddle Aeronautical

University(
لطاملا شهدت برامج شهادات األعامل املتخصصة منواً كبرياً، ولكن 

إدارة  برنامج ماجستري  الساحة لعدة سنوات. يدرّس  برنامج واحد ظل موجوداً عىل  مثة 

األعامل يف إدارة املالحة الجوية من جامعة إمربي – ريدل للمالحة الجوية، وهي الجامعة 

الرائدة عاملياً يف تعليم املالحة والفضاء الجوي،  يدرّس للطالب مهارات األعامل واملهارات 

الربنامج  يقدم  العاملية.  الجوي  الفضاء   / الجوية  املالحة  قطاعات  يف  واملالية  اإلدارية 

برنامج  الجامعة يف فلوريدا، حيث يدرس طالب  من كلية األعامل بخليج دايتونا، بحرم 

ماجستري إدارة األعامل يف إدارة املالحة الجوية االحتياجات التشغيلية والتجارية ملؤسسات 

املالحة الجوية / الفضاء الجوي.

بدأ برنامج املاجستري الجديد يف متويل املالحة الجوية يف عام 2013 بالرتكيز عىل االحتياجات 

املايل  والتخطيط  املال  رأس  تكوين  مثل  الجوي  والفضاء  الجوية  املالحة  لقطاع  الفريدة 

ويشكل  األسطول.  وتجديد  الطائرات  ورشاء  التحتية  للبنية  الحرجة  االحتياجات  ومتويل 

أفراد هيئة التدريس العاملني بالتنسيق مع قادة الصناعة والحكومة – والكثري منهم من 

خريجي الجامعة – يشكلون مناهج برنامج ماجستري إدارة األعامل يف إدارة املالحة الجوية 

وبرنامج ماجستري متويل املالحة الجوية.

يتم تعيني الخريجني يف جميع أنحاء قطاع املالحة الجوية ويف مؤسسات تصنيع الطائرات 

مثل بوينغ وإيرباص ورولز رويس ويف الخطوط الجوية مثل دلتا ويونايتد واالتحاد وجيت 

وسنغافورة  ونيويورك  أتالنتا  مثل  املطارات مبدن  ويف  الكورية  الجوية  والخطوط  إيروايز 

املعلومات  أحدث  يف  للجامعة  العائدون  الخريجون  يتشارك  ظبي.  وأبو  كونج  وهونج 

فرص  فيه  يقدمون  الذي  الوقت  يف  الدويل  الجوي  النقل  بقطاع  الخاصة  واالحتياجات 

العامل. عرب  االستشارية  واملؤسسات  واملطارات  الجوية  الخطوط  لدى  وتدريب  توظيف 
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عدد طلبة الجامعة: 26,761

1,545 طالباً دولياً 
من 114 دولة  

تأسست عام 1871   •

أعىل تصنيف بحثي  •

1-19 نسبة الطلبة لألساتذة  •

تقع يف جبال األوزارك الجميلة  •

25 برنامج شهادات علمية تقدم عرب العامل من   • 
خالل االنرتنت

قبول مرشوط للطالب املؤهلني ممن يحتاجون   •
لدراسة اإلنجليزية املكثفة

 Spring International Language Center  •
-اإلنكليزية املكثفة

أعىل الربامج يف األعامل والهندسة والعامرة والزراعة   •
والعلوم البيئية واإللكرتونيات عالية الكثافة وغريها 

املزيد.

برنامج للحصول عىل 
الشهادات األكادميية
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الطالب األجانب من جميع أنحاء العامل للوصول يسافر 

يف  املشاركة  أجل  من  املتحدة  الواليات  إىل 

الدراسة الجامعية. توفر الجامعات يف الواليات املتحدة القدرة 

من  األخرى  الدول  من  العديد  تتمكن  ال  التي  الدراسة  عىل 

من  العديد  التحاق  يف  السبب  هو  وهذا  ملواطنيها  تقدميها 

الجامعي  التعليم  بالخارج. يسمح  الجامعي  بالتعليم  الطالب 

السابقة  بالدراسات  متقدمة  معارف  عىل  بالحصول  للطالب 

الطالب  عىل  ويجب  التخصص.  مبجال  النوعي  االهتامم  مع 

الراغبني يف االلتحاق مبهن يف العديد من املجاالت الحصول عىل 

متقدمة.  تعليمية  اكتساب درجة  تدريب متخصص من خالل 

األكادميية  بالتجارب  ثرية  بيئة  الجامعية  املدرسة  خربة  تقدم 

والشخيص. الفكري  التطور  تدعم  واالجتامعية 

الجامعية  الدراسات  كلية  مساعد  عميد  راندال،  براندي  تقول 

 North( ستيت  داكوتا  نورث  بجامعة  التخصصات  ومتعددة 

 Dakota State University College of Graduate and

الجامعي  التعليم  "يدرّس   :)Interdisciplinary Studies

الشهادات  برامج  ويف  املعرفة.  وتطبيق  البحث  كيفية  للطالب 

التي  تلك  حتى  املشاكل  حل  كيفية  الطالب  يتعلم  املتقدمة، 

بعد." تنشأ  مل 

من  متنوعة  مجموعة  املتحدة  الواليات  عرب  املؤسسات  تقدم 

اآلداب  وماجستري  العلوم  ماجستري  مثل  الشهادات  برامج 

يف  والدكتوراه  والعلوم  اآلداب  يف  الفلسفة  يف  والدكتوراه 

التعليم وبرامج الدكتوراه يف املامرسة املهنية. كام تتوافر برامج 

يف العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والصحة والتنمية البرشية 

املهنية. الدرجات  وبرامج  والرتبية  والفنون 

مع  العالية  بجودته  األمرييك  الجامعي  التعليم  يتميز 

لتفي  املجهزة  واملكتبات  واملنشآت  األبحاث  مختربات  توافر 

مجاالتهم.  يف  النجاح  لتحقيق  الجامعيني  الطالب  باحتياجات 

تركز املؤسسات األمريكية عىل االقتصاد العاملي وبناء العالقات 

األجانب  الجامعيني  الطالب  مع  العالقات  شبكات  وتكوين 

لتحقيق الفائدة لكل من الطالب املحليني واألجانب مام يزيد 

باملهن. وااللتحاق  الدويل  التعاون  فرص  من 

يقول كاريدج مودزونجو، طالب دكتوراه بعلوم التطوير وهو 

أدرس  الذي  القسم  يف  األساتذة  "إن  زميبابوي:  هراري،  من 

وتطورنا.  منونا  يف  بقوة  ويستثمرون  مجاالتهم  يف  خرباء  فيه 

الرائعني  الكثري وتعلمت كذلك من زماليئ  منهم  تعلمت  وقد 

السنوات.  مدار  عىل  بهم  تعرفت  الذين  العديدين  وأصدقايئ 

فقد أثروا جميعاً حيايت بطرق شتى وألهموين يك أكون شخصاً 

أفضل".

قوية  عمل  عالقات  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  يبني 

يشعر  ما  وغالباً  معاً.  األبحاث  وبإجراء  املختربات  يف  بالتعاون 

الطالب بحسن حظهم أن عملوا بالقرب من األساتذة املبدعني 

بفضل  الدويل  الصعيد  والتقدير عىل  باالحرتام  يحظون  الذين 

دراستهم. مجال  يف  إسهاماتهم 

القبول ومعايير  التقدمي 
منها  الغرض  انتقائية  عملية  هو  الجامعية  بالربامج  القبول 

امتحان  عىل  الحاصلني  بني  البارزين  املتقدمني  عىل  التعرف 

التعليمية من املتقدمني  البكالوريا. تتطلب معظم املؤسسات 

التعلمي 
 اجلاميع
يف الواليات املتحدة
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الحصول عىل امتحان البكالوريا من مؤسسة تعليمية معروفة. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يكون 

لدى املتقدمني استعداد كاف يف مجال الدراسة الذي يختارونه ويجب أن يظهروا إمكانية خوض 

الدراسة والبحث املتطورين وإثبات أدائهم األكادميي وخرباتهم األكادميية. للحصول عىل االلتحاق 

الكامل بربنامج جامعي، استهدف متوسط مجموع تراكمي عايل يبلغ 3.0 درجات أو ما يعادلها عىل 

األقل. )سيكون لكل برنامج جامعي معايري قبول مختلفة ومنها متوسط املجموع. وتتطلب العديد 

من الجامعات أدلة إضافية عىل األداء األكادميي.

يجب قبول الطالب يف برنامج جامعي قبل التسجيل بالدورات. ويجب أن يكون الطالب املحتملون 

مستعدين لتقديم اآليت:

منوذج تقديم )ورقي أو عرب االنرتنت(  

سجالت دراسية من جميع املؤسسات التي حرض بها الطالب )يرجى العلم أن العديد من   

)WES( الدولية  التعليم  خدمات  من  تقيياًم  تتطلب  املؤسسات 

GMAT و GRE و IELTS و TOEFL الدرجات يف اختبارات  

بيان الغرض من االلتحاق )وثيقة تصف الغرض من االلتحاق بالدرجة الجامعية(  

خطابات توصية  

الفرص أثناء البرنامج وبعد التخرج
للتعاون يف النشاط البحثي واملدريس يف صيغة مساعدات بحثية  تقدم العديد من الربامج فرصاً 

التدريس  مجاالت  يف  البارزة  لإلسهامات  تقديراً  الجوائز  هذه  تأيت  املؤهلني.  للطالب  وتدريسية 

أسايس  بغرض  املهني  التطوير  يف  الجامعية  املساعدات  وتساهم  الجامعيني.  للطالب  واألبحاث 

يتمثل يف مساعدة الطالب عىل النجاح يف إمتام برنامجهم األكادميي. تعزز املساعدات الخربات 

التعليمية. أهدافهم  الرتكيز عىل  يف  الطالب  ملساعدة  املايل  الدعم  وتقدم  األخرى  التعليمية 

من  قريبة  مجتمعات  يف  والعمل  الحياة  األجانب  الجامعيني  الطالب  من  العديد  يختار  التخرج،  وبعد 

األكادميية  القطاعات  يف  مهنا  املتقدمة  الدرجات  حاميل  يختار  ما  وغالباً  بها.  يدرسون  التي  الجامعة 

والبحثية والصناعية واألعامل مع أصحاب العمل الذين يبحثون عن خريجني متعلمني ومدربني جيداً.

 )North Dakota State University College(التعليم الجامعي بجامعة نورث داكوتا ستيت

يف جامعة نورث داكوتا ستيت)North Dakota State University College( ، يرسم الطالب 

الجامعيون دوراتهم الخاصة ويدفعون حواجز النظرية والبحث العرصية. وكجامعة بحثية تركز 

 )North Dakota عىل الطالب تقع يف قلب أعىل الشامل الغريب، تعد جامعة نورث داكوتا ستيت

 )State University Collegeرائدة يف التميز األكادميي والبحث التنافيس.

درجة   )North Dakota State University College( 51 ستيت  داكوتا  نورث  جامعة  تقدم 

الجامعة  وتقدم  شهادات.  برنامج  و12  تعليم  أخصايئ  ودرجة  ماجستري  درجة  و84  دكتوراه 

كليات: مثاين  يف  برامجها  للخريجني 

الزراعة وأنظمة الغذاء واملوارد الطبيعية  

اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية  

األعامل  

الهندسة  

الدراسات متعددة التخصصات  

الرتبية والتنمية البرشية  

املهن الصحية  

العلوم والرياضيات  

يتعلم الطالب يف جامعة نورث داكوتا ستيت )North Dakota State University College( من 

أعضاء هيئة تدريس معروفني دولياً ويتاح لهم الوصول إىل املنشآت البحثية ذات املستوى العاملي 

العام والخاص. وألنها جامعة متنامية وتنبض  القطاعني  العديد من الرشاكات بني  ويشاركون يف 

بالحياة، تعرف جامعة نورث داكوتا ستيت )North Dakota State University College( كرائد 

بني أقرانها من الجامعات. 

 (North Dakota State ســونيا جورجــن هــي منســق التســويق بجامعــة نــورث داكوتــا ســتيت

University College).
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برنامج شهادة

الطالب األجانب من جميع أنحاء العامل للوصول يسافر 

يف  املشاركة  أجل  من  املتحدة  الواليات  إىل 

الدراسة الجامعية. توفر الجامعات يف الواليات املتحدة القدرة 

من  األخرى  الدول  من  العديد  تتمكن  ال  التي  الدراسة  عىل 

من  العديد  التحاق  يف  السبب  هو  وهذا  ملواطنيها  تقدميها 

الجامعي  التعليم  بالخارج. يسمح  الجامعي  بالتعليم  الطالب 

السابقة  بالدراسات  متقدمة  معارف  عىل  بالحصول  للطالب 

الطالب  عىل  ويجب  التخصص.  مبجال  النوعي  االهتامم  مع 

الراغبني يف االلتحاق مبهن يف العديد من املجاالت الحصول عىل 

متقدمة.  تعليمية  اكتساب درجة  تدريب متخصص من خالل 

األكادميية  بالتجارب  ثرية  بيئة  الجامعية  املدرسة  خربة  تقدم 

والشخيص. الفكري  التطور  تدعم  واالجتامعية 

الجامعية  الدراسات  كلية  مساعد  عميد  راندال،  براندي  تقول 

 North( ستيت  داكوتا  نورث  بجامعة  التخصصات  ومتعددة 

 Dakota State University College of Graduate and

الجامعي  التعليم  "يدرّس   :)Interdisciplinary Studies

الشهادات  برامج  ويف  املعرفة.  وتطبيق  البحث  كيفية  للطالب 

التي  تلك  حتى  املشاكل  حل  كيفية  الطالب  يتعلم  املتقدمة، 

بعد." تنشأ  مل 

من  متنوعة  مجموعة  املتحدة  الواليات  عرب  املؤسسات  تقدم 

اآلداب  وماجستري  العلوم  ماجستري  مثل  الشهادات  برامج 

يف  والدكتوراه  والعلوم  اآلداب  يف  الفلسفة  يف  والدكتوراه 

التعليم وبرامج الدكتوراه يف املامرسة املهنية. كام تتوافر برامج 

يف العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والصحة والتنمية البرشية 

املهنية. الدرجات  وبرامج  والرتبية  والفنون 

مع  العالية  بجودته  األمرييك  الجامعي  التعليم  يتميز 

لتفي  املجهزة  واملكتبات  واملنشآت  األبحاث  مختربات  توافر 

مجاالتهم.  يف  النجاح  لتحقيق  الجامعيني  الطالب  باحتياجات 

تركز املؤسسات األمريكية عىل االقتصاد العاملي وبناء العالقات 

األجانب  الجامعيني  الطالب  مع  العالقات  شبكات  وتكوين 

لتحقيق الفائدة لكل من الطالب املحليني واألجانب مام يزيد 

باملهن. وااللتحاق  الدويل  التعاون  فرص  من 

يقول كاريدج مودزونجو، طالب دكتوراه بعلوم التطوير وهو 

أدرس  الذي  القسم  يف  األساتذة  "إن  زميبابوي:  هراري،  من 

وتطورنا.  منونا  يف  بقوة  ويستثمرون  مجاالتهم  يف  خرباء  فيه 

الرائعني  الكثري وتعلمت كذلك من زماليئ  منهم  تعلمت  وقد 

السنوات.  مدار  عىل  بهم  تعرفت  الذين  العديدين  وأصدقايئ 

فقد أثروا جميعاً حيايت بطرق شتى وألهموين يك أكون شخصاً 

أفضل".

قوية  عمل  عالقات  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  يبني 

يشعر  ما  وغالباً  معاً.  األبحاث  وبإجراء  املختربات  يف  بالتعاون 

الطالب بحسن حظهم أن عملوا بالقرب من األساتذة املبدعني 

بفضل  الدويل  الصعيد  والتقدير عىل  باالحرتام  يحظون  الذين 

دراستهم. مجال  يف  إسهاماتهم 

القبول ومعايير  التقدمي 
منها  الغرض  انتقائية  عملية  هو  الجامعية  بالربامج  القبول 

امتحان  عىل  الحاصلني  بني  البارزين  املتقدمني  عىل  التعرف 

التعليمية من املتقدمني  البكالوريا. تتطلب معظم املؤسسات 

التعلمي 
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الحصول عىل امتحان البكالوريا من مؤسسة تعليمية معروفة. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يكون 

لدى املتقدمني استعداد كاف يف مجال الدراسة الذي يختارونه ويجب أن يظهروا إمكانية خوض 

الدراسة والبحث املتطورين وإثبات أدائهم األكادميي وخرباتهم األكادميية. للحصول عىل االلتحاق 

الكامل بربنامج جامعي، استهدف متوسط مجموع تراكمي عايل يبلغ 3.0 درجات أو ما يعادلها عىل 

األقل. )سيكون لكل برنامج جامعي معايري قبول مختلفة ومنها متوسط املجموع. وتتطلب العديد 

من الجامعات أدلة إضافية عىل األداء األكادميي.

يجب قبول الطالب يف برنامج جامعي قبل التسجيل بالدورات. ويجب أن يكون الطالب املحتملون 

مستعدين لتقديم اآليت:

منوذج تقديم )ورقي أو عرب االنرتنت(  

سجالت دراسية من جميع املؤسسات التي حرض بها الطالب )يرجى العلم أن العديد من   

)WES( الدولية  التعليم  خدمات  من  تقيياًم  تتطلب  املؤسسات 

GMAT و GRE و IELTS و TOEFL الدرجات يف اختبارات  

بيان الغرض من االلتحاق )وثيقة تصف الغرض من االلتحاق بالدرجة الجامعية(  

خطابات توصية  

الفرص أثناء البرنامج وبعد التخرج
للتعاون يف النشاط البحثي واملدريس يف صيغة مساعدات بحثية  تقدم العديد من الربامج فرصاً 

التدريس  مجاالت  يف  البارزة  لإلسهامات  تقديراً  الجوائز  هذه  تأيت  املؤهلني.  للطالب  وتدريسية 

أسايس  بغرض  املهني  التطوير  يف  الجامعية  املساعدات  وتساهم  الجامعيني.  للطالب  واألبحاث 

يتمثل يف مساعدة الطالب عىل النجاح يف إمتام برنامجهم األكادميي. تعزز املساعدات الخربات 

التعليمية. أهدافهم  الرتكيز عىل  يف  الطالب  ملساعدة  املايل  الدعم  وتقدم  األخرى  التعليمية 

من  قريبة  مجتمعات  يف  والعمل  الحياة  األجانب  الجامعيني  الطالب  من  العديد  يختار  التخرج،  وبعد 

األكادميية  القطاعات  يف  مهنا  املتقدمة  الدرجات  حاميل  يختار  ما  وغالباً  بها.  يدرسون  التي  الجامعة 

والبحثية والصناعية واألعامل مع أصحاب العمل الذين يبحثون عن خريجني متعلمني ومدربني جيداً.

 )North Dakota State University College(التعليم الجامعي بجامعة نورث داكوتا ستيت

يف جامعة نورث داكوتا ستيت)North Dakota State University College( ، يرسم الطالب 

الجامعيون دوراتهم الخاصة ويدفعون حواجز النظرية والبحث العرصية. وكجامعة بحثية تركز 

 )North Dakota عىل الطالب تقع يف قلب أعىل الشامل الغريب، تعد جامعة نورث داكوتا ستيت

 )State University Collegeرائدة يف التميز األكادميي والبحث التنافيس.

درجة   )North Dakota State University College( 51 ستيت  داكوتا  نورث  جامعة  تقدم 

الجامعة  وتقدم  شهادات.  برنامج  و12  تعليم  أخصايئ  ودرجة  ماجستري  درجة  و84  دكتوراه 

كليات: مثاين  يف  برامجها  للخريجني 

الزراعة وأنظمة الغذاء واملوارد الطبيعية  

اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية  

األعامل  

الهندسة  

الدراسات متعددة التخصصات  

الرتبية والتنمية البرشية  

املهن الصحية  

العلوم والرياضيات  

يتعلم الطالب يف جامعة نورث داكوتا ستيت )North Dakota State University College( من 

أعضاء هيئة تدريس معروفني دولياً ويتاح لهم الوصول إىل املنشآت البحثية ذات املستوى العاملي 

العام والخاص. وألنها جامعة متنامية وتنبض  القطاعني  العديد من الرشاكات بني  ويشاركون يف 

بالحياة، تعرف جامعة نورث داكوتا ستيت )North Dakota State University College( كرائد 

بني أقرانها من الجامعات. 

 (North Dakota State ســونيا جورجــن هــي منســق التســويق بجامعــة نــورث داكوتــا ســتيت

University College).
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يمكنك أن تصبح ما تريد 
وأن تدرس أينما أردت مع 

TOEFL® اختبار
ي العالم

ية الأك�ث تقديراً �ف ف نجل�ي اختبار ®TOEFL هو اختبار اللغة الإ
— مما يسهل إمكانية الوصول إىل مرادك.

TOEFL: هناك الكث�ي من الأسباب لخوض اختبار

يتم قبول نسبة 90%
 TOEFL من الحاصلين على اختبارات

ي
ي يرغبون �ف

ف الجامعات ال�ت ي من ب�ي
ي الخيار الأول أو الثا�ف

�ف
النضمام إليها.

أك�ث من 9,000
جامعة ووكالة ومؤسسة

ي اتخاذ قرارات القبول. 
تعتمد عىل اختبارات TOEFL للمساعدة �ف

ي الدراسة، يساعدك اختبار TOEFL عىل الوصول 
أينما ترغب �ف

اىل مرادك.

 عرض خاص

ETS حقوق الطبع © 2016 لخدمة االختبارات التعليمية. جميع الحقوق محفوظة

ETS) . 33645) هي عالمات تجارية مسجلة لخدمات االختبارات التعليمية TOEFL وTOEFL IBT و ETS وشعار

TOEFL iBT® احصل عىل 5 تمارين تدريبية مجانية من اختبار
قم بزيارة ets.org/toefl/studyusaoffer لتفاصيل او�ف

طالما بقي هنالك عروض 

TOEFL®
اختبار

ي الجامعة.قسم االختبار
ية للقبول �ف ف نجل�ي ية كلغة أجنبية )TOEFL( مهارات اللغة الإ ف نجل�ي يحدد اختبار )TOEFL( اختبار تدريس اللغة الإ
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نصائح خلوض اختبار
TOEFL®  

 عبر االنترنت

عىل  لقدرتك  قياس  أفضل  التعليمية  التدريس  خدمات  أنشأته  الذي   TOEFL® اختبار  يقدم 

وتحدثاً. وسامعاً  وكتابًة  قراءًة  اإلنجليزية  اللغة  وفهم  استخدام 

وألنها لغة األعامل والتكنولوجيا والعلوم والتعليم عىل مستوى العامل، فإن اللغة اإلنجليزية كفيلة 

أكرث من 1 دولة مختلفة،   اإلنجليزية يف  اللغة  يتم تحدث  املهارات.  أمام توصيل  األبواب  بفتح 

الذين  الطالب  الجدد عدد متحدثيها األصليني ويقدر عدد  اإلنجليزية  حيث يفوق عدد متحديث 

يتعلمون اإلنجليزية يف أي لحظة مبليار طالب.

أدى توسع دور اللغة اإلنجليزية حول العامل إىل زيادة عدد داريس اإلنجليزية الجدد بالخارج يف 

الدول التي تتحدث اإلنجليزية أو يف أي من برامج تعليم اللغة اإلنجليزية التي يتزايد عددها حول 

العامل. ومع مواصلة عدد مستخدمي اإلنجليزية يف الزيادة حول العامل، من األهمية مبكان للطالب 

أن يظهروا إجادة مهارات اللغة األربعة: وهي القراءة والكتابة واالستامع واملحادثة .

عندما يقرر أصحاب العمل املستقبليون اختيار مرشح لوظيفة ما، فإن الدراسة بالخارج أو تعلم 

برنامج للغة اإلنجليزية ميكن أن ميثل ميزة الختيار الطالب. أما اكتساب الخربة الدولية فهو تجربة 

النمو كشخص  عىل  وتساعدهم  أنفسهم  تسويق  قدرة عىل  أكرث  الطالب  تجعل  بثمن  تقدر  ال 

وتوسع من شبكة أقرانهم. ومثة دراسة أظهرت أن 97 باملائة من الطالب الذين درسوا بالخارج 

وجدوا وظيفة خالل 12 شهراً من التخرج مقارنًة بنسبة 49 باملائة من إجاميل خريجي الكليات.

ولكن قبل أن يبدأ الطالب تعبئة طلبات االلتحاق وحزم حقائبهم، من األهمية أن تكون لديهم 

مهارات اللغة الرضورية للتواصل يف قاعة دراسية تتحدث اللغة اإلنجليزية. ولهذا فمن الرضوري 

أن يخوض الطالب عىل تقييم اللغة اإلنجليزية املناسب.

يقيس اختبار ®TOEFL قدرة املتحدثني الجدد لإلنجليزية عىل استخدام وفهم اللغة اإلنجليزية 

قراءًة وكتابًة وسامعاً وتحدثاً يف قاعة الدراسة بالجامعة. إذا أردت الدراسة يف جامعة أو برنامج 

باإلنجليزية، ميكن أن يفتح لك اختبار ®TOEFL األبواب ألكرث من 9000 جامعة ووكالة ومؤسسة 

أخرى يف أكرث من 130 دولة تشمل الواليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا.

وأحدث  الخربة  من  عقوداً  التعليمية  التدريس  خدمات  أنشأته  الذي   TOEFL® اختبار  يطبق 

كام  التعليم.  أغراض  تدعم  وعادلة  بها  وموثوق  سارية  اختبارات  لتطوير  واالبتكارات  األبحاث 

يقدم مجموعة عريضة من مواد وموارد اإلعداد الرسمي ملساعدة الطالب عىل االستعداد للنجاح.

ميكن للطالب أن يكونوا أي شئ وأن يدرسوا يف أي مكان مع اختبار ®TOEFL. ملعرفة املزيد عن 

    .http://www.toeflgoanywhere.org/ميكنك زيارة الرابط ،TOEFL® اختبار

املصدر: مسح لـ 263 مسؤول قبول يف الجامعات األمريكية منهم 212 مسؤوالً يقبلون كالً من اختبار ®TOEFL و 
™IELTS ومنهم 152 يفضلون اختباراً معيناً.

حقوق النسخ محفوظة لعام 216 لخدمات التدريس التعليمية. هذه املادة إعالن. جميع الحقوق محفوظة. خدمات 
التدريس التعليمية وشعار خدمات التدريس التعليمية و TOEFL واختبار TOEFL عرب االنرتنت هي جميعاً عالمات 

مسجلة لخدمات التدريس التعليمية. جميع العالمات التجارية األخرى هي ملكية ألصحابها.

TOEFL® اخلطوة األولى: تعلم كيف تؤدي جيدًا يف اختبار 
بإحراز رصيد جيد يف اختبار ®TOEFL عرب االنرتنت، ميكن قبولك ألية مدرسة يف الواليات 

املتحدة تقريباً. لنصائح تساعدك، يرجى زيارة الرابط www.ets.org/toefl/susa. كام 

ميكنك العثور عىل مقاطع فيديو مفيدة عىل قناة ®TOEFL مبوقع يوتيوب والتي تضم 

 مقاطع فيديو أنشأها معلمو لغة إنجليزية وطالب مثلك عىل الرابط 

.www.youtube.com/toefltv

للممارسة اختبار  خوض  الثانية:  اخلطوة 
تقدم مامرسة اختبار ®TOEFL عرب االنرتنت اختبارات TOEFL وتجربة فعلية الختبار 

®TOEFL عرب االنرتنت لجميع املهارات األربعة )القراءة واالستامع واملحادثة والكتابة(. 
خض اختبار املامرسة لقياس مستوى ادائك واحصل عىل رصيدك فوراً وعىل تقييم ألدائك. 

www.toeflgoanywhere.org/toefl-practice مارس اآلن عرب الرابط

الثالثة: تقوية املهارات الضعيفة لديك اخلطوة 
استخدم مجموعات املامرسة املستهدفة يف الدليل الرسمي الختبار ®TOEFL املتاحة يف 

صورة كتاب إلكرتوين وصيغ مطبوعة عرب الرابط www.ets.org/toefl/guide/susa. ثم 

خض اختبار مامرسة كامل آخر من خالل رابط مامرسة TOEFLعرب االنرتنت للتأكد من 

استعدادك ليوم االمتحان.

اخلطوة الرابعة: استخدم استراتيجيات جيدة خلوض االختبار 
االمتحان يوم 

اتبع التعليامت بعناية يف كل قسم لتجنب إهدار الوقت: اخرت "املساعدة" الستعراض 

التعليامت فقط عندما يكون ذلك رضورياً ألن الساعة لن تتوقف بينام يتم استخدام 

وظيفة املساعدة.

ال تجزع أو تفزع: ركز فقط يف السؤوال الحايل من االختبار وليس يف األسئلة األخرى التي 

قد تكون أجبت عليها. وهذه اسرتاتيجية جيدة لخوض االمتحانات تساعدك عىل الرتكيز 

وميكن تعلمها من خالل املامرسة.

تجنب قضاء الكثري من الوقت يف أي سؤال: إذا كانت لديك بعض األفكار بشأن سؤال ما 

وال زلت ال تعرف اإلجابة، احذف أكرب عدد ممكن من اإلجابات ثم اخرت أفضل خيار.

تذكر أن توزع وقتك ليك يكون لديك وقت كاف إلجابة كل سؤال: كن عىل دراية باإلطار 

الزمني لكل قسم ووزع وقتك لتجنب االستعجال يف نهاية االختبار.

هل تريد نصائح لرحلة الدراسة بالخارج؟ إذا كان األمر كذلك، انضم إىل الصفحات 

االجتامعية لـ®TOEFL. ميكنك التواصل مع أشخاص آخرين يخوضون االختبار من جميع 

أنحاء العامل. تقدم جميع صفحات ®TOEFL أخباراً ونصائح دراسية وحقائق مسلية 

www.toeflgoanywhere.org/toefl-advice-from-other-students واملزيد عرب الرابط

يرجى زيارة الرابط www.ets.org/toefl/susa اليوم.

الوقت المخصص  درجات عدد االأسئلة   قسم االختبار 

 0 - 30 80 – 60 دقيقة  4 – 3 فقرات  القراءة 
12 – 14 سؤالً بكل   

فقرة  

0 - 30 90 – 60 دقيقة  6 – 4 مقاطع لالستماع   الستماع 
6 أسئلة بكل مقطع،    
3 –  2 محادثات،   
5 أسئلة بكل منها  

10 دقائق راحة  

6 مهام: مهمتان  المحادثة 
0 - 30 20 دقيقة  2 مستقلتان    

و 4 مهمات متكاملة  

 0 - 30 20 دقيقة  مهمة متكاملة واحدة  الكتابة 
30 دقيقة مهمة مستقلة واحدة   

 0 - 120 جمالي    االإ

  

AND ي الواليــات المتحــدة أي مــكان يقصــده النــاس تصف 
كلمــة مدرســة �ف

ــة ''مدرســة'' و حــىت  ــك أن تدعــو الكلي ــم. وبإمكان للدراســة والتعلي

ــة''  ــة ''مدرس ــتعمال الكلم ــعك اس ــا بوس ــة'' كم ــة ''مدرس ــو الجامع ــك أن تدع بإمكان

ي الجامعــة، 
يــة وفصــول برامــج الماجســت�ي و الدكتــوراه �ف ف نجل�ي ي معهــد اللغــة االإ

لتعــىف

ــة. عدادي ــة أو االإ ــة الثانوي أو المدرس

ــة. ال  ي المدرســة الثانوي
ــام الدراســة �ف ــة أو الجامعــة بعــد إتم ي الكلي

ــدأ الدراســة �ف تب

ــدأ برامــج  ــث تب ــة حي ــة أو إعدادي ــات المتحــدة كمدرســة ثانوي ي الوالي
ــة �ف ــ�ب الكلي تُعت

ــون  ــا يك ــة عندم ــن الدراس ــرش م ــة ع ــنة الثالث ي الس
ــة �ف ــة أو الجامع ي الكلي

ــة �ف الدراس

ــن  ــان م ــاك نوع . وهن ــ�ب ــة عــرش أو أك ف الســابعة عــرش والثامن ــ�ي ــا ب ــب م ــر الطال عم

ــهادة  ــح ش ف ويمن ــنت�ي ــدة س ــا لم ــة فيه ــد الدراس ــذي تمت ــوع االأول وال ــات، الن الكلي

ــذي  ــة وال ــنوات أو الجامع ــع س ــة االأرب ي كلي
ــا�ف ــوع الث ــة Associate Degree والن زمال

ف ب  ف الشــهادت�ي ي تمنــح هاتــ�ي
امــج الــىت يمنــح شــهادة البكالوريــوس. وتُدعــى ال�ب

.”undergraduate” schools“

ي بعــد إتمــام المدرســة 
ي تــأ�ت

و الجامعــة هــي مجموعــة مــن المــدارس للدراســات الــىت

ف هــذه المــدارس واحــدة عــى االأقــل تكــون بمســتوى كليــة ومؤهلــة  الثانويــة ومــن بــ�ي

ي الجامعــة فيطلــق 
لمنــح الطلبــة شــهادة البكالوريــوس. أمــا المــدارس االأخــرى �ف

" “graduate school“ )وأيضــا معروفــة بـــ "مدرســة  ف عليهــا اســم "مدرســة الخريجــ�ي

ــا  ــا" )“postgraduate school“( حيــث يســتلم الطلبــة شــهادات ُعلي الدراســات العلي

ــه فــإن الجامعــة تمنــح كالً مــن شــهادات البكالوريــوس وشــهادات مــا  متقدمــة. وعلي

).Doctorate )Ph.D. .والدكتــوراه ).Master’s )M.A بعــد البكالوريــا مثــل الماجســت�ي

يمكنــك أن تحصــل عــى شــهادة بكالوريــوس مــن كليــة أو مــن جامعــة وبالرغــم 

ي الواليــات المتحــدة يفضلــون إســتعمال كلمــة ''كليــة'' 
مــن ذلــك فــإن الطــالب �ف

ــل التخــرج  ــع ســنوات قب ــد التحــدث عــن برنامــج االأرب ــدالً مــن كلمــة ''جامعــة'' عن ب

ــة  ــب إىل الكلي ــون ''نذه ــمعهم يقول ــوس. وتس ــهادة البكالوري “undergraduate“ وش

شــارة إىل عــن  “going to college“ و ''شــهادة كليــة “college degree“ عندمــا االإ

ي الجامعــة.
ي الكليــة أو �ف

الدراســة للبكالوريــا �ف

ــن  ي حــرم الجامعــة. لك
ــع �ف ــة مســتقلة وال تق ــدارس ُمنفصل ــات هــي م معظــم الكلي

ــي.  ــرم الجامع ي الح
ــا �ف ــون موقعه ــة ويك ــن الجامع ــزًء م ــون ج ــات تك ــض الكلي بع

)الحــرم الجامعــي هــو بنايــات الجامعــة والمنطقــة المحيطــة بهــا(. وهنــاك جامعــات 

ي مواضيــع ُمختــارة. وعــادًة فــإن 
قليلــة توفــر برامــج دراســية للماجســت�ي والدكتــوراه �ف

ف  ي تمنــح برامــج الماجســت�ي والدكتــوراه، ولهــذا فــإن االأمريكيــ�ي
الجامعــات فقــط الــىت

ــات  ــن الدراس ــون ع ــا يتكلم ــة'' عندم ــة ''كلي ــس كلم ــة'' ولي ــة ''جامع ــتعملون كلم يس

ــوراه.(  ــت�ي والدكت ــة )الماجس المتقدم

الُمصطلحات مدرسة وكلية وجامعة
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نصائح خلوض اختبار
TOEFL®  

 عبر االنترنت

عىل  لقدرتك  قياس  أفضل  التعليمية  التدريس  خدمات  أنشأته  الذي   TOEFL® اختبار  يقدم 

وتحدثاً. وسامعاً  وكتابًة  قراءًة  اإلنجليزية  اللغة  وفهم  استخدام 

وألنها لغة األعامل والتكنولوجيا والعلوم والتعليم عىل مستوى العامل، فإن اللغة اإلنجليزية كفيلة 

أكرث من 1 دولة مختلفة،   اإلنجليزية يف  اللغة  يتم تحدث  املهارات.  أمام توصيل  األبواب  بفتح 

الذين  الطالب  الجدد عدد متحدثيها األصليني ويقدر عدد  اإلنجليزية  حيث يفوق عدد متحديث 

يتعلمون اإلنجليزية يف أي لحظة مبليار طالب.

أدى توسع دور اللغة اإلنجليزية حول العامل إىل زيادة عدد داريس اإلنجليزية الجدد بالخارج يف 

الدول التي تتحدث اإلنجليزية أو يف أي من برامج تعليم اللغة اإلنجليزية التي يتزايد عددها حول 

العامل. ومع مواصلة عدد مستخدمي اإلنجليزية يف الزيادة حول العامل، من األهمية مبكان للطالب 

أن يظهروا إجادة مهارات اللغة األربعة: وهي القراءة والكتابة واالستامع واملحادثة .

عندما يقرر أصحاب العمل املستقبليون اختيار مرشح لوظيفة ما، فإن الدراسة بالخارج أو تعلم 

برنامج للغة اإلنجليزية ميكن أن ميثل ميزة الختيار الطالب. أما اكتساب الخربة الدولية فهو تجربة 

النمو كشخص  عىل  وتساعدهم  أنفسهم  تسويق  قدرة عىل  أكرث  الطالب  تجعل  بثمن  تقدر  ال 

وتوسع من شبكة أقرانهم. ومثة دراسة أظهرت أن 97 باملائة من الطالب الذين درسوا بالخارج 

وجدوا وظيفة خالل 12 شهراً من التخرج مقارنًة بنسبة 49 باملائة من إجاميل خريجي الكليات.

ولكن قبل أن يبدأ الطالب تعبئة طلبات االلتحاق وحزم حقائبهم، من األهمية أن تكون لديهم 

مهارات اللغة الرضورية للتواصل يف قاعة دراسية تتحدث اللغة اإلنجليزية. ولهذا فمن الرضوري 

أن يخوض الطالب عىل تقييم اللغة اإلنجليزية املناسب.

يقيس اختبار ®TOEFL قدرة املتحدثني الجدد لإلنجليزية عىل استخدام وفهم اللغة اإلنجليزية 

قراءًة وكتابًة وسامعاً وتحدثاً يف قاعة الدراسة بالجامعة. إذا أردت الدراسة يف جامعة أو برنامج 

باإلنجليزية، ميكن أن يفتح لك اختبار ®TOEFL األبواب ألكرث من 9000 جامعة ووكالة ومؤسسة 

أخرى يف أكرث من 130 دولة تشمل الواليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا.

وأحدث  الخربة  من  عقوداً  التعليمية  التدريس  خدمات  أنشأته  الذي   TOEFL® اختبار  يطبق 

كام  التعليم.  أغراض  تدعم  وعادلة  بها  وموثوق  سارية  اختبارات  لتطوير  واالبتكارات  األبحاث 

يقدم مجموعة عريضة من مواد وموارد اإلعداد الرسمي ملساعدة الطالب عىل االستعداد للنجاح.

ميكن للطالب أن يكونوا أي شئ وأن يدرسوا يف أي مكان مع اختبار ®TOEFL. ملعرفة املزيد عن 

    .http://www.toeflgoanywhere.org/ميكنك زيارة الرابط ،TOEFL® اختبار

املصدر: مسح لـ 263 مسؤول قبول يف الجامعات األمريكية منهم 212 مسؤوالً يقبلون كالً من اختبار ®TOEFL و 
™IELTS ومنهم 152 يفضلون اختباراً معيناً.

حقوق النسخ محفوظة لعام 216 لخدمات التدريس التعليمية. هذه املادة إعالن. جميع الحقوق محفوظة. خدمات 
التدريس التعليمية وشعار خدمات التدريس التعليمية و TOEFL واختبار TOEFL عرب االنرتنت هي جميعاً عالمات 

مسجلة لخدمات التدريس التعليمية. جميع العالمات التجارية األخرى هي ملكية ألصحابها.

TOEFL® اخلطوة األولى: تعلم كيف تؤدي جيدًا يف اختبار 
بإحراز رصيد جيد يف اختبار ®TOEFL عرب االنرتنت، ميكن قبولك ألية مدرسة يف الواليات 

املتحدة تقريباً. لنصائح تساعدك، يرجى زيارة الرابط www.ets.org/toefl/susa. كام 

ميكنك العثور عىل مقاطع فيديو مفيدة عىل قناة ®TOEFL مبوقع يوتيوب والتي تضم 

 مقاطع فيديو أنشأها معلمو لغة إنجليزية وطالب مثلك عىل الرابط 

.www.youtube.com/toefltv

للممارسة اختبار  خوض  الثانية:  اخلطوة 
تقدم مامرسة اختبار ®TOEFL عرب االنرتنت اختبارات TOEFL وتجربة فعلية الختبار 

®TOEFL عرب االنرتنت لجميع املهارات األربعة )القراءة واالستامع واملحادثة والكتابة(. 
خض اختبار املامرسة لقياس مستوى ادائك واحصل عىل رصيدك فوراً وعىل تقييم ألدائك. 

www.toeflgoanywhere.org/toefl-practice مارس اآلن عرب الرابط

الثالثة: تقوية املهارات الضعيفة لديك اخلطوة 
استخدم مجموعات املامرسة املستهدفة يف الدليل الرسمي الختبار ®TOEFL املتاحة يف 

صورة كتاب إلكرتوين وصيغ مطبوعة عرب الرابط www.ets.org/toefl/guide/susa. ثم 

خض اختبار مامرسة كامل آخر من خالل رابط مامرسة TOEFLعرب االنرتنت للتأكد من 

استعدادك ليوم االمتحان.

اخلطوة الرابعة: استخدم استراتيجيات جيدة خلوض االختبار 
االمتحان يوم 

اتبع التعليامت بعناية يف كل قسم لتجنب إهدار الوقت: اخرت "املساعدة" الستعراض 

التعليامت فقط عندما يكون ذلك رضورياً ألن الساعة لن تتوقف بينام يتم استخدام 

وظيفة املساعدة.

ال تجزع أو تفزع: ركز فقط يف السؤوال الحايل من االختبار وليس يف األسئلة األخرى التي 

قد تكون أجبت عليها. وهذه اسرتاتيجية جيدة لخوض االمتحانات تساعدك عىل الرتكيز 

وميكن تعلمها من خالل املامرسة.

تجنب قضاء الكثري من الوقت يف أي سؤال: إذا كانت لديك بعض األفكار بشأن سؤال ما 

وال زلت ال تعرف اإلجابة، احذف أكرب عدد ممكن من اإلجابات ثم اخرت أفضل خيار.

تذكر أن توزع وقتك ليك يكون لديك وقت كاف إلجابة كل سؤال: كن عىل دراية باإلطار 

الزمني لكل قسم ووزع وقتك لتجنب االستعجال يف نهاية االختبار.

هل تريد نصائح لرحلة الدراسة بالخارج؟ إذا كان األمر كذلك، انضم إىل الصفحات 

االجتامعية لـ®TOEFL. ميكنك التواصل مع أشخاص آخرين يخوضون االختبار من جميع 

أنحاء العامل. تقدم جميع صفحات ®TOEFL أخباراً ونصائح دراسية وحقائق مسلية 

www.toeflgoanywhere.org/toefl-advice-from-other-students واملزيد عرب الرابط

يرجى زيارة الرابط www.ets.org/toefl/susa اليوم.

الوقت المخصص  درجات عدد االأسئلة   قسم االختبار 

 0 - 30 80 – 60 دقيقة  4 – 3 فقرات  القراءة 
12 – 14 سؤالً بكل   

فقرة  

0 - 30 90 – 60 دقيقة  6 – 4 مقاطع لالستماع   الستماع 
6 أسئلة بكل مقطع،    
3 –  2 محادثات،   
5 أسئلة بكل منها  

10 دقائق راحة  

6 مهام: مهمتان  المحادثة 
0 - 30 20 دقيقة  2 مستقلتان    

و 4 مهمات متكاملة  

 0 - 30 20 دقيقة  مهمة متكاملة واحدة  الكتابة 
30 دقيقة مهمة مستقلة واحدة   

 0 - 120 جمالي    االإ

  

AND ي الواليــات المتحــدة أي مــكان يقصــده النــاس تصف 
كلمــة مدرســة �ف

ــة ''مدرســة'' و حــىت  ــك أن تدعــو الكلي ــم. وبإمكان للدراســة والتعلي

ــة''  ــة ''مدرس ــتعمال الكلم ــعك اس ــا بوس ــة'' كم ــة ''مدرس ــو الجامع ــك أن تدع بإمكان

ي الجامعــة، 
يــة وفصــول برامــج الماجســت�ي و الدكتــوراه �ف ف نجل�ي ي معهــد اللغــة االإ

لتعــىف

ــة. عدادي ــة أو االإ ــة الثانوي أو المدرس

ــة. ال  ي المدرســة الثانوي
ــام الدراســة �ف ــة أو الجامعــة بعــد إتم ي الكلي

ــدأ الدراســة �ف تب

ــدأ برامــج  ــث تب ــة حي ــة أو إعدادي ــات المتحــدة كمدرســة ثانوي ي الوالي
ــة �ف ــ�ب الكلي تُعت

ــون  ــا يك ــة عندم ــن الدراس ــرش م ــة ع ــنة الثالث ي الس
ــة �ف ــة أو الجامع ي الكلي

ــة �ف الدراس

ــن  ــان م ــاك نوع . وهن ــ�ب ــة عــرش أو أك ف الســابعة عــرش والثامن ــ�ي ــا ب ــب م ــر الطال عم

ــهادة  ــح ش ف ويمن ــنت�ي ــدة س ــا لم ــة فيه ــد الدراس ــذي تمت ــوع االأول وال ــات، الن الكلي

ــذي  ــة وال ــنوات أو الجامع ــع س ــة االأرب ي كلي
ــا�ف ــوع الث ــة Associate Degree والن زمال

ف ب  ف الشــهادت�ي ي تمنــح هاتــ�ي
امــج الــىت يمنــح شــهادة البكالوريــوس. وتُدعــى ال�ب

.”undergraduate” schools“

ي بعــد إتمــام المدرســة 
ي تــأ�ت

و الجامعــة هــي مجموعــة مــن المــدارس للدراســات الــىت

ف هــذه المــدارس واحــدة عــى االأقــل تكــون بمســتوى كليــة ومؤهلــة  الثانويــة ومــن بــ�ي

ي الجامعــة فيطلــق 
لمنــح الطلبــة شــهادة البكالوريــوس. أمــا المــدارس االأخــرى �ف

" “graduate school“ )وأيضــا معروفــة بـــ "مدرســة  ف عليهــا اســم "مدرســة الخريجــ�ي

ــا  ــا" )“postgraduate school“( حيــث يســتلم الطلبــة شــهادات ُعلي الدراســات العلي

ــه فــإن الجامعــة تمنــح كالً مــن شــهادات البكالوريــوس وشــهادات مــا  متقدمــة. وعلي

).Doctorate )Ph.D. .والدكتــوراه ).Master’s )M.A بعــد البكالوريــا مثــل الماجســت�ي

يمكنــك أن تحصــل عــى شــهادة بكالوريــوس مــن كليــة أو مــن جامعــة وبالرغــم 

ي الواليــات المتحــدة يفضلــون إســتعمال كلمــة ''كليــة'' 
مــن ذلــك فــإن الطــالب �ف

ــل التخــرج  ــع ســنوات قب ــد التحــدث عــن برنامــج االأرب ــدالً مــن كلمــة ''جامعــة'' عن ب

ــة  ــب إىل الكلي ــون ''نذه ــمعهم يقول ــوس. وتس ــهادة البكالوري “undergraduate“ وش

شــارة إىل عــن  “going to college“ و ''شــهادة كليــة “college degree“ عندمــا االإ

ي الجامعــة.
ي الكليــة أو �ف

الدراســة للبكالوريــا �ف

ــن  ي حــرم الجامعــة. لك
ــع �ف ــة مســتقلة وال تق ــدارس ُمنفصل ــات هــي م معظــم الكلي

ــي.  ــرم الجامع ي الح
ــا �ف ــون موقعه ــة ويك ــن الجامع ــزًء م ــون ج ــات تك ــض الكلي بع

)الحــرم الجامعــي هــو بنايــات الجامعــة والمنطقــة المحيطــة بهــا(. وهنــاك جامعــات 

ي مواضيــع ُمختــارة. وعــادًة فــإن 
قليلــة توفــر برامــج دراســية للماجســت�ي والدكتــوراه �ف

ف  ي تمنــح برامــج الماجســت�ي والدكتــوراه، ولهــذا فــإن االأمريكيــ�ي
الجامعــات فقــط الــىت

ــات  ــن الدراس ــون ع ــا يتكلم ــة'' عندم ــة ''كلي ــس كلم ــة'' ولي ــة ''جامع ــتعملون كلم يس

ــوراه.(  ــت�ي والدكت ــة )الماجس المتقدم

الُمصطلحات مدرسة وكلية وجامعة
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IELTS

قسم االختبار

االختبار الذي يضع 
املعايير

هل ترغب يف الدراسة بالواليات املتحدة؟
IELTS اآلن ميكنك ذلك مع اختبار 

يعد اختبار IELTS – نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدويل – 

هو أكرث اختبار إلجادة اللغة اإلنجليزية شيوعاً يف العامل ألغراض 

مئات  يسجل  عام،  كل  ففي  العاملية.  والهجرة  العايل  التعليم 

املتحدة  الواليات  يف  بالتعلم  املرتبطني  الطالب  من  اآلالف 

لخوض امتحان IELTS للتقدم للكليات والجامعات يف جميع 

املتحدة. الواليات  انحاء 

يفتح اختبار IELTS األبواب للتعليم الدويل والعمل بالخارج. 

وتقبل درجات اختبار IELTS يف أكرث من 9000 منظمة حول 

الهجرة  وسلطات  العمل  وأصحاب  الجامعات  تشمل  العامل 

املهنية. والجهات 

 IELTS ويف العام املايض، تم خوض أكرث من 2.7 مليون اختبار

 www.takeielts.org الرابط ابحث يف  أكرث من 140 دولة.  يف 

عن املكان الذي ميكنك خوض اختبار IELTS به.

:IELTS يقدم اختبار  

توافر حول العامل مع أكرث من 1100 موقع اختبار يف أكرث   

دولة.  140 من 

تواريخ اختبار حتى 4 مرات شهرياً  

االختبار يف أقل من 3 ساعات  

يتم إرسال النتائج إىل عدد يصل إىل خمس مؤسسات أو   

مجاناً. منظامت 

االختيار من بني أكرث من 3000 مؤسسة وبرنامج أمرييك   

.Ivy رابطة  مدارس  ذلك  يف  مبا  إليها  للتقدم 

اختبار IELTS لألغراض األكادميية صمم ملن يخوضون   

الجامعة  مبستوى  الدراسة  يف  ويرغبون  االختبار 

يشمل  املهني.  التسجيل  يف  وللراغبني  العليا  والدراسات 

ممتحن  مع  لوجه  وجهاً  محادثة  اختبارات  االختبار 

IELTS معتمد ومحادثة هي األقرب للمحادثة الواقعية 

تختارها. التي  املدرسة  يف  معلميك  مع 

ما الذي ميكنني فعله اآلن؟
للتفكري يف متى  للتخطيط: ستحتاج  أنك تحتاج  أهم شئ هو 

تحتاج لخوض اختبار IELTS ثم تقرر حجم االستعداد الذي 

جميع  من  اإلنجليزية  اللغة  بدورات  ونويص  سيكون رضورياً. 

اإلنجليزية  اللغة  إجادة  مستوى  تحسني  يف  ملساعدتك  األنواع 

صيغة  له  إنجليزية  لغة  اختبار  كل  ولكن  ممكن.  قدر  بأقىص 

معينة، لذلك نويص مبراجعة صيغة االختبار وتوقيتات كل قسم 

االستعداد  دورة  خوض  إىل  باإلضافة  اإلمكان  بقدر  واملامرسة 

.IELTS الختبار 

وميكن أن يساعد املجلس الثقايف الربيطاين، الذي يفخر بالتعاون 

http:// يف تقديم مواد اإلعداد التالية عرب الرابط ،IELTS مع

:takeielts.org/prepare
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تقبل الواليات 
المتحدة امتحانات 

IELTS آيلتس

ي المقام االأول
يضع امتحان آيلتس IELTS االأفراد �ف

ح�ت 48 تاريخ اختبار ثابت وموثوق به سنوياً  •
تعلن النتائج خالل 13 يوًما ميالديًا  •

فة هيئة تدريس مح�ت  •
حاب ن الراحة والهدوء وال�ت بيئات اختبار تجمع ب�ي  •

www.takeielts.org احجز االآن ع�ب الموقع

IELTS ي بالتعاون مع امتحانات آيلتس
يطا�ن ي ال�ب

يفخر المجلس الثقا�ن
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صيغ االختبار

االستماع
أربعة أقسام
 40 عنرص
30 دقيقة

قراءة 
أكاديمية

3 أقسام
40 مادة 
60 دقيقة

كتابة 
أكاديمية

مهمتان
150 و 250 كلمـة

60 دقيقة

المحادثــة
11 اىل 14 دقيقة  

كتابة تدريبية 
عامة
مهمتان

150 و 250 كلمـة
60 دقيقة

 التدريب العام 
عىل القراءة

3 أقسام
 40 عنرص 
60 دقيقة

، يتم إجراء مقابلة  عىل خالف معظم الختبارات الأخرى لاللتحاق بالتعليم العاىلي
ن لمتحان IELTS بواسطة ممتحن مدرب كي يسهل لك  شخصية مع المتقدم�ي

:IELTS ي اختبار التحدث من
الأمور. وإليك بعض النصائح للنجاح �ن

ح إجاباتك بإسهاب. ة بـ "نعم" أو "ل". ا�ش تجنب الإجابات القص�ي  1

ي 
تأكد من أنك تتحدث بثقة وبوضوح. سيجعل ذلك من إجاباتك أسهل �ن  2

الفهم.

ي ... أعتقد  ي رأ�ي
استخدم مجموعة متنوعة من الكلمات للتعب�ي عن رأيك مثل: �ف  3

... أشعر ....

ل تحفظ أية إجابة. فالأسئلة تتغ�ي وستجد من الصعب الإجابة بصورة   4
طبيعية وتلقائية.

أ يمكن أن يساعدك هو مخارج  ي النطق كذلك. ثمة �ش
تحصل عىل درجات �ن  5

الحروف الصحيحة. حاول أل تكون ممالً للغاية.

ل تفزع من أن تطلب من الممتحن أن يعيد السؤال. يمكنك أن تقول "هال   6
تفضلت بإعادة السؤال مرة أخرى"؟

:IELTS اختبار التحدث من
اختبارات مامرسة مجانية ملساعدتك يف تقييم مستواك  نصائح للنجاح  

لدراسته. تحتاج  كم  وتقرر  اإلنجليزية  اللغة  يف 

أنشطة مامرسة مجانية مع مواد صوتية ومرئية.  

معلومات عن كتب املامرسة ومواد الدراسة األخرى  

نصائح وأفكار تساعدك يوم االختبار  

يرجى زيارة الرابط http: takeielts.org/usa اآلن والتخطيط 

ملستقبلك.

الــواليــات  يف  لــلــدراســة  التخطيط  مــفــاتــيــح 
املتحدة

املتحدة،  الواليات  يف  الدراسة  فيها  تقرر  التي  اللحظة  من 

تسأل  أن  يف  وقتك  أوالً، خذ  الخيارات.  من  العديد  ستواجهك 

بسيطة  قامئة  وإليك  أدناه.  الرئيسية  األسئلة  من  كل  نفسك 

الشخصية. لرحلتك  التخطيط  يف  ستساعدك  بخطوة  خطوة 

ماذا؟
ماذا تريد أن تدرس؟ هل وضعت يف اعتبارك كافة الخيارات مثل 

الفنون الليربالية والعلوم واألعامل والهندسة أو التجارة النوعية 

أو املناطق الفنية؟ إن تحديد تخصصك أو مجال دراستك هو 

طريقة جيدة للبدء يف تحديد املؤسسات املحتملة.

أين؟
هذه  تعرضه  وما  املؤسسة  موقع  اعتبارك  يف  وضعت  هل 

التعليمية؟ املؤسسات  اختيار  من  تتوقع  ماذا  املنطقة؟ 

احلجم
مؤسسة  تفضل  هل  لك؟  املفضلة  الجامعة  حرم  بيئة  هي  ما 

نفس حرم  األحيان يف  الطالب يف بعض  اآلالف من  مئات  بها 

الجامعة؟ أم تريد املزيد من املحتوى يف مؤسسة أصغر حجاًم 

بها أقل من 1000 طالباً؟ اخرت بيئة حرم الجامعة التي تشعر 

الراحة. فيها مبزيد من 

لتكلفة ا
تعليمية  مبؤسسة  للحضور  اإلجاملية  السنوية  التكلفة  هي  ما 

من اختيارك؟ هل وضعت يف اعتبارك جميع املرصوفات مبا يف 

واملرصوفات  والكتب  واملعيشة  واإلقامة  الدراسة  رسوم  ذلك 

مالية  مساعدة  تحتاج  هل  األخرى؟  الشخصية  والتكاليف 

للدراسة يف الواليات املتحدة، وإن كان األمر كذلك، هل وضعت 

يف اعتبارك تلك املؤسسات التي ميكن أن تقدم منح أو مساعدة 

بصفة خاصة؟ األجانب  للطالب  مالية 

تذكر أنه عىل الرغم من أن االختيار قد يبدو صعباً، فإنك بوضع 

كل عنرص يف االعتبار وبعناية، ستصل إىل قرار جيد يكون له أثر 

إيجايب عىل السنوات القليلة القادمة من حياتك. 

 إعداد:   
.British Council is a proud co-owner of IELTS
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To register and for more information visit

Are you planning on studying overseas?
Find your perfect course abroad. Meet with representatives from universities, 

language schools, high schools and embassies from around the world and 
discover everything you need to know about studying abroad.

Organiser: Sponsors &  Media Partners:
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ABU DHABI
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April 2017
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GRE®

خذ اختبار GRE إذا كنت ترغب بالتقدم اىل كلية تخرج او كلية أعاملقسم االختبار

اختبــار قيــاس القــدرات

مــن يــجــب أن يــحــصــل عــلــى اخــتــبــار قــيــاس 
®GRE؟ القدرات 

من  واملتقدمون  املحتملون  الخريجون  يخوض  عام،  كل  يف 

القدرات  قياس  اختبارات  العامل  حول  من  األعامل  مدارس 

GRE®. يأيت املتقدمون من خلفيات تعليمية وثقافية متعددة 

وتوفر االختبارات مقياساً عاماً ملقارنة مؤهالت املرشحني. وعىل 

مدار أكرث من 60 عاماً، ما انفك استخدام درجات اختبار قياس 

السجالت  الزمالة إلكامل  أو  القبول  لجان  القدرات من جانب 

التوصية  وخطابات  الخريجني  مستوى  دون  للطالب  الدراسية 

الخريجني. مبستوى  للدراسة  املؤهالت  من  ذلك  وغري 

التسجيل: كيفية 
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أحدث  عىل  للحصول  القدرات  قياس  باختبار  للتسجيل 

القدرات. قياس  وخدمات  اختبارات  عن  املعلومات 

االمــتــحــان الـــعـــام املــنــقــح الخــتــبــار قــيــاس 
القدرات

أكرث  هو  القدرات  قياس  الختبار  املنقح  العام  االمتحان  يعترب 

االمتحانات قبوالً عىل مستوى العامل للقبول مبستوى الخريجني. 

بإحدى  للتقدم   GRE امتحان  يف  درجتك  استخدام  ميكنك 

مينحك  مام  العامل  حول  األعامل  ومدارس  الخريجني  مدارس 

ملستقبلك. الفرص  من  املزيد 

القدرات  املنقح الختبار قياس  العام  يعكس محتوى االمتحان 

نوع التفكري الذي ستقوم به واملهارات التي ستحتاجها للنجاح 

يف برامج مدارس الخريجني واألعامل كثرية املتطلبات يف يومنا 

اللفظي  االستدالل  مهارات  خاصة  بصفة  االختبار  يقيس  هذا. 

وهي   - التحليلية  الكتابة  ومهارات  النقدي  والتفكري  والكمي 

املهارات التي تم تطويرها عىل مدار فرتة زمنية طويلة والتي ال 

ترتبط مبجال دراسة معني. يتميز االمتحان العام املنقح الختبار 

قياس القدرات بتصميم أنيس يناسب املتقدم لالمتحان مينحك 

مرونة استخدام اسرتاتيجياتك الخاصة يف خوض االختبار وخيار 

اختيار الدرجات )ScoreSelectSM( الذي يسمح لك بتحديد أي 

الدرجات يجب إرسالها للمدارس.

متى وأين يعقد االختبار
من  معتمد  اختبار  مركز   1000 حوايل  يف  االختبار  إجراء  يتم 

لذلك  دولة،   160 من  أكرث  يف  التعليمية  االختبارات  خدمات 

مناطق  معظم  ويف  يناسبك.  اختبار  موقع  عىل  العثور  ميكنك 

مستمرة  بصفة  الحاسوب  عىل  القائم  االختبار  يتوافر  العامل، 

طوال العام. كام يتوافر االختبار القائم عىل الحاسوب من مرة 

إىل ثالث مرات شهرياً يف الصني وهونج كونج وتايوان وكوريا. 

ويف املناطق التي ال يتوافر فيها االختبار القائم عىل الحاسوب، 

يتم إجراء االختبار يف صيغة ورقية حتى ثالث مرات سنوياً يف 

وفرباير. ونوفمرب  أكتوبر 

الكتابة التحليلية
)قسامن(

مهمة »تحليل موضوع« 
واحدة ومهمة »تحليل 

منطق« واحدة

30 دقيقة
30 دقيقة

االستدالل اللفظي
)قسامن(

حوايل 25 سؤال يف القسم 
الواحد

35 دقيقة للقسم الواحد

االستدالل الكمي
)قسامن(

حوايل 25 سؤال يف القسم 
الواحد

40 دقيقة للقسم الواحد

وسيأيت قسم الكتابة التحليلية دامئاً يف املقدمة بينام قد تظهر األقسام األربعة األخرى بأي ترتيب.

االمتحان   العام   المنقح   الختبار   قياس   القدرات   باستخدام  
 الورق هيكل االختبار  

الوقت املخصص عدد األسئلة  املقياس 

االختبار محتوى 
يتكون االمتحان العام املنقح الختبار قياس القدرات من ثالثة 

مقاييس وهي الكتابة التحليلية واالستدالل اللفظي واالستدالل 

الكمي.

تفصيل  عىل  القدرة  التحليلية  الكتابة  قسم  يقيس   

ودعم األفكار املعقدة وفحص اإلدعاءات واألدلة املصاحبة لها 

ودعم املناقشات املركزة واملتامسكة والتحكم يف العنارص ذات 

اإلنجليزية الخطية املعيارية. ويتطلب قسم الكتابة التحليلية 

منك أن تقدم إجابات مركزة بناءا عىل املهام املعروضة بحيث 

ما. ملهمٍة  املبارشة  االستجابة  بدقة يف  قدرتك  تبدي  أن  ميكنك 

تحليل  عىل  قدرتك  اللفظي  االستدالل  قسم  يقيس   

منها  املستخلصة  املعلومات  وتحليل  املكتوبة  املواد  وتقييم 

وفهم  بأكملها  والنصوص  والجمل  الكلامت  معاين  وفهم 

املفاهيم. وبني  الكلامت  بني  العالقات 

يقيس قسم االستدالل الكمي قدرتك عىل فهم وتفسري   

وتحليل املعلومات الكمية وحل املشكالت باستخدام النامذج 

واملفاهيم  األساسية  الرياضية  املهارات  وتطبيق  الرياضية 

واإلحصائيات. واالحتامالت  والهندسة  للجرب  األولية  الرياضية 

االمــتــحــان الـــعـــام املــنــقــح الخــتــبــار قــيــاس 
القدرات عبر احلاسوب

مزايا تصميم االختبار    

عرب  القدرات  قياس  الختبار  املنقح  العام  االمتحان  يتميز 

الحاسوب بالتقنية املتقدمة التي تسمح لك بالتحرك عرب القسم 

بالكامل لألمام والخلف مبنتهى الحرية. وتتضمن بعض املزايا 

الخاصة:

قدرات املراجعة واالستعراض داخل قسم ما  

خاصية »التعليم واملراجعة« للتعليم عىل األسئلة بحيث   

لديك  بقي  إذا  إليها الحقاً   والعودة  تركها مؤقتا  ميكنك 

الكايف. الوقت 

القدرة عىل تغيري / تحرير األسئلة يف قسٍم ما  

آلة حاسبة عىل الشاشة بقسم االستدالل الكمي  

االمــتــحــان الـــعـــام املــنــقــح الخــتــبــار قــيــاس 
القدرات باستخدام الورق

مزايا تصميم االختبار

من  بدالً  النصوص  كتاب  يف  إجاباتك  إدخال  سيمكنك   

منفصلة. إجابة  ورقة 

اللغة  تدريس  خدمات  من  حاسبة  بآلة  تزويدك  سيتم   

الكمي، ال  اإلنجليزية تستخدمها طوال قسم االستدالل 

الخاصة. الحاسبة  آلتك  استخدام  ميكنك 

لالختبار اإلعداد 
تتوافر أدوات رسمية لإلعداد لالختبار لتسهيل البدء يف مامرسة 

االمتحان العام املنقح الختبار قياس القدرات وتتضمن:

عرب  االمتحان  لخوض  يخططون  الذين  األفراد  ينصح   

الحاسوب بتحميل تطبيق POWERPREP® II اإلصدار 

األقرب إىل  الشامل لالختبار  الوحيد  اإلعداد  الثاين، وهو 

الحاسوب. عرب  االختبار 

الورقي  االمتحان  لخوض  يخططون  الذين  األفراد  ينصح   

الختبار  املنقح  العام  االمتحان  مامرسة  كتيب  بتحميل 

قياس القدرات باستخدام الورق، اإلصدار الثاين، والذي 

العام  لالختبار  الورقي  لالختبار  محاكاة  خربة  يعرض 

املنقح.

راجع أدوات االستعداد لالختبار الرسمية سواء املجانية أو قليلة 

.GRE® التكلفة واملتوافرة عىل موقع

كن دائمًا على علم واتصال
الختبار  املنقح  العام  االمتحان  عن  املعلومات  من  ملزيد 

TakeTheGRE. موقع  زيارة  يرجى   ،GRE® القدرات  قياس 

الهامة  واملذكرات  الرسمية  األخبار  عىل  والحصول   com

طالب  مع  وللتواصل  إليها.  تحتاج  عندما  تحتاجها  التي 

الرسمية الصفحة  زيارة  يرجى  العامل،  حول  اآلخرين   االختبار 

هذه  توفر  الفيسبوك.  عىل   GRE® revised General Test

طالب  مع  والدردشة  النصائح  يف  للمشاركة  الفرصة  الصفحة 

حول  واضحة  معلومات  عىل  والحصول  اآلخرين  االختبار 

.GRE® القدرات  قياس  الختبار  املنقح  العام  االمتحان 

لالختبار لتسجيل 
قياس  الختبار  املنقح  العام  االمتحان  لخوض  التسجيل  ميكنك 

القدرات ®GRE باستخدام الحاسوب عرب االنرتنت باستخدام 

التسجيل  وميكنك  بالربيد.  أو  الهاتف  عرب  أو  االئتامن  بطاقة 

 GRE® القدرات  قياس  الختبار  املنقح  العام  االمتحان  لخوض 

رسوم  وتبلغ  بالربيد.  أو  االئتامن  بطاقة  باستخدام  الورقي 

GRE 205 خوض االمتحان العام املنقح الختبار قياس القدرات

عرضة  الرسوم  أن  الحظ  العامل.  أنحاء  جميع  يف  دوالراً 

موقع  زيارة  يرجى  األسعار،  أحدث  عىل  للحصول   للزيادة. 

.GRE website : www.ets.org/gre

الدرجات تسجيل 
الختبار  املنقح  العام  لالمتحان  التالية  الدرجات  تسجيل  يتم 

:®GRE القدرات  قياس 

اللفظي مبقياس درجات 170 – 130   االستدالل  درجة   

واحدة نقطة  بزيادة 

  130 – 170 درجات  مبقياس  الكمي  االستدالل  درجة   

واحدة نقطة  بزيادة 

بزيادة   0 – 6 درجات  مبقياس  التحليلية  الكتابة  درجة   

نقطة. نصف 

االستدالل  أو  اللفظي  باالستدالل  أسئلة  أية  عىل  تجب  مل  إذا 

بذلك  درجة  عىل  تحصل  فلن  التحليلية،  الكتابة  أو  الكمي 

املقياس.

 ميكنك استخدام درجتك يف 
GRE للتقدم بإحدى  امتحان 

مدارس اخلريجني ومدارس 
األعمال حول العالم مما 
مينحك املزيد من الفرص 

. ملستقبلك
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GRE®

خذ اختبار GRE إذا كنت ترغب بالتقدم اىل كلية تخرج او كلية أعاملقسم االختبار

اختبــار قيــاس القــدرات

مــن يــجــب أن يــحــصــل عــلــى اخــتــبــار قــيــاس 
®GRE؟ القدرات 

من  واملتقدمون  املحتملون  الخريجون  يخوض  عام،  كل  يف 

القدرات  قياس  اختبارات  العامل  حول  من  األعامل  مدارس 

GRE®. يأيت املتقدمون من خلفيات تعليمية وثقافية متعددة 

وتوفر االختبارات مقياساً عاماً ملقارنة مؤهالت املرشحني. وعىل 

مدار أكرث من 60 عاماً، ما انفك استخدام درجات اختبار قياس 

السجالت  الزمالة إلكامل  أو  القبول  لجان  القدرات من جانب 

التوصية  وخطابات  الخريجني  مستوى  دون  للطالب  الدراسية 

الخريجني. مبستوى  للدراسة  املؤهالت  من  ذلك  وغري 

التسجيل: كيفية 
 www.ets.org/gre GRE website موقع  بزيارة  قم 

أحدث  عىل  للحصول  القدرات  قياس  باختبار  للتسجيل 

القدرات. قياس  وخدمات  اختبارات  عن  املعلومات 

االمــتــحــان الـــعـــام املــنــقــح الخــتــبــار قــيــاس 
القدرات

أكرث  هو  القدرات  قياس  الختبار  املنقح  العام  االمتحان  يعترب 

االمتحانات قبوالً عىل مستوى العامل للقبول مبستوى الخريجني. 

بإحدى  للتقدم   GRE امتحان  يف  درجتك  استخدام  ميكنك 

مينحك  مام  العامل  حول  األعامل  ومدارس  الخريجني  مدارس 

ملستقبلك. الفرص  من  املزيد 

القدرات  املنقح الختبار قياس  العام  يعكس محتوى االمتحان 

نوع التفكري الذي ستقوم به واملهارات التي ستحتاجها للنجاح 

يف برامج مدارس الخريجني واألعامل كثرية املتطلبات يف يومنا 

اللفظي  االستدالل  مهارات  خاصة  بصفة  االختبار  يقيس  هذا. 

وهي   - التحليلية  الكتابة  ومهارات  النقدي  والتفكري  والكمي 

املهارات التي تم تطويرها عىل مدار فرتة زمنية طويلة والتي ال 

ترتبط مبجال دراسة معني. يتميز االمتحان العام املنقح الختبار 

قياس القدرات بتصميم أنيس يناسب املتقدم لالمتحان مينحك 

مرونة استخدام اسرتاتيجياتك الخاصة يف خوض االختبار وخيار 

اختيار الدرجات )ScoreSelectSM( الذي يسمح لك بتحديد أي 

الدرجات يجب إرسالها للمدارس.

متى وأين يعقد االختبار
من  معتمد  اختبار  مركز   1000 حوايل  يف  االختبار  إجراء  يتم 

لذلك  دولة،   160 من  أكرث  يف  التعليمية  االختبارات  خدمات 

مناطق  معظم  ويف  يناسبك.  اختبار  موقع  عىل  العثور  ميكنك 

مستمرة  بصفة  الحاسوب  عىل  القائم  االختبار  يتوافر  العامل، 

طوال العام. كام يتوافر االختبار القائم عىل الحاسوب من مرة 

إىل ثالث مرات شهرياً يف الصني وهونج كونج وتايوان وكوريا. 

ويف املناطق التي ال يتوافر فيها االختبار القائم عىل الحاسوب، 

يتم إجراء االختبار يف صيغة ورقية حتى ثالث مرات سنوياً يف 

وفرباير. ونوفمرب  أكتوبر 

الكتابة التحليلية
)قسامن(

مهمة »تحليل موضوع« 
واحدة ومهمة »تحليل 

منطق« واحدة

30 دقيقة
30 دقيقة

االستدالل اللفظي
)قسامن(

حوايل 25 سؤال يف القسم 
الواحد

35 دقيقة للقسم الواحد

االستدالل الكمي
)قسامن(

حوايل 25 سؤال يف القسم 
الواحد

40 دقيقة للقسم الواحد

وسيأيت قسم الكتابة التحليلية دامئاً يف املقدمة بينام قد تظهر األقسام األربعة األخرى بأي ترتيب.

االمتحان   العام   المنقح   الختبار   قياس   القدرات   باستخدام  
 الورق هيكل االختبار  

الوقت املخصص عدد األسئلة  املقياس 

االختبار محتوى 
يتكون االمتحان العام املنقح الختبار قياس القدرات من ثالثة 

مقاييس وهي الكتابة التحليلية واالستدالل اللفظي واالستدالل 

الكمي.

تفصيل  عىل  القدرة  التحليلية  الكتابة  قسم  يقيس   

ودعم األفكار املعقدة وفحص اإلدعاءات واألدلة املصاحبة لها 

ودعم املناقشات املركزة واملتامسكة والتحكم يف العنارص ذات 

اإلنجليزية الخطية املعيارية. ويتطلب قسم الكتابة التحليلية 

منك أن تقدم إجابات مركزة بناءا عىل املهام املعروضة بحيث 

ما. ملهمٍة  املبارشة  االستجابة  بدقة يف  قدرتك  تبدي  أن  ميكنك 

تحليل  عىل  قدرتك  اللفظي  االستدالل  قسم  يقيس   

منها  املستخلصة  املعلومات  وتحليل  املكتوبة  املواد  وتقييم 

وفهم  بأكملها  والنصوص  والجمل  الكلامت  معاين  وفهم 

املفاهيم. وبني  الكلامت  بني  العالقات 

يقيس قسم االستدالل الكمي قدرتك عىل فهم وتفسري   

وتحليل املعلومات الكمية وحل املشكالت باستخدام النامذج 

واملفاهيم  األساسية  الرياضية  املهارات  وتطبيق  الرياضية 

واإلحصائيات. واالحتامالت  والهندسة  للجرب  األولية  الرياضية 

االمــتــحــان الـــعـــام املــنــقــح الخــتــبــار قــيــاس 
القدرات عبر احلاسوب

مزايا تصميم االختبار    

عرب  القدرات  قياس  الختبار  املنقح  العام  االمتحان  يتميز 

الحاسوب بالتقنية املتقدمة التي تسمح لك بالتحرك عرب القسم 

بالكامل لألمام والخلف مبنتهى الحرية. وتتضمن بعض املزايا 

الخاصة:

قدرات املراجعة واالستعراض داخل قسم ما  

خاصية »التعليم واملراجعة« للتعليم عىل األسئلة بحيث   

لديك  بقي  إذا  إليها الحقاً   والعودة  تركها مؤقتا  ميكنك 

الكايف. الوقت 

القدرة عىل تغيري / تحرير األسئلة يف قسٍم ما  

آلة حاسبة عىل الشاشة بقسم االستدالل الكمي  

االمــتــحــان الـــعـــام املــنــقــح الخــتــبــار قــيــاس 
القدرات باستخدام الورق

مزايا تصميم االختبار

من  بدالً  النصوص  كتاب  يف  إجاباتك  إدخال  سيمكنك   

منفصلة. إجابة  ورقة 

اللغة  تدريس  خدمات  من  حاسبة  بآلة  تزويدك  سيتم   

الكمي، ال  اإلنجليزية تستخدمها طوال قسم االستدالل 

الخاصة. الحاسبة  آلتك  استخدام  ميكنك 

لالختبار اإلعداد 
تتوافر أدوات رسمية لإلعداد لالختبار لتسهيل البدء يف مامرسة 

االمتحان العام املنقح الختبار قياس القدرات وتتضمن:

عرب  االمتحان  لخوض  يخططون  الذين  األفراد  ينصح   

الحاسوب بتحميل تطبيق POWERPREP® II اإلصدار 

األقرب إىل  الشامل لالختبار  الوحيد  اإلعداد  الثاين، وهو 

الحاسوب. عرب  االختبار 

الورقي  االمتحان  لخوض  يخططون  الذين  األفراد  ينصح   

الختبار  املنقح  العام  االمتحان  مامرسة  كتيب  بتحميل 

قياس القدرات باستخدام الورق، اإلصدار الثاين، والذي 

العام  لالختبار  الورقي  لالختبار  محاكاة  خربة  يعرض 

املنقح.

راجع أدوات االستعداد لالختبار الرسمية سواء املجانية أو قليلة 

.GRE® التكلفة واملتوافرة عىل موقع

كن دائمًا على علم واتصال
الختبار  املنقح  العام  االمتحان  عن  املعلومات  من  ملزيد 

TakeTheGRE. موقع  زيارة  يرجى   ،GRE® القدرات  قياس 

الهامة  واملذكرات  الرسمية  األخبار  عىل  والحصول   com

طالب  مع  وللتواصل  إليها.  تحتاج  عندما  تحتاجها  التي 

الرسمية الصفحة  زيارة  يرجى  العامل،  حول  اآلخرين   االختبار 

هذه  توفر  الفيسبوك.  عىل   GRE® revised General Test

طالب  مع  والدردشة  النصائح  يف  للمشاركة  الفرصة  الصفحة 

حول  واضحة  معلومات  عىل  والحصول  اآلخرين  االختبار 

.GRE® القدرات  قياس  الختبار  املنقح  العام  االمتحان 

لالختبار لتسجيل 
قياس  الختبار  املنقح  العام  االمتحان  لخوض  التسجيل  ميكنك 

القدرات ®GRE باستخدام الحاسوب عرب االنرتنت باستخدام 

التسجيل  وميكنك  بالربيد.  أو  الهاتف  عرب  أو  االئتامن  بطاقة 

 GRE® القدرات  قياس  الختبار  املنقح  العام  االمتحان  لخوض 

رسوم  وتبلغ  بالربيد.  أو  االئتامن  بطاقة  باستخدام  الورقي 

GRE 205 خوض االمتحان العام املنقح الختبار قياس القدرات

عرضة  الرسوم  أن  الحظ  العامل.  أنحاء  جميع  يف  دوالراً 

موقع  زيارة  يرجى  األسعار،  أحدث  عىل  للحصول   للزيادة. 

.GRE website : www.ets.org/gre

الدرجات تسجيل 
الختبار  املنقح  العام  لالمتحان  التالية  الدرجات  تسجيل  يتم 

:®GRE القدرات  قياس 

اللفظي مبقياس درجات 170 – 130   االستدالل  درجة   

واحدة نقطة  بزيادة 

  130 – 170 درجات  مبقياس  الكمي  االستدالل  درجة   

واحدة نقطة  بزيادة 

بزيادة   0 – 6 درجات  مبقياس  التحليلية  الكتابة  درجة   

نقطة. نصف 

االستدالل  أو  اللفظي  باالستدالل  أسئلة  أية  عىل  تجب  مل  إذا 

بذلك  درجة  عىل  تحصل  فلن  التحليلية،  الكتابة  أو  الكمي 

املقياس.

 ميكنك استخدام درجتك يف 
GRE للتقدم بإحدى  امتحان 

مدارس اخلريجني ومدارس 
األعمال حول العالم مما 
مينحك املزيد من الفرص 

. ملستقبلك
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* القسم غري املحاسب عليه بالنقاط هو الذي ال يساهم يف الدرجات وقد يتم إدراجه وقد يظهر يف أي ترتيب بعد قسم الكتابة التحليلية. وتتم تجربة األسئلة يف هذا القسم 
إما الحتامل استخدامها يف اختبارات مستقبلية أو للتأكد من أن الدرجات أو من أن إصدارات االختبار الجديدة تقارن بدرجات اإلصدارات السابقة.

** يجوز إدراج قسم البحث يف أي مكان من القسم غري املحاسب عليه بالدرجات. وسيظهر البحث دامئاً يف نهاية االختبار. ويتم إدراج األسئلة بهذا القسم ألغراض البحث 
الخاصة بخدمات تدريس اللغة اإلنجليزية ولن يسهم يف رصيدك من الدرجات.

وسيأيت قسم الكتابة التحليلية دامئاً يف املقدمة بينام قد تظهر األقسام األخرى بأي ترتيب.

االمتحان العام المنقح الختبار قياس القدرات ع�ب 
الحاسوب — هيكل االختبار

الوقت املخصصعدد األسئلةاملقياس

الكتابة التحليلية
)قسم واحد مع مهمتني 

يف وقتني منفصلني(

مهمة »تحليل 
موضوع« واحدة 

ومهمة »تحليل منطق« 
واحدة

30 دقيقة للمهمة 
الواحدة

االستدالل اللفظي
)قسامن(

20 سؤال يف القسم 
الواحد

30 دقيقة للقسم الواحد

االستدالل الكمي
)قسامن(

20 سؤال يف القسم 
الواحد

35 دقيقة للقسم الواحد

ال يحاسب عليه 
 بالنقاط*  

)يختلف املوقف(

يختلفيختلف

 بحث ** 
)يف نهاية االختبار(

يختلفيختلف

القدرات  قياس  الختبار  املنقح  العام  االمتحان  خضت  إذا 

حدود  يف  الرسمية  الدرجات  ستتوافر  الحاسوب،  باستخدام 

15 – 10 يوماً من بعد تاريخ االمتحان. وإذا خضت االمتحان 

العام املنقح الختبار قياس القدرات الورقي، ستتوافر الدرجات 

تاريخ االختبار. ميكنك االطالع  الرسمية خالل ستة أسابيع من 

www. عىل درجاتك عرب االنرتنت مجاناً عند توافرها عىل الرابط

.ets.org/mygre

إرسال درجاتك

االختبار  أي درجات  تحدد  بأن   Scoreselect® لك خيار  يسمح 

تقارير  من  وكجزء  تختارها.  التي  املدارس  إىل  إرسالها  يجب 

أحدث  من  الدرجات  إرسال  ميكنك  األربعة،  املجانية  درجاتك 

مكان أديت فيه االختبار أو من جميع أماكن االختبارات خالل 

إرسال  ميكنك  االختبار،  يوم  وبعد  األخرية.  سنوات  الخمس 

درجاتك من أحدث مركز اختبارات أو من جميع املراكز أو من 

أي منها مقابل رسوم عند طلب تقارير الدرجات اإلضافية عرب 

االنرتنت. تذكر فقط أنه يجب إرسال جميع الدرجات التي تم 

بأكملها. امتحان ما  تحصيلها يف مركز 

يساعدك خيار ®Scoreselect عىل أن تتعامل مع يوم االختبار 

مبنتهى الثقة وأنت تعلم أنه ميكنك إرسال الدرجات التي تشعر 

أنها تعكس أفضل ما لديك. يتوافر خيار ®Scoreselect لكل من 

وميكن   GRE® موضوعات  واختبارات  املنقح  العام  االمتحان 

استخدامه من جانب أي شخص حصل عىل درجات ميكن إعداد 

تقارير بها خالل السنوات الخمس األخرية.

GRE® اختبارات موضوعات 
ميكن أن تساعدك اختبارات موضوعات ®GRE عىل أن تتميز 

بالتأكيد عىل املتقدمني اآلخرين  بني 

اختبارات  تقيس  معني.  مجال  يف  واملهارات  املعريف  مستواك 

املوضوعات تحصيل الطلبة دون الخريجني يف مجاالت الدراسة 

التالية:

الكيمياء الحيوية والخاليا واألحياء الجزيئية  

األحياء  

الكيمياء  

األدب اإلنجليزي  

الرياضيات  

الفيزياء  

علم النفس  

يفرتض اختبار كل مادة وجود تخصص معني لدون الخريجني أو 

خلفية موسعة يف التخصص. يتم تقديم االمتحانات يف مراكز 

اختبارات معتمدة لالمتحان الورقي عرب العامل حتى ثالث مرات 

سنوياً يف أكتوبر ونوفمرب وأبريل. يتوافر املزيد من املعلومات 

.GRE عن محتوى االختبارات عىل موقع

لالختبار اإلعداد 
تتوافر أدوات رسمية لإلعداد لالختبار مجانية لكل من يسجل 

يحتوي  االختبار.  موقع  يزور  ملن  أو  العامل  عرب  مادة  الختبار 

وعنارص  كامل  اختبار  عىل  املواد  الختبارات  مترين  كتاب  كل 

تساعدك  ومعلومات  االختبار  خوض  واسرتاتيجيات  لإلجابات 

عىل فهم الدرجة التي حصلت عليها. يتم إرسال كتاب التمرين 

ميكنك  أو  املواد  باختبارات  يسجلون  الذين  لألفراد  املناسب 

مجاناً. املادة  هذه  تحميل 

لالختبار التسجيل 
باستخدام  االنرتنت  املادة عرب  اختبار  التسجيل لخوض  ميكنك 

بطاقة االئتامن أو عرب الربيد. تبلغ رسوم التسجيل باختبار مادة 

العامل. الحظ  ضمن امتحان GRE 150 دوالراً يف جميع أنحاء 

أن الرسوم عرضة للزيادة. للحصول عىل أحدث األسعار، يرجى 

.GRE website زيارة موقع

اإلبالغ عن الدرجات
يسهم كل اختبار مادة بدرجة إجاملية ترتاوح بني 990 – 200 

ترتاوح  درجات ضعيفة  املواد  بعض  اختبارات  وتضيف  درجة. 

إليك  املواد  اختبارات  درجات  ستتوافر  درجة.   99 و   20 بني 

وإىل املؤسسات التي تحددها خالل ستة أسابيع من بعد تاريخ 

خوض االختبار. ميكنك اإلطالع عىل درجاتك عرب االنرتنت مجاناً 

.www.ets.org/mygre الرابط  توافرها عىل  عند 

Scoreselect® خيار

خضت  إذا  كذلك  أعاله  املذكور   Scoreselect® خيار  يتوافر 

املوضوعات. اختبارات 

ساعد املدارس ألن جتدك 
 GRE®خدمة البحث بسجل

عىل   GRE® باختبار  املجاين  البحث  خدمة  تساعدك  أن  ميكن 

التوافق مع املدارس املشاركة املناسبة ومع رعاة املنح الدراسية 

مدرسة  أية  اطلعت  إذا  تقدمها.  التي  املعلومات  عىل  بناءا 

مناسباً،  ورأته  الدرايس  أعامل عىل سجلك  مدرسة  أو  خريجني 

فيمكن أن يصلوا إليك ويتصلوا بك مبارشًة بخصوص برامجهم. 

وتعترب هذه الطريقة فعالة يف معرفة الربامج واملدارس التي رمبا 

مل تكن قد وضعتها يف اعتبارك. سيتاح لك خيار إدراج بياناتك 

 ،GRE® يف خدمة البحث عند التسجيل باختبار قياس القدرات

كام ميكنك إنشاء حساب يف أي وقت.

القدرات  قياس  وخدمات  اختبارات  عن  املعلومات  من  ملزيد 

  .www.ets.org/gre الرابط  زيارة  ®GRE يرجى 
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 فقط مع 
 GRE  ® إختبار 

 العام المنقح
 

GRE Measuring the Power of Learning.TM

شارك في االختبار المعتمد لدى 
آالف الجامعات وكليات إدارة 

األعمال عالمياً.
 يمكنك استخدام نقاط ®GRE من أجل 

التقديم للحصول على درجة الماجستير في 
 إدارة األعمال ودرجات الماجستير 

 التخصصية في األعمال وبرامج الدكتوراه 
 في جميع أنحاء العالم. 

 لذلك، يمكنك الّتقدم لإلختبار اآلن، حتى 
 إذا ما زلت في مرحلة 

اتخاذ القرار.

استخدم التصميم السلس 
 لمتلقي االختبار كي 
تبذل أقصى جهدك. 
 يمكنك استعراض األسئلة، 

تجاوز واالنتقال  إلى أسئلة أكثر صعوبة، 
 يمكنك حتى تغيير 

 إجاباتك، كل ذلك ضمن الجزء الواحد.  
 يساعدك التصميم السلس لمتلقي 

 االختبار على الشعور الجيد 
يوم االختبار.

 سل أفضل نقاطك فقط.
سيقدم لك اختبار GRE خيار 

®ScoreSelect، والذي يعني أنه يمكنك 
 إجراء اختبار GRE اآلن، أو مرة 

أخرى  في المستقبل، وإرسال نقاط اختبار 
GRE  فقط من تاريخ )تواريخ( أحد 

 االختبارات التي تود أن تطلع الجامعات عليها.  
 واألفضل من ذلك، أنه لديك 

 دائما 5 سنوات لتحديد كيفية استخدام 
أي من نقاطك.

TakeTheGRE.com
للجامعات وكليات إدارة األعمال. من أجل مستقبلك
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* القسم غري املحاسب عليه بالنقاط هو الذي ال يساهم يف الدرجات وقد يتم إدراجه وقد يظهر يف أي ترتيب بعد قسم الكتابة التحليلية. وتتم تجربة األسئلة يف هذا القسم 
إما الحتامل استخدامها يف اختبارات مستقبلية أو للتأكد من أن الدرجات أو من أن إصدارات االختبار الجديدة تقارن بدرجات اإلصدارات السابقة.

** يجوز إدراج قسم البحث يف أي مكان من القسم غري املحاسب عليه بالدرجات. وسيظهر البحث دامئاً يف نهاية االختبار. ويتم إدراج األسئلة بهذا القسم ألغراض البحث 
الخاصة بخدمات تدريس اللغة اإلنجليزية ولن يسهم يف رصيدك من الدرجات.

وسيأيت قسم الكتابة التحليلية دامئاً يف املقدمة بينام قد تظهر األقسام األخرى بأي ترتيب.

االمتحان العام المنقح الختبار قياس القدرات ع�ب 
الحاسوب — هيكل االختبار

الوقت املخصصعدد األسئلةاملقياس

الكتابة التحليلية
)قسم واحد مع مهمتني 

يف وقتني منفصلني(

مهمة »تحليل 
موضوع« واحدة 

ومهمة »تحليل منطق« 
واحدة

30 دقيقة للمهمة 
الواحدة

االستدالل اللفظي
)قسامن(

20 سؤال يف القسم 
الواحد

30 دقيقة للقسم الواحد

االستدالل الكمي
)قسامن(

20 سؤال يف القسم 
الواحد

35 دقيقة للقسم الواحد

ال يحاسب عليه 
 بالنقاط*  

)يختلف املوقف(

يختلفيختلف

 بحث ** 
)يف نهاية االختبار(

يختلفيختلف

القدرات  قياس  الختبار  املنقح  العام  االمتحان  خضت  إذا 

حدود  يف  الرسمية  الدرجات  ستتوافر  الحاسوب،  باستخدام 

15 – 10 يوماً من بعد تاريخ االمتحان. وإذا خضت االمتحان 

العام املنقح الختبار قياس القدرات الورقي، ستتوافر الدرجات 

تاريخ االختبار. ميكنك االطالع  الرسمية خالل ستة أسابيع من 

www. عىل درجاتك عرب االنرتنت مجاناً عند توافرها عىل الرابط

.ets.org/mygre

إرسال درجاتك

االختبار  أي درجات  تحدد  بأن   Scoreselect® لك خيار  يسمح 

تقارير  من  وكجزء  تختارها.  التي  املدارس  إىل  إرسالها  يجب 

أحدث  من  الدرجات  إرسال  ميكنك  األربعة،  املجانية  درجاتك 

مكان أديت فيه االختبار أو من جميع أماكن االختبارات خالل 

إرسال  ميكنك  االختبار،  يوم  وبعد  األخرية.  سنوات  الخمس 

درجاتك من أحدث مركز اختبارات أو من جميع املراكز أو من 

أي منها مقابل رسوم عند طلب تقارير الدرجات اإلضافية عرب 

االنرتنت. تذكر فقط أنه يجب إرسال جميع الدرجات التي تم 

بأكملها. امتحان ما  تحصيلها يف مركز 

يساعدك خيار ®Scoreselect عىل أن تتعامل مع يوم االختبار 

مبنتهى الثقة وأنت تعلم أنه ميكنك إرسال الدرجات التي تشعر 

أنها تعكس أفضل ما لديك. يتوافر خيار ®Scoreselect لكل من 

وميكن   GRE® موضوعات  واختبارات  املنقح  العام  االمتحان 

استخدامه من جانب أي شخص حصل عىل درجات ميكن إعداد 

تقارير بها خالل السنوات الخمس األخرية.

GRE® اختبارات موضوعات 
ميكن أن تساعدك اختبارات موضوعات ®GRE عىل أن تتميز 

بالتأكيد عىل املتقدمني اآلخرين  بني 

اختبارات  تقيس  معني.  مجال  يف  واملهارات  املعريف  مستواك 

املوضوعات تحصيل الطلبة دون الخريجني يف مجاالت الدراسة 

التالية:

الكيمياء الحيوية والخاليا واألحياء الجزيئية  

األحياء  

الكيمياء  

األدب اإلنجليزي  

الرياضيات  

الفيزياء  

علم النفس  

يفرتض اختبار كل مادة وجود تخصص معني لدون الخريجني أو 

خلفية موسعة يف التخصص. يتم تقديم االمتحانات يف مراكز 

اختبارات معتمدة لالمتحان الورقي عرب العامل حتى ثالث مرات 

سنوياً يف أكتوبر ونوفمرب وأبريل. يتوافر املزيد من املعلومات 

.GRE عن محتوى االختبارات عىل موقع

لالختبار اإلعداد 
تتوافر أدوات رسمية لإلعداد لالختبار مجانية لكل من يسجل 

يحتوي  االختبار.  موقع  يزور  ملن  أو  العامل  عرب  مادة  الختبار 

وعنارص  كامل  اختبار  عىل  املواد  الختبارات  مترين  كتاب  كل 

تساعدك  ومعلومات  االختبار  خوض  واسرتاتيجيات  لإلجابات 

عىل فهم الدرجة التي حصلت عليها. يتم إرسال كتاب التمرين 

ميكنك  أو  املواد  باختبارات  يسجلون  الذين  لألفراد  املناسب 

مجاناً. املادة  هذه  تحميل 

لالختبار التسجيل 
باستخدام  االنرتنت  املادة عرب  اختبار  التسجيل لخوض  ميكنك 

بطاقة االئتامن أو عرب الربيد. تبلغ رسوم التسجيل باختبار مادة 

العامل. الحظ  ضمن امتحان GRE 150 دوالراً يف جميع أنحاء 

أن الرسوم عرضة للزيادة. للحصول عىل أحدث األسعار، يرجى 

.GRE website زيارة موقع

اإلبالغ عن الدرجات
يسهم كل اختبار مادة بدرجة إجاملية ترتاوح بني 990 – 200 

ترتاوح  درجات ضعيفة  املواد  بعض  اختبارات  وتضيف  درجة. 

إليك  املواد  اختبارات  درجات  ستتوافر  درجة.   99 و   20 بني 

وإىل املؤسسات التي تحددها خالل ستة أسابيع من بعد تاريخ 

خوض االختبار. ميكنك اإلطالع عىل درجاتك عرب االنرتنت مجاناً 

.www.ets.org/mygre الرابط  توافرها عىل  عند 

Scoreselect® خيار

خضت  إذا  كذلك  أعاله  املذكور   Scoreselect® خيار  يتوافر 

املوضوعات. اختبارات 

ساعد املدارس ألن جتدك 
 GRE®خدمة البحث بسجل

عىل   GRE® باختبار  املجاين  البحث  خدمة  تساعدك  أن  ميكن 

التوافق مع املدارس املشاركة املناسبة ومع رعاة املنح الدراسية 

مدرسة  أية  اطلعت  إذا  تقدمها.  التي  املعلومات  عىل  بناءا 

مناسباً،  ورأته  الدرايس  أعامل عىل سجلك  مدرسة  أو  خريجني 

فيمكن أن يصلوا إليك ويتصلوا بك مبارشًة بخصوص برامجهم. 

وتعترب هذه الطريقة فعالة يف معرفة الربامج واملدارس التي رمبا 

مل تكن قد وضعتها يف اعتبارك. سيتاح لك خيار إدراج بياناتك 

 ،GRE® يف خدمة البحث عند التسجيل باختبار قياس القدرات

كام ميكنك إنشاء حساب يف أي وقت.

القدرات  قياس  وخدمات  اختبارات  عن  املعلومات  من  ملزيد 

  .www.ets.org/gre الرابط  زيارة  ®GRE يرجى 

 Courtesy of Educational Testing Service. Copyright© 2016 by

 Educational Testing Service. All rights reserved. ETS, the ETS

 logo, GRE, POWERPREP and SCORESELECT are registered

 trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United

 States and other countries. Facebook is a registered trademark of

 .Facebook, Inc
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GMAT®

(Graduate Management Admission Test®)

GMAT لمحة عامــة عن اختبار
. 4 أقسام، 3 ساعات و30 دقيقة كوقت إجمالي

التفك�ي المنطقي الكتابة التحليليةالمهارات الكميةالمهارات اللفظية
المتكامل

عدد االأسئلة

نوع االأسئلة

الوقت

ماذا يقيس 
القسم

متوسط 
الدرجات

12 سؤاالًمقاالً واحدا37ً سؤاال41ً سؤاالً

• فهم القراءة

• التفك�ي النقدي

• تصحيح الجمل

• كفاية البيانات

• حل المشكالت

ن اه�ي • التفك�ي متعدد • تحليل ال�ب
المصادر

• تفس�ي الرسوم

ي
• التحليل الثنا�ئ

• تحليل الجداول

30 دقيقة30 دقيقة75 دقيقة75 دقيقة

قدرتك عىل قراءة 
وفهم المواد 

المكتوبة وفهم 
ن  اه�ي وتقييم ال�ب
وتصحيح المواد 

المكتوبة

قدرتك عىل تحليل 
البيانات واستخالص 

النتائج باستخدام 
مهارات الرياضيات 

االئساسية

قدرتك عىل التفك�ي 
النقدي وتوصيل 

أفكارك

قدرتك عىل 
تقييم المعلومات 
المعروضة بصيغ 

متعددة ومن 
مصادر متعددة

8 – 61–600–0 درجة60–0 درجة

إجمالي الدرجات 800 – 200 درجة

GMAT؟ ما هو اختبار 

يف إن  العليا  بالدراسات  القبول  )اختبار   GMAT اختبار 

جميع  يف  يستخدم  قيايس  تقييم  هو  اإلدارة(  مجال 

يف  العليا  للدراسات  األكادميية  القدرات  لقياس  العامل  أنحاء 

االختبار  هذا  الدولية  األعامل  مدارس  تقبل  واإلدارة.  األعامل 

أكرث من أي اختبار آخر، حيث يعد اختبار GMAT إنه املعياَر 

وعندما  األعامل.  مجال  يف  العليا  بالدراسات  للقبول  الذهبي 

للمقارنة. فال يوجد  بنجاحك، فال يوجد مثة وجه  األمر  يتعلق 

اختبار آخر يضعك عىل طريق الحصول عىل راتب أعىل وفرص 

بأن   GMAT اختبار  لك  يسمح  أكرث.  مهنية  وخيارات  أعظم 

تصقل املهارات املهمة يف قاعات الدراسة مبدارس األعامل ويف 

املهنية. حياتك 

من يجب عليه خوض هذا االختبار؟
إدارة  مجال  يف  الجودة  عالية  العليا  الدراسات  برامج  تعتمد 

من  كجزء   GMAT اختبار  عىل  العامل  مستوى  عىل  األعامل 

مبدرسة  االلتحاق  يف  جاداً  كنت  إذا  لذلك  بها،  القبول  عملية 

 GMAT أعامل يف الربنامج الذي تختاره، فيجب أن يكون اختبار

املاضية، بدأ قادة  هو خطوتك األوىل. فعىل مدار الستني عاماً 

األعامل يف جميع أنحاء العامل رحلة ماجستري إدارة األعامل بهذا 

االختبار؛ وقد خاضه ما يقرب من 10 مليون طالباً ونجحوا فيه. 

ميكنك أنت أيضاً أن تنجح يف هذا االختبار.

أسجل؟ كيف 
اختبار يف 114  أكرث من 600 مركز  GMAT يف  اختبار  يتوافر 

 mba.com/register الرابط  زيارة  يرجى  العامل.  حول  دولة 

للرتتيب لخوص اختبار GMAT وللعثور عىل مركز االختبار يف 

منطقتك. وعىل الرغم من أن االمتحان يتم عىل مدار العام، 

يجب أن يسجل من يرغبون يف خوض االمتحان عىل األقل قبلها 

للتسجيل  موعد  آخر  من  القريبة  املواعيد  ومتيل  ساعة.   24 بـ 

للنفاذ برسعة. رسوم االختبار هي  نهاية األسبوع  ويف عطالت 

250 دوالر أمرييك كام ستتحمل الرضائب عند الرتتيب لخوص 

االمتحان يف بعض الدول. استخدم بيانات االتصال الواردة أدناه 

ملعرفة اإلجابة عىل أية أسئلة بخصوص التسجيل.

ن مناطق االئمريكت�ي

يرجى مالحظة أن خدمات الربيد اإللكرتوين تقدم من االثنني 

بالتوقيت  م   7:00 الساعة  إىل  7:00 ص  الساعة  من  للجمعة 

اإللكرتوين خارج هذه  الربيد  الرد عىل رسائل  املركزي. وسيتم 

الساعات يف يوم العمل التايل. وتتوافر خدمة الهاتف من االثنني 

للجمعة عىل األرقام ويف املواعيد اآلتية:

 الربيد اإللكرتوين: 

GMATCandidateServicesAmericas@pearson.com

الهاتف: )مجاناً(: )4628( GMAT-717 )800( 1+ من الساعة 

7:00 ص إىل الساعة 7:00 م بالتوقيت املركزي

الهاتف: 3680-681 )952( 1+ من الساعة 7:00 ص إىل الساعة 

7:00 م بالتوقيت املركزي

الفاكس: 681-3681 )952( 1+

منطقة آسيا المحيط الهادئ

يرجى مالحظة أن خدمات الربيد اإللكرتوين تتوافر من االثنني 

للجمعة من الساعة 7:00 ص إىل الساعة 7:00 م بتوقيت رشق 

اإللكرتوين خارج هذه  الربيد  رسائل  الرد عىل  أسرتاليا. وسيتم 

االثنني  من  الهاتف  خدمة  وتتوافر  ساعة.   48 خالل  الساعات 

للجمعة عىل األرقام ويف املواعيد اآلتية:

 الربيد اإللكرتوين:

GMATCandidateServicesAPAC@pearson.com 

الهاتف: 4926-3077-852+ من الساعة 9:00 ص إىل الساعة 

6:00 م بتوقيت رشق أسرتاليا

الهند: 7830-439-120 91+ من الساعة 9:00 ص إىل الساعة 

6:00 م بتوقيت الهند

الفاكس: 925 784 321 60   

ن الص�ي

يرجى مالحظة أن خدمات الربيد اإللكرتوين تتوافر من االثنني 

للجمعة من الساعة 8:30 ص إىل الساعة 5:00 م بتوقيت الصني 

الربيد اإللكرتوين خارج هذه  الرد عىل رسائل  القيايس. وسيتم 

االثنني  من  الهاتف  خدمة  وتتوافر  ساعة.   48 خالل  الساعات 

للجمعة عىل األرقام ويف املواعيد اآلتية:

gmatservice@neea.edu.cn :الربيد اإللكرتوين

الهاتف: 82345675-10-86+ من الساعة 8:30 ص إىل الساعة 

5:00 م بتوقيت الصني القيايس

الفاكس: 86-10-61957800+

ق االئوسط منطقة أوروبا وال�ش

يرجى مالحظة أن خدمات الربيد اإللكرتوين تتوافر من االثنني 

بتوقيت  م   5:00 الساعة  إىل  ص   8:00 الساعة  من  للجمعة 

جرينتش. وسيتم الرد عىل رسائل الربيد اإللكرتوين خارج هذه 

من  الهاتف  خدمة  وتتوافر  عمل.  أيام  ثالثة  خالل  الساعات 

اآلتية: املواعيد  ويف  األرقام  عىل  للجمعة  االثنني 

GMATCandidateServicesEMEA@ :الربيد اإللكرتوين

pearson.com

الهاتف: 7219 855 161 )0( 44+ من الساعة 9:00 ص إىل 

الساعة 5:00 م بتوقيت جرينتش

الفاكس: 7301 855 161 )0( 44+
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GMAT®

(Graduate Management Admission Test®)

GMAT لمحة عامــة عن اختبار
. 4 أقسام، 3 ساعات و30 دقيقة كوقت إجمالي

التفك�ي المنطقي الكتابة التحليليةالمهارات الكميةالمهارات اللفظية
المتكامل

عدد االأسئلة

نوع االأسئلة

الوقت

ماذا يقيس 
القسم

متوسط 
الدرجات

12 سؤاالًمقاالً واحدا37ً سؤاال41ً سؤاالً

• فهم القراءة

• التفك�ي النقدي

• تصحيح الجمل

• كفاية البيانات

• حل المشكالت

ن اه�ي • التفك�ي متعدد • تحليل ال�ب
المصادر

• تفس�ي الرسوم

ي
• التحليل الثنا�ئ

• تحليل الجداول

30 دقيقة30 دقيقة75 دقيقة75 دقيقة

قدرتك عىل قراءة 
وفهم المواد 

المكتوبة وفهم 
ن  اه�ي وتقييم ال�ب
وتصحيح المواد 

المكتوبة

قدرتك عىل تحليل 
البيانات واستخالص 

النتائج باستخدام 
مهارات الرياضيات 

االئساسية

قدرتك عىل التفك�ي 
النقدي وتوصيل 

أفكارك

قدرتك عىل 
تقييم المعلومات 
المعروضة بصيغ 

متعددة ومن 
مصادر متعددة

8 – 61–600–0 درجة60–0 درجة

إجمالي الدرجات 800 – 200 درجة

GMAT؟ ما هو اختبار 

يف إن  العليا  بالدراسات  القبول  )اختبار   GMAT اختبار 

جميع  يف  يستخدم  قيايس  تقييم  هو  اإلدارة(  مجال 

يف  العليا  للدراسات  األكادميية  القدرات  لقياس  العامل  أنحاء 

االختبار  هذا  الدولية  األعامل  مدارس  تقبل  واإلدارة.  األعامل 

أكرث من أي اختبار آخر، حيث يعد اختبار GMAT إنه املعياَر 

وعندما  األعامل.  مجال  يف  العليا  بالدراسات  للقبول  الذهبي 

للمقارنة. فال يوجد  بنجاحك، فال يوجد مثة وجه  األمر  يتعلق 

اختبار آخر يضعك عىل طريق الحصول عىل راتب أعىل وفرص 

بأن   GMAT اختبار  لك  يسمح  أكرث.  مهنية  وخيارات  أعظم 

تصقل املهارات املهمة يف قاعات الدراسة مبدارس األعامل ويف 

املهنية. حياتك 

من يجب عليه خوض هذا االختبار؟
إدارة  مجال  يف  الجودة  عالية  العليا  الدراسات  برامج  تعتمد 

من  كجزء   GMAT اختبار  عىل  العامل  مستوى  عىل  األعامل 

مبدرسة  االلتحاق  يف  جاداً  كنت  إذا  لذلك  بها،  القبول  عملية 

 GMAT أعامل يف الربنامج الذي تختاره، فيجب أن يكون اختبار

املاضية، بدأ قادة  هو خطوتك األوىل. فعىل مدار الستني عاماً 

األعامل يف جميع أنحاء العامل رحلة ماجستري إدارة األعامل بهذا 

االختبار؛ وقد خاضه ما يقرب من 10 مليون طالباً ونجحوا فيه. 

ميكنك أنت أيضاً أن تنجح يف هذا االختبار.

أسجل؟ كيف 
اختبار يف 114  أكرث من 600 مركز  GMAT يف  اختبار  يتوافر 

 mba.com/register الرابط  زيارة  يرجى  العامل.  حول  دولة 

للرتتيب لخوص اختبار GMAT وللعثور عىل مركز االختبار يف 

منطقتك. وعىل الرغم من أن االمتحان يتم عىل مدار العام، 

يجب أن يسجل من يرغبون يف خوض االمتحان عىل األقل قبلها 

للتسجيل  موعد  آخر  من  القريبة  املواعيد  ومتيل  ساعة.   24 بـ 

للنفاذ برسعة. رسوم االختبار هي  نهاية األسبوع  ويف عطالت 

250 دوالر أمرييك كام ستتحمل الرضائب عند الرتتيب لخوص 

االمتحان يف بعض الدول. استخدم بيانات االتصال الواردة أدناه 

ملعرفة اإلجابة عىل أية أسئلة بخصوص التسجيل.

ن مناطق االئمريكت�ي

يرجى مالحظة أن خدمات الربيد اإللكرتوين تقدم من االثنني 

بالتوقيت  م   7:00 الساعة  إىل  7:00 ص  الساعة  من  للجمعة 

اإللكرتوين خارج هذه  الربيد  الرد عىل رسائل  املركزي. وسيتم 

الساعات يف يوم العمل التايل. وتتوافر خدمة الهاتف من االثنني 

للجمعة عىل األرقام ويف املواعيد اآلتية:

 الربيد اإللكرتوين: 

GMATCandidateServicesAmericas@pearson.com

الهاتف: )مجاناً(: )4628( GMAT-717 )800( 1+ من الساعة 

7:00 ص إىل الساعة 7:00 م بالتوقيت املركزي

الهاتف: 3680-681 )952( 1+ من الساعة 7:00 ص إىل الساعة 

7:00 م بالتوقيت املركزي

الفاكس: 681-3681 )952( 1+

منطقة آسيا المحيط الهادئ

يرجى مالحظة أن خدمات الربيد اإللكرتوين تتوافر من االثنني 

للجمعة من الساعة 7:00 ص إىل الساعة 7:00 م بتوقيت رشق 

اإللكرتوين خارج هذه  الربيد  رسائل  الرد عىل  أسرتاليا. وسيتم 

االثنني  من  الهاتف  خدمة  وتتوافر  ساعة.   48 خالل  الساعات 

للجمعة عىل األرقام ويف املواعيد اآلتية:

 الربيد اإللكرتوين:

GMATCandidateServicesAPAC@pearson.com 

الهاتف: 4926-3077-852+ من الساعة 9:00 ص إىل الساعة 

6:00 م بتوقيت رشق أسرتاليا

الهند: 7830-439-120 91+ من الساعة 9:00 ص إىل الساعة 

6:00 م بتوقيت الهند

الفاكس: 925 784 321 60   

ن الص�ي

يرجى مالحظة أن خدمات الربيد اإللكرتوين تتوافر من االثنني 

للجمعة من الساعة 8:30 ص إىل الساعة 5:00 م بتوقيت الصني 

الربيد اإللكرتوين خارج هذه  الرد عىل رسائل  القيايس. وسيتم 

االثنني  من  الهاتف  خدمة  وتتوافر  ساعة.   48 خالل  الساعات 

للجمعة عىل األرقام ويف املواعيد اآلتية:

gmatservice@neea.edu.cn :الربيد اإللكرتوين

الهاتف: 82345675-10-86+ من الساعة 8:30 ص إىل الساعة 

5:00 م بتوقيت الصني القيايس

الفاكس: 86-10-61957800+

ق االئوسط منطقة أوروبا وال�ش

يرجى مالحظة أن خدمات الربيد اإللكرتوين تتوافر من االثنني 

بتوقيت  م   5:00 الساعة  إىل  ص   8:00 الساعة  من  للجمعة 

جرينتش. وسيتم الرد عىل رسائل الربيد اإللكرتوين خارج هذه 

من  الهاتف  خدمة  وتتوافر  عمل.  أيام  ثالثة  خالل  الساعات 

اآلتية: املواعيد  ويف  األرقام  عىل  للجمعة  االثنني 

GMATCandidateServicesEMEA@ :الربيد اإللكرتوين

pearson.com

الهاتف: 7219 855 161 )0( 44+ من الساعة 9:00 ص إىل 

الساعة 5:00 م بتوقيت جرينتش

الفاكس: 7301 855 161 )0( 44+
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GMAT؟ ما الذي يغطيه اختبار 
يعد اختبار GMAT تقيياًم ألعىل مهارات الرتتيب املنطقي التي 

املهارات  االختبار  يقيس  أكرب.  بصورة  واألعامل  املدارس  تهم 

التحليلية والتفكري املنطقي  الكتابة  الكمية واللفظية ومهارات 

املتكامل.

من  التفكري  عىل  قدرتك  الكمية  املهارات  قسم  يقيس    
الناحية الكمية وحل املشكالت الكمية. ويشرتط املعرفة 

القسم  ولكن  والهندسة،  والجرب  بالحساب  األساسية 

مهارات  وليس  املنطقي   للتفكري  اختبار  هو  الكمي 

األساسية. الرياضيات 

وفهم  قراءة  عىل  قدرتك  اللفظية  املهارات  قسم  يقيس   
املواد  وتصحيح  الرباهني  وتقييم  وفهم  املكتوبة  املواد 

سليمة. إنجليزية  بلغة  بفاعلية  املعنى  لنقل  املكتوبة 

يقيس تقييم الكتابة التحليلية قدرتك عىل التفكري النقدي     
الكتابة. خالل  من  أفكارك  وتوصيل 

تفسري  عىل  قدرتك  فيقيس  املتكامل  املنطقي  التفكير  أما   
بصيغ  وتقدميها  املختلفة  املصادر  من  البيانات  وتحليل 

التفكري  قسم  ويساعدك  املشكالت.  لحل  مختلفة 

التي  املهارات  بعرض  التميز  عىل  املتكامل  املنطقي 

باملعلومات  الغني  العامل  هذا  يف  للنجاح  تحتاجها 

تكنولوجياً. واملتقدم 

يتم  الحاسوب  عىل  قائم  قيايس  اختبار  هو   GMAT اختبار 

مهيأة  واللفظي  الكمي  االختبار  وأقسام  اإلنجليزية.  باللغة 

األسئلة لك  اختيار  يعني  الحاسب اآليل مام  باستخدام  ألدائها 

بناءا عىل كيفية إجابتك لألسئلة السابقة. وتعتمد درجاتك عىل 

الصحيحة. اإلجابات  وعدد  عليها  تجيب  التي  األسئلة  صعوبة 

GMAT حملة عامة عن اختبار 
4 أقسام، 3 ساعات و30 دقيقة كوقت إجاميل.

ما الذي يجب أن أتوقعه يوم االختبار؟
يك تصل مستعداً متاماً يوم االمتحان وتؤدي بأفضل شكل، يجب 

أن تفهم صيغة وإيقاع اختبار GMAT وأن متارس عينات من 

األسئلة وتراجع قساًم واحداً يف املرة الواحدة. 

صيغ األسئلة: يشمل اختبار GMAT صيغ أسئلة قد ال   
أسئلة  املثال، تسألك  قبل. فعىل سبيل  رأيتها من  تكون 

كفاية البيانات كم البيانات الذي تحتاجه لحل مشكلة 

بدالً من تحديد الحل. يجب أن متارس بعض العينات من 

األسئلة قبل أن تحرض االمتحان للتأكد من فهمك العميق 

الرتكيز  لكيفية عمل صيغ األسئلة. سيساعدك ذلك عىل 

عىل إجابة األسئلة بكفاءة أثناء جلسة االختبار.

لذلك  محدد،  بوقت   GMAT اختبار  يتقيد  اإليقاع:   
من املهم أن تعرف كيفية تقسيم وقتك بحيث ميكنك 

جميع  من  تنتِه  مل  إذا  األقسام.  جميع  من  االنتهاء 

األقسام، ستحتسب لك درجات كذلك، طاملا قد مررت 

باإلجابة عىل كل قسم. ولكن عدم االنتهاء من القسم 

درجاتك. عىل  بشدة  يؤثر  أن  ميكن  بالكامل 

يف املتوسط، أمامك حوايل دقيقة وثالثة أرباع الدقيقة لإلجابة 

كل سؤال  لإلجابة عىل  دقيقتني  لفظي وحوايل  كل سؤال  عىل 

كمي. كام انك ستتاح لحوايل دقيقتني ونصف الدقيقة لإلجابة 

يكون  التي  املتكامل  املنطقي  بالتفكري  خاص  سؤال  كل  عىل 

إجابة. يحتاج  بيان  أكرث من  مبعظمها 

وعىل الرغم من إمكانية الوصول إىل خاصية "املساعدة" يف أي 

فإن أي وقت تقضيه يف مراجعة شاشات  االختبار،  أثناء  وقت 

من  القسم  لهذا  املخصص  الوقت  من  سيخصم  "املساعدة" 

الحاسب  مهارات  من  األدىن  الحد  االمتحان  يتطلب  االختبار. 

باإلضافة إىل ذلك،  املفاتيح والفأرة.  اآليل مثل استخدام لوحة 

التصفح  مهارات  املتكامل  املنطقي  التفكري  قسم  سيتطلب 

عن  والكشف  املختلفة  الصفحات  عىل  النقر  مثل  األساسية 

املنسدلة. القوائم  واستخدام  البيانات  أوراق 

لقراءة كل سؤال  GMAT، كن مستعداً  عندما تخوض اختبار 

إذا مل تكن تعرف اإلجابة، حاول  بعناية واختيار أفضل إجابة. 

أن تحذف اإلجابات التي تعرف أنها خاطئة ثم خمن الخيارات 

املتبقية. ال ميكن تخطي األسئلة أو تغيري اإلجابات فور التأكيد 

للسؤال  لالنتقال  سؤال  كل  عىل  تجيب  أن  يجب  وإمنا  عليها، 

التايل.

الرابط  عىل  فيديو  مقطع  يتوافر  املعلومات،  من   ملزيد 

mba.com/testday يوضح إجراءات تسجيل الوصول لالمتحان 

وكيف يبدو مركز االختبار متاماً.

استعراض  املحتملني  األعامل  لطالب  ميكن  االمتحان،  يوم  ويف 

كانوا  ما  إذا  قراراً  يتخذوا  أن  قبل  درجاتهم بصفة غري رسمية 

الدرجات  عن  اإلبالغ  خاصية  وتتوافر  يلغونها.  أو  سريسلونها 

الـ  االختبار  مراكز  جميع  يف  االمتحانات  يخوضون  من  لجميع 

600 والتي تجري بها اختبارات GMAT حول العامل. وكملتحق 

باالختبار، يتاح لك خيار إرسال الدرجات أو إلغاؤها عىل الفور 

ظل  ويف  االختبار.  مركز  مغادرة  وقبل  االمتحان  خوض  بعد 

من  لكل  الرسمية  غري  الدرجات  سرتى  الجديدة،  اإلجراءات 

اللفظي  والقسم  الكمي  والقسم  املتكامل  املنطقي  التفكري 

مل  فإذا  بقبولها.  القرار  التخاذ  دقيقتان  لك  وستمنح  واإلجاميل 

درجاتك. إلغاء  سيتم  قراراً،  تتخذ 

االختبار،  مركز  درجاتك يف  إلغاء  قررت  إذا  ذلك،  إىل  باإلضافة 

من  يوماً   60 خالل  االمتحان  خوض  إعادة  مبقدورك  سيكون 

تاريخ االمتحان مقابل 100 دوالر أمرييك كرسوم. وبعد ذلك، 

الدرجات.  استعادة  ميكن  لن 

GMAT؟ كيف يجب أن أستعد خلوض اختبار 
إذا  آخر.  هدف  أي  وخوضه   GMAT الختبار  اإلعداد  يشبه 

األذكياء  ويستفيد  ستنجح.  ونفذتها،  قوية  دراسة  خطة  بدأت 

يتعلمون  كيف  وفهم  اإلعداد  وموارد  االختبارات  من مامرسة 

وكيف يكونون إيجابيني طوال هذه العملية. وستساعدك خطة 

مام  آلخر  أسبوع  من  الصحيح  املسار  يف  البقاء  عىل  الدراسة 

املواد. يف  قدماً  تقدم مع مضيك  إىل  سيرتجم 

االعتياد عىل صيغ األسئلة واإليقاع املطلوب،  وملساعدتك عىل 

العليا يف مجال اإلدارة تطبيق  القبول بالدراسات  يوفر مجلس 

الرابط  عرب   GMAT (GMATPrep®) الختبار   االستعداد 

الشكل  عىل  أولية  نظرة  يوفر  الذي   mba.com/gmatprep

 GMATPrep® تطبيق  يتميز  االختبار.  عليه  يبدو  الذي 

تم  أسئلة  مع  محدد  بوقت  مقيدين  الحاسب  عرب  باختبارين 

استخالصها من اختبارات فعلية. كام يشمل التطبيق اإلجابات 

والرشوح وكذلك مراجعة رياضية شاملة ودرجات واقعية ألسئلة 

متعددة. إجابات  من  االختيار 

 GMAT الختبار  االستعداد  تطبيق  تعزيز  ميكنك 

توفر  التي  لالختبار  االستعداد  باقة  بتنزيل   (GMATPrep®)

أدائك. حول  عكسية  وتغذية  إضافيني  كاملني  امتحانني 

 mba.com موقع  عىل  األخرى  املوارد  من  عدد  يتوافر  كام 

بالرابط mba.com/prepare. ويقدم اإلطار الزمني لالستعداد 

لتحقيق  بخطوة  خطوة  بك  تسري  طريقة  املثال  سبيل  عىل 

دراسية  لنصائح  روابط  وتشمل   GMAT اختبار  يف  األفضل 

ومنتجات لالستعداد ونصائح من محرتفني لتحسني نقاط ضعفك 

قوتك. نقاط  وتعزيز 

 mba.com متجر  عىل   GMAT الختبار  رسمية  مواد  تتوافر 

ملراجعة  الرسمي  الدليل  تشمل:   mba.com/ store بالرابط 

اختبار GMAT لعام 2016 والدليل الرسمي للمراجعة الكمية 

للمراجعة  الرسمي  والدليل   2016 لعام   GMAT الختبار 

لالختبار  اإلعداد  وأداة  لعام 2015   GMAT الشفهية الختبار 

واملزيد. لالختبار  اإلعداد  تطبيق  دراسة  ومجموعة 

GMAT درجاتك يف اختبار 
تعترب درجات اختبار GMAT هي أفضل مؤرش عىل نجاحك. 

 200 - 800 من  مبعدل  اإلجاملية  الدرجة  عن  اإلبالغ  ويتم 

درجة وتعتمد عىل أدائك يف األقسام الكمية والتفكري اللفظي. 

يف  االختبار  إمتام  فور  للدرجات  الرسمية  غري  النتائج  وتتوافر 

األقسام  الدرجات يف  الرسمية  التقارير  تشمل  االمتحان.  مركز 

األربعة وتتوافر خالل 20 يوماً من أداء االختبار. وترسي درجتك 

GMAT ملدة خمس سنوات. اختبار  يف 

كيف تستخدم املدارس الدرجات؟
يعد اختبار GMAT جزءا موثوقا به من عملية القبول ألكرث من 

6000 برنامج إدارة أعامل عرب العامل ألنه يقيس مهارات األعامل 

مشوارك  وطوال  الدراسة  قاعة  يف  ستستخدمها  التي  الواقعية 

هي   GMAT اختبار  يف  درجتك  أن  من  الرغم  وعىل  املهني. 

لتقييم  املدارس  تستخدمها  التي  املتعددة  املعايري  أحد  مجرد 

املتقدمني، إال أنها مقاييس موثوق بها عن تطوير بعض املهارات 

الدراسات  مبستوى  اإلدارة  دراسة  يف  هامة  أنها  وجد  التي 

قبل  ما  مرحلة  يف  واملناهج  املتوسطات  عكس  وعىل  العليا. 

التخرج – التي ميكن أن تتباين بني املؤسسات – تقدم درجات 

لجميع ومتسقة  موحدة  تقييم  أداة  القبول  ملحرتيف   GMAT 

 املتقدمني. 

 )®GMAC( العليا القبول بالدراسات  هذا املحتوى مقدم من مجلس إدارة 

ملجلس   2016 لعام  محفوظة  الطبع  حقوق   .®GMAT اختبار يضع  والذي 

 ®GMAC .جميع الحقوق محفوظة .)GMAC( إدارة القبول بالدراسات العليا

و GMAT® و GMATPrep® ومجلس إدارة القبول بالدراسات العليا واختبار 

ملجلس  تجارية مسجلة  عالمات  العليا هي جميعًا  بالدراسات  القبول  إدارة 

إدارة القبول بالدراسات العليا يف الواليات املتحدة والدول األخرى.

GMAT التي  يعد اختبار 
قاعة  يف  ستستخدمها 

الدراسة وطوال مشوارك 
املهني.



START YOUR JOURNEY. 

MBA.COM/STARTYOURJOURNEY

GMAT

لقد بذلت الكثير من 

التركيز والكثير من 

اجلهد كي تصل إلى 

ما أنت عليه اآلن.

 ملاذا تختار مدرسة األعمال؟
لكسب مزية التنافسية يف سوق العمل واحلصول عىل 
راتب أعىل واالسمتتاع بفرص جديدة ومثرية تنطوي 

عىل الكثري من التحديات.

اجتاز ما يقرب من 10 مليون طالبًا حول العامل 
اختبار القبول بالدراسات العليا يف جمال اإلدارة 

(GMAT)، واآلن حان دورك يك تبدأ الرحلة.

ابدأ رحلتك اآلن.

2015 © جملس القبول بالدراسات العليا يف جمال اإلدارة )GMAC(. مجيع احلقوق حمفوظة. شعار GMAC و GMAT عالمات جتارية مجسلة ملجلس القبول بالدراسات العليا يف جمال اإلدارة يف 
الواليات املتحدة األمريكية والدول األخرى.

   

اختبار 

ألنك بذلك ختوض االختبار الذي سيتيح لك فرصة 
الوصول إىل 6,100 برناجمًا حول العامل.

ملاذا تخوض اختبار القبول 

 GMAT بالدراسات العليا  في

GMAT؟ ما الذي يغطيه اختبار 
يعد اختبار GMAT تقيياًم ألعىل مهارات الرتتيب املنطقي التي 

املهارات  االختبار  يقيس  أكرب.  بصورة  واألعامل  املدارس  تهم 

التحليلية والتفكري املنطقي  الكتابة  الكمية واللفظية ومهارات 

املتكامل.

من  التفكري  عىل  قدرتك  الكمية  املهارات  قسم  يقيس    
الناحية الكمية وحل املشكالت الكمية. ويشرتط املعرفة 

القسم  ولكن  والهندسة،  والجرب  بالحساب  األساسية 

مهارات  وليس  املنطقي   للتفكري  اختبار  هو  الكمي 

األساسية. الرياضيات 

وفهم  قراءة  عىل  قدرتك  اللفظية  املهارات  قسم  يقيس   
املواد  وتصحيح  الرباهني  وتقييم  وفهم  املكتوبة  املواد 

سليمة. إنجليزية  بلغة  بفاعلية  املعنى  لنقل  املكتوبة 

يقيس تقييم الكتابة التحليلية قدرتك عىل التفكري النقدي     
الكتابة. خالل  من  أفكارك  وتوصيل 

تفسري  عىل  قدرتك  فيقيس  املتكامل  املنطقي  التفكير  أما   
بصيغ  وتقدميها  املختلفة  املصادر  من  البيانات  وتحليل 

التفكري  قسم  ويساعدك  املشكالت.  لحل  مختلفة 

التي  املهارات  بعرض  التميز  عىل  املتكامل  املنطقي 

باملعلومات  الغني  العامل  هذا  يف  للنجاح  تحتاجها 

تكنولوجياً. واملتقدم 

يتم  الحاسوب  عىل  قائم  قيايس  اختبار  هو   GMAT اختبار 

مهيأة  واللفظي  الكمي  االختبار  وأقسام  اإلنجليزية.  باللغة 

األسئلة لك  اختيار  يعني  الحاسب اآليل مام  باستخدام  ألدائها 

بناءا عىل كيفية إجابتك لألسئلة السابقة. وتعتمد درجاتك عىل 

الصحيحة. اإلجابات  وعدد  عليها  تجيب  التي  األسئلة  صعوبة 

GMAT حملة عامة عن اختبار 
4 أقسام، 3 ساعات و30 دقيقة كوقت إجاميل.

ما الذي يجب أن أتوقعه يوم االختبار؟
يك تصل مستعداً متاماً يوم االمتحان وتؤدي بأفضل شكل، يجب 

أن تفهم صيغة وإيقاع اختبار GMAT وأن متارس عينات من 

األسئلة وتراجع قساًم واحداً يف املرة الواحدة. 

صيغ األسئلة: يشمل اختبار GMAT صيغ أسئلة قد ال   
أسئلة  املثال، تسألك  قبل. فعىل سبيل  رأيتها من  تكون 

كفاية البيانات كم البيانات الذي تحتاجه لحل مشكلة 

بدالً من تحديد الحل. يجب أن متارس بعض العينات من 

األسئلة قبل أن تحرض االمتحان للتأكد من فهمك العميق 

الرتكيز  لكيفية عمل صيغ األسئلة. سيساعدك ذلك عىل 

عىل إجابة األسئلة بكفاءة أثناء جلسة االختبار.

لذلك  محدد،  بوقت   GMAT اختبار  يتقيد  اإليقاع:   
من املهم أن تعرف كيفية تقسيم وقتك بحيث ميكنك 

جميع  من  تنتِه  مل  إذا  األقسام.  جميع  من  االنتهاء 

األقسام، ستحتسب لك درجات كذلك، طاملا قد مررت 

باإلجابة عىل كل قسم. ولكن عدم االنتهاء من القسم 

درجاتك. عىل  بشدة  يؤثر  أن  ميكن  بالكامل 

يف املتوسط، أمامك حوايل دقيقة وثالثة أرباع الدقيقة لإلجابة 

كل سؤال  لإلجابة عىل  دقيقتني  لفظي وحوايل  كل سؤال  عىل 

كمي. كام انك ستتاح لحوايل دقيقتني ونصف الدقيقة لإلجابة 

يكون  التي  املتكامل  املنطقي  بالتفكري  خاص  سؤال  كل  عىل 

إجابة. يحتاج  بيان  أكرث من  مبعظمها 

وعىل الرغم من إمكانية الوصول إىل خاصية "املساعدة" يف أي 

فإن أي وقت تقضيه يف مراجعة شاشات  االختبار،  أثناء  وقت 

من  القسم  لهذا  املخصص  الوقت  من  سيخصم  "املساعدة" 

الحاسب  مهارات  من  األدىن  الحد  االمتحان  يتطلب  االختبار. 

باإلضافة إىل ذلك،  املفاتيح والفأرة.  اآليل مثل استخدام لوحة 

التصفح  مهارات  املتكامل  املنطقي  التفكري  قسم  سيتطلب 

عن  والكشف  املختلفة  الصفحات  عىل  النقر  مثل  األساسية 

املنسدلة. القوائم  واستخدام  البيانات  أوراق 

لقراءة كل سؤال  GMAT، كن مستعداً  عندما تخوض اختبار 

إذا مل تكن تعرف اإلجابة، حاول  بعناية واختيار أفضل إجابة. 

أن تحذف اإلجابات التي تعرف أنها خاطئة ثم خمن الخيارات 

املتبقية. ال ميكن تخطي األسئلة أو تغيري اإلجابات فور التأكيد 

للسؤال  لالنتقال  سؤال  كل  عىل  تجيب  أن  يجب  وإمنا  عليها، 

التايل.

الرابط  عىل  فيديو  مقطع  يتوافر  املعلومات،  من   ملزيد 

mba.com/testday يوضح إجراءات تسجيل الوصول لالمتحان 

وكيف يبدو مركز االختبار متاماً.

استعراض  املحتملني  األعامل  لطالب  ميكن  االمتحان،  يوم  ويف 

كانوا  ما  إذا  قراراً  يتخذوا  أن  قبل  درجاتهم بصفة غري رسمية 

الدرجات  عن  اإلبالغ  خاصية  وتتوافر  يلغونها.  أو  سريسلونها 

الـ  االختبار  مراكز  جميع  يف  االمتحانات  يخوضون  من  لجميع 

600 والتي تجري بها اختبارات GMAT حول العامل. وكملتحق 

باالختبار، يتاح لك خيار إرسال الدرجات أو إلغاؤها عىل الفور 

ظل  ويف  االختبار.  مركز  مغادرة  وقبل  االمتحان  خوض  بعد 

من  لكل  الرسمية  غري  الدرجات  سرتى  الجديدة،  اإلجراءات 

اللفظي  والقسم  الكمي  والقسم  املتكامل  املنطقي  التفكري 

مل  فإذا  بقبولها.  القرار  التخاذ  دقيقتان  لك  وستمنح  واإلجاميل 

درجاتك. إلغاء  سيتم  قراراً،  تتخذ 

االختبار،  مركز  درجاتك يف  إلغاء  قررت  إذا  ذلك،  إىل  باإلضافة 

من  يوماً   60 خالل  االمتحان  خوض  إعادة  مبقدورك  سيكون 

تاريخ االمتحان مقابل 100 دوالر أمرييك كرسوم. وبعد ذلك، 

الدرجات.  استعادة  ميكن  لن 

GMAT؟ كيف يجب أن أستعد خلوض اختبار 
إذا  آخر.  هدف  أي  وخوضه   GMAT الختبار  اإلعداد  يشبه 

األذكياء  ويستفيد  ستنجح.  ونفذتها،  قوية  دراسة  خطة  بدأت 

يتعلمون  كيف  وفهم  اإلعداد  وموارد  االختبارات  من مامرسة 

وكيف يكونون إيجابيني طوال هذه العملية. وستساعدك خطة 

مام  آلخر  أسبوع  من  الصحيح  املسار  يف  البقاء  عىل  الدراسة 

املواد. يف  قدماً  تقدم مع مضيك  إىل  سيرتجم 

االعتياد عىل صيغ األسئلة واإليقاع املطلوب،  وملساعدتك عىل 

العليا يف مجال اإلدارة تطبيق  القبول بالدراسات  يوفر مجلس 

الرابط  عرب   GMAT (GMATPrep®) الختبار   االستعداد 

الشكل  عىل  أولية  نظرة  يوفر  الذي   mba.com/gmatprep

 GMATPrep® تطبيق  يتميز  االختبار.  عليه  يبدو  الذي 

تم  أسئلة  مع  محدد  بوقت  مقيدين  الحاسب  عرب  باختبارين 

استخالصها من اختبارات فعلية. كام يشمل التطبيق اإلجابات 

والرشوح وكذلك مراجعة رياضية شاملة ودرجات واقعية ألسئلة 

متعددة. إجابات  من  االختيار 

 GMAT الختبار  االستعداد  تطبيق  تعزيز  ميكنك 

توفر  التي  لالختبار  االستعداد  باقة  بتنزيل   (GMATPrep®)

أدائك. حول  عكسية  وتغذية  إضافيني  كاملني  امتحانني 

 mba.com موقع  عىل  األخرى  املوارد  من  عدد  يتوافر  كام 

بالرابط mba.com/prepare. ويقدم اإلطار الزمني لالستعداد 

لتحقيق  بخطوة  خطوة  بك  تسري  طريقة  املثال  سبيل  عىل 

دراسية  لنصائح  روابط  وتشمل   GMAT اختبار  يف  األفضل 

ومنتجات لالستعداد ونصائح من محرتفني لتحسني نقاط ضعفك 

قوتك. نقاط  وتعزيز 

 mba.com متجر  عىل   GMAT الختبار  رسمية  مواد  تتوافر 

ملراجعة  الرسمي  الدليل  تشمل:   mba.com/ store بالرابط 

اختبار GMAT لعام 2016 والدليل الرسمي للمراجعة الكمية 

للمراجعة  الرسمي  والدليل   2016 لعام   GMAT الختبار 

لالختبار  اإلعداد  وأداة  لعام 2015   GMAT الشفهية الختبار 

واملزيد. لالختبار  اإلعداد  تطبيق  دراسة  ومجموعة 

GMAT درجاتك يف اختبار 
تعترب درجات اختبار GMAT هي أفضل مؤرش عىل نجاحك. 

 200 - 800 من  مبعدل  اإلجاملية  الدرجة  عن  اإلبالغ  ويتم 

درجة وتعتمد عىل أدائك يف األقسام الكمية والتفكري اللفظي. 

يف  االختبار  إمتام  فور  للدرجات  الرسمية  غري  النتائج  وتتوافر 

األقسام  الدرجات يف  الرسمية  التقارير  تشمل  االمتحان.  مركز 

األربعة وتتوافر خالل 20 يوماً من أداء االختبار. وترسي درجتك 

GMAT ملدة خمس سنوات. اختبار  يف 

كيف تستخدم املدارس الدرجات؟
يعد اختبار GMAT جزءا موثوقا به من عملية القبول ألكرث من 

6000 برنامج إدارة أعامل عرب العامل ألنه يقيس مهارات األعامل 

مشوارك  وطوال  الدراسة  قاعة  يف  ستستخدمها  التي  الواقعية 

هي   GMAT اختبار  يف  درجتك  أن  من  الرغم  وعىل  املهني. 

لتقييم  املدارس  تستخدمها  التي  املتعددة  املعايري  أحد  مجرد 

املتقدمني، إال أنها مقاييس موثوق بها عن تطوير بعض املهارات 

الدراسات  مبستوى  اإلدارة  دراسة  يف  هامة  أنها  وجد  التي 

قبل  ما  مرحلة  يف  واملناهج  املتوسطات  عكس  وعىل  العليا. 

التخرج – التي ميكن أن تتباين بني املؤسسات – تقدم درجات 

لجميع ومتسقة  موحدة  تقييم  أداة  القبول  ملحرتيف   GMAT 

 املتقدمني. 

 )®GMAC( العليا القبول بالدراسات  هذا املحتوى مقدم من مجلس إدارة 

ملجلس   2016 لعام  محفوظة  الطبع  حقوق   .®GMAT اختبار يضع  والذي 

 ®GMAC .جميع الحقوق محفوظة .)GMAC( إدارة القبول بالدراسات العليا

و GMAT® و GMATPrep® ومجلس إدارة القبول بالدراسات العليا واختبار 

ملجلس  تجارية مسجلة  عالمات  العليا هي جميعًا  بالدراسات  القبول  إدارة 

إدارة القبول بالدراسات العليا يف الواليات املتحدة والدول األخرى.

GMAT التي  يعد اختبار 
قاعة  يف  ستستخدمها 

الدراسة وطوال مشوارك 
املهني.
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نجد لك افضل
ي
الجامعات �ف

الواليات 
المتحدة! 

يعت�ب التخطيط للدراسة بالخارج أمراً 
ي بعض االأحيان مخيفاً، لذلك 

شيقاً و�ف
دعنا نقوم بدور المرشد لك.

إنشاء حساب
احفظ المدارس

دارتها احفظ مدارسك المفضلة لإ

اتصل بالمدارس بصورة أرسع
اتصل بالمدارس واطلب المزيد من المعلومات

تقدم لاللتحاق بالمدارس
ًة تقدم لاللتحاق بالمدارس من حسابك مبا�ش

ي
حّمــل تطبيقنا المجا�ن



80  Study in the USA®    Middle Eastern Edition 80   نسخة الرشق االوسط وشامل افريقيا
2025 M Street, NW, Suite 600, Washington, DC 20036  •  T +1 202 776 9600  •  F +1 202 776 7000  •  inquiries@amideast.org 

StudyUSA 6_10_16.indd   1 6/10/2016   4:33:26 PM



UH COLLEGES
 Gerald D. Hines College of Architecture

C. T. Bauer College of Business

College of Education 

Cullen College of Engineering

Honors College

Conrad N. Hilton College of Hotel and 
Restaurant Management

College of Liberal Arts and Social Sciences

Law Center

College of Natural Sciences and Mathematics

College of Optometry

College of Pharmacy

Graduate School of Social Work

College of Technology

Member program of UCIEP and AAIEP and accredited by CEA
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ADMISSIONS OFFICE
Language and Culture Center

Department of English
University of Houston

116 Roy Cullen Building
Houston, Texas 77204-3014, USA

W E B S I T E
http://lcc.uh.edu/

E - M A I L
lcc@uh.edu

جامعة هيوسنت مركز الثقافة واللغة عيش وادرس يف جامعة معرتف بها دولياً  يف مدينة معقولة التكاليف. يتوفر اسكان يف 
الحرم الجامعي ووجبات طعام سهلة التدبري ورحالت لالماكن الجاذبة يف املنطقة.

برنامج اللغة االجنليزية املكثف
تبدأ الدورات يف شهر أيلول وكانون الثاين وآيار )تقيض 20 ساعة   •

يف غرفة الصف كل اسبوع(

توفري دورات قصرية املدى ابتداًء من شهر متوز )20 ساعة يف   •
الصف كل اسبوع ملدة ٦ اسابيع(

٦ مستويات من التدريب )املبتدئ واملتوسط واملتقدم(  •

مخترب للكمبيوتر   •

ُيلغى امتحان التوفل TOEFL لطالب البكالوريا املتقدمني لجامعة    •
هيوسنت والذين قد اكملوا بتجاح املستوى ٦

تتوفر دورات مفصلة حسب الطلب   •
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برنامج االنغامس بالثقافة األمريكية  •

• رشكاء متطوعون لتمرينك عىل املحادثة والحوار

6 فصول دراسية بالسنة  •

قامئة يف قلب الحرم الجامعي  •

إمكانية القبول املرشوط اىل برامج خريجي   •
جامعة فلوريدا  بالنسبة للطالب الذين  

ILE يحرضون

 تأسست
 عام 1954

 وهي تحتفل اليومبذكرى

سنوية تزيد عىل
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