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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   •



عدد الطالب األجانب

املقبولون بالفصل الدرايس

بخريف 2016
126 طالباً بجامعة كاليفورنيا بريكيل

166 طالباً بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس

408 طالباً بجامعة كاليفورنيا سان دييغو

456 طالباً بجامعة كاليفورنيا

دافيز

(edsmart.org تصنف كأفضل كلية مجتمعية يف كاليفورنيا )حسب تقرير

international.fhda.edu

تصنف يف املركز األول من حيث التحويل إىل جامعة كاليفورنيا

رسوم يف املتناول: 6,800 دوالراً أمريكياً سنوياً

 SAT مرونة يف القبول ثالث مرات سنوياً بدون الحاجة الجتياز اختبار

أكرث من 100 تخصصاً

تتوافر إمكانية الدراسة لفرتة قصرية

 تقع بالقرب من رشكات آبل وجوجل وفيسبوك وتيسال ومختربات ناسا البحثية

بالقرب من سان فرانسيسكو وسان خوسيه
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معهد للغة والثقافة

برنامج لغة انجليزية مكثفة
ستة تواريخ للبدء، مع قبول مستمر في الخريف والربيع و الصيف.  n

١٠ مستويات من التعليم من املبتديء الى املتقدم.  n
مركز متقدم للتعلم باالستعانة بالكمبيوتر.  n

فصول صغيرة الحجم لالنتباه الفردي.  n
فصول االعداد المتحان التوفل و آي بي تي موفرة في كل فصل دراسي.  n

حرم الجامعة الرئيسي يقع في بالكسبيرغ الجميلة، فيرجينيا ويوجد موقع   n
جديد قرب واشنطن.

برنامج قبول مشروط
تنمية املهارات الالزمة للنجاح في جامعة أمريكية  n

برنامج في تي باثوي متقدم
يضم دراسة اللغة االنجليزية وتدريب املهارات االكاديمية و دورات دراسية   n

للحصول على اعتماد من الجامعة.
ال حاجة الحراز عالمة امتحان القبول SAT  في الجامعة.  n

www.lci.vt.edu 1-540-231-9814lci-admit@vt.edu vtlci

جامعة رائدة في البحوث
ان فرجينيا تيك هي احدى أفضل الجامعات الرائدة في 

البحوث في العالم وتنفق أكثر من ٥٠٤ مليون دوالر على 
مشاريع البحوث. 

سعيد والئق
تحتل فرجينيا تيك املركز الثاني في 

الواليات املتحدة كونها 
لديها أسعد الطالب 
واملركز األول في ما 

نقدمه من طعام ووسائل 
للترفيه واللياقة.

البرنامج الدراسية
اختر من بني  اكثر من ١٠٠ تخصص و ١٥٠ برنامج دراسات عليا، بما 
في ذلك: علم األعصاب و الهندسة امليكانيكية و علم األحياء املجهري و تحليل 

البيانات و الهندسة املعمارية وتقنية املعلومات التجارية وعلم االجرام. 

يحصل الخريجون  من 
لدينا على وظائف

٨٨٪
يحظون بالوظائف أو يدرسون 
للحصول على شهادات عليا 

خالل ٦ أشهر ن التخرج.

انجليزيه أفضل. مستقبل أفضل.

على مدار ١٢٥عامًا منذ تأسيس جامعة 

واشنطن ستيت، غرس أعضاء هيئة التدريس 

باجلامعة اإللهام لالكتشاف واالبتكار بني 

الطالب. وبكل فخر، أصبح خريجو اجلامعة 

قادة يجمعهم هدف واحد وهو تغيير العالم 

نحو األفضل من خالل:

•  األبحاث التي تغير احلياة
•  االكتشافات التي حتّس من مستوى 

املعيشة

•  التعليم الذي يحفز على العمل
التعلم باملمارسة

•  مساعدة واشنطن والعالم

انضم إلينا في جامعة واشنطن ستيت!

• ٩٠ تخصصًا للطالب اجلامعيني
•  ٧٦ برنامج للحصول على درجة املاجستير
• ٦٤ برنامج للحصول على درجة الدكتوراه

• ٣ برامج للدرجات املهنية

سواء كنت تريد االلتحاق بشهادة جامعية أو 

برنامج دراسات عليا، ميكنك االختيار من بني 

أكثر من ٢٠٠ تخصصًا أكادمييًا في جامعة 

واشنطن ستيت. توجد ثالثة مسارات للبدء 

في احلصول على شهادتك: االلتحاق املباشر 

للطالب اجلامعيني أو القبول بالدراسات العليا 

أو برامج املسارات وبرامج اللغة اإلجنليزية.

•  تعليم مكثف للغة اإلجنليزية يبدأ من 
املستوى املبتدئ وحتى املتقدم

•  اإلعداد للدراسة األكادميية
•  فصول قليلة العدد ومعلمون من أصحاب 

اخلبرة

•  رسوم دراسية حتقق أفضل قيمة
•  فعاليات اجتماعية وثقافية

•  املركز معتمد من هيئة اعتماد برامج اللغة 
اإلجنليزية

•  يفي إمتام الدراسة مبتطلبات اللغة لاللتحاق 
بجامعة واشنطن ستيت

افتح لك أبوابًا كثيرة مع شهادة 
جامعة واشنطن ستيت

INTO WSU and International 
Undergraduate Admission

international.wsu.edu :للمزيد
قبول الطالب األجانب مركز تعليم اللغة اإلنجليزية املكثف بجامعة واشنطن ستيت

INTOWSUAdmissions@intoglobal.com  :الربيد اإللكرتوين
الهاتف:  �٨١١-���-��۰-�

www.ip.wsu.edu  :قدم طلبك هنا
جامعة واشنطن ستيت هي جامعة معتمدة من هيئة الشامل الغريب للكليات 

والجامعات. ومؤخراً يف ۲��٣ ، استمرت الجامعة يف الحصول عىل االعتامد من سلطة 
التعليم العايل اإلقليمية منذ ١٩١٨. مركز تعليم اللغة اإلنجليزية املكثف بجامعة 

واشنطن ستيت حائز عىل اعتامد هيئة اعتامد اللغة اإلنجليزية )CEA( وهيئة اعتامد 
.)AAIEP( برامج اللغة اإلنجليزية
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StudyUSA.com زرنا عىل موقع عزيزي القارئابقى عىل التصال!
لم يكن هناك وقت أحسن من اآلن 

ي الواليات المتحدة  للدراسة �ف
قتصاد  ن االإ االمريكية وذلك الأ

ف  لديهم 
ف�ي العالمي يحتاج لمح�ت

ة عالمية وعىل تمكن ممتاز من  خ�ب
ية. إختار لتدرس  ف

نجل�ي اللغة االإ
ي برنامج  ية كعضو �ف ف

اللغة االنجل�ي
EnglishUSA أ و UCIEP وإنك 
ستكون متأكدا من تحقيق أعىل 

ي نوعية التعليم  المستويات �ف
والخدمات الطالبية. 

إختار الواليات المتحدة االمريكية 
ي شعبنا.  لجمال بلدنا وللتنوع �ف

إختار الواليات المتحدة االمريكية 
بعادها غ�ي المحدودة من النواحي  الأ
فيهية. إختار  الثقافية والتاريخية وال�ت

الواليات المتحدة االمريكية 
لجامعاتها المتفوقة ولمجاالتها 

ي  الثقافية الواسعة. إختار القمة �ف
ي  النوعية لتحقق أحسن إستثمار �ف

مستقبلك. إختار الثقافة االمريكية.

Patricia Juza

Patricia Juza
UCIEP President

 Director, International 
English Center

University of Colorado Boulder
www.uciep.org

ماذا قلت

@studyintheusa

تابعنا على
االنستقرام

القراءة وتقدم نصائح مفيدة للطالب 
ي المقال الخاص 

. كما أعجب�ف ف الدولي�ي
باالستعداد للمقابلة الشخصية 

ة ومرصوفات  للحصول عىل التأش�ي
ي هذا العمل 

التعليم. استمروا �ف
الجيد!«

  جيانينا من إيطاليا
ي الواليات 

ي مجلة الدراسة �ف
تساعد�ف

ي 
اً �ف المتحدة Study in the USA كث�ي

ي الواليات 
تحقيق أحالمي بالدراسة �ف

 ، ي
المتحدة. طالما كان هذا الحلم يراود�ف
اً كي أصل إىل هناك. وقد اجتهدت كث�ي

 سترا من إندونيسيا

»إنكم تقومون بعمل رائع. فأنا مستشار 
ي إحدى المدارس وحصلت عىل نسخة 

�ف
ي الواليات المتحدة 

من مجلة الدراسة �ف
ي بانجكوك. سأتأكد 

خالل آخر معرض �ف
من تحديث معلومات طالب المدارس 

العليا لدينا بالمعلومات الخاصة 
بااللتحاق بالجامعات االأمريكية.«

  جوجنون من تايالند

ي مستشاري نسخة من 
»منح�ن

ي اتخاذ 
اً �ف ي كث�ي

مجلتكم، وقد ساعدت�ف
ي الواليات المتحدة. 

القرار بالدراسة �ف
لهامي« أشكركم الإ

  سينكو من اليابان

ي أرغب 
ي وروكلو ببولندا ولكن�ف

»»أدرس �ن
ي بدء الدراسة بالواليات المتحدة خالل 

�ف
، أود أن أعرف اللغة  أ . قبل كل �ش ف عام�ي
جيداً ثم أسافر إىل الخارج. هناك بعض 

ي أهتم بها. وقد أُرسلت ىلي 
الكليات ال�ت

ي 
ي عروضها. �ف

بعض الملفات وأذهلت�ف
اً،  ي كث�ي

و�ف لك�ت ي موقعكم االإ
، يساعد�ف ي رأ�ي

فلقد أصبحت لدّي مجموعة متنوعة من 
ي 

ي تلقيتها ويمكن�ف
جميع العروض ال�ت

اختيار ما أريد دراسته تماماً. أشكركم!«

  باولينا من بولندا
لقد أحببت مجلتكم حقاً الأنها سهلة 

ي الوليات 
ي الدراسة �ن

»ل تمنح�ن
المتحدة مجرد شهادات ودرجات 

أ ما عن  أ  ب�ش ملموسة. فالتجربة تن�ب
شخصيتك ومن أنت. فالحياة والدراسة 

ي دولة أخرى – السيما عندما تختلف 
�ف

لغتها أو ثقافتها عن لغتك أو ثقافتك 
– تتسم بالتحدي وتتطلب الشجاعة 

ي بعض االأحيان، 
يجابية. �ف والمواقف االإ

اً من الدرجة  تكون هذه السمات أك�ش تأث�ي
ي الواليات المتحدة، يمكنك 

العلمية. �ف
تحقيق الحلم.«

  الندري من ألماينا
ي الوليات 

أوحت لي مجلة الدراسة �ن
(Study in the USA®) المتحدة

بالكث�ي من االأفكار عن الواليات 
المتحدة. فقد علمت بالعديد من 

ي تقدمها الواليات المتحدة 
الفرص ال�ت

. ف للطالب الدولي�ي

  مالكم من هولندا

»يجيب موقعكم عىل جميع االأسئلة 
. لذلك فأنا راض عنه  ي قد تخطر بباىلي

ال�ت
تماماً. حافظوا عىل هذا المستوى من 

االأداء!«

  لياه من كينيا

ي تفي بأعىل مستويات 
امج ال�ت تقبل Study in the USA التسجيل من المدارس والجامعات والمعاهد وال�ب

   . ف ف الدرا�ي وخدمة الطالب الدولي�ي
ّ اهة والتم�ي ف ال�ف

لقد استطعت وجود 
جامعات مناسبة و تقدم 

عليها خالل 
 StudyUSA.com
وحصلت عىل مزيد 

من املعلومات من تلك 
الجامعات ثم التحقت 

باحدهام.
— محمد احمد ادم من 

تركيا

Jack Sullivan
President

EnglishUSA
www.englishusa.org
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الواليات  يف  األفضل  من  واحد  هو   )co-op ( وينتورث  ين  التعاو التعليم  برنامج 
الدراسية  مناهجنا  يف  مدمجة  العميل  للتدريب  املدفوعة  الفرص  هذه  املتحدة. 

يف  الرشكات  مع  التدريب  فرتات  من  بكثري  فعالية  أكرث  يجعلها  مام  مبارش،  بشكل 
يجب  وينتووث  يف  طالب  كل  الحقيقي.  مل  العا يف  للعمل  معرفتك  لوضع  مساعدتك 

.)co-op ( من  دراسيني  فصلني  إكاممل  عليه 

أستعد للنجاح 
يأتي الطالب إلى معهد وينتورث للتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم لإلستفادة من نهجنا التعليمي 

الفريد: مجموعة من الدراسات التقنية، اخلبرات التدريبية اإلحترافية، والتركيز على إيجاد حلول 
عملية للتحديات احلقيقية يف العالم. بدعم من مرافق رائعة من الفن وبرنامج تعليم تعاوني ال مثيل له    
)co-op(، سوف تقوم بتوصيل ما تتعلمه يف الفصول الدراسية مع ما سوف تواجه يف حياتك املهنية - 

لتعدك على النجاح يف األقتصاد احلالى السريع احلر.

ماساتشوستس بوسطن، 

املختلفة وينتورث  تجربة  التعاوني:  التعلم 

من خالل كيان طاليب ميثل أكرث من ٦٥ دولة، تلزتم جامعة هوفسرتا Hofstra University بتقدمي املوارد اليت حيتاجها 
الطالب ليك ينمتون الى جممتع هوفسرتا.

•  تقدم املائت من خيارات الرباجم اجلامعية وبراجم الدراسات العليا يف األمعال والتعلمي والصحة واخلدمات البرشية واالتصاالت والفنون والعلوم وغري ذلك الكثري. 
•   يستفيد الطالب من صفوف طالهبا قليلون العدد واجلداول املرنة والفعاليات والرباجم املثرية حبرم اجلامعة.

•   إن هوفسرتا مؤسسة ثقافية معروفة عامليا ميكن اجيادها يف قوامئ “أفضل اللكيات بتقرير أخبار الواليات املتحدة والعامل
.Forbes وفوربس Washington Monthly وواشنطن مانثيل Fiske وتقرير فيسك Princeton Review وتقرير برنستون U.S. News & World Report 

•   تعد جامعة هوفسرتا احدا من جامعتني اثنتني فقط مت اختيارمها الستضافة مناظرات الرائسة األمريكية )خالل سنوات ٢٠٠٨ و ٢٠١٢ و ٢٠١٦(.

برناجم اللغة اإلجنلزيية

تعد جامعة هوفسرتا الطالب األجانب للنجاح األاكدميي من خالل برناجم قوي يف تعلمي اللغة اإلجنلزيية 
ما يحمس للطالب فور التخرج بالتحويل إىل حالة التجسيل الاكمل.

  
ا، يرجى زيارة الرابط  لمزيد من المعلومات عن جامعة هوفس�ت

hofstra.edu/studyUSA اليوم.

ا : اكتشف جامعة هوفس�ت
عالم من الفرص

ا بجزيرة لونج  تقع جامعة هوفس�ت
ايالند بنيويورك حيث تبعد ٢٥ 

ي مدينة 
�ت اً �ش ميالً / ٤٠ كيلوم�ت

ي تتمتع بمجموعة 
نيويورك وال�ت

عريضة من الفرص الثقافية وفرق 
العمل والتدريب.
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اخلطواط األولى
ي   الواليات   المتحدة

لماذا   تختار   الدراسة   �ف  ٨  
              االمريكية؟ )8(

ية )14( ف نجل�ي تعلم   اللغة   االإ  ١٤

ي الواليات
١٨  فهم النظــام التعليمي �ف  

           المتحدة )18(

اختيار الكلية او جامعة )24(  ٢٤  

ة   طالب )30( كيف   تحصل   عىل   تأش�ي  ٣٠  

  لقطات من التعليم يف 
املتحدة الواليات 

ي كلية جاليات اتفاقيات
ابدأ درجة البكالوريوس �ف  ٣٤  

           للدراسة بنظام  2+2   )34(

ي الواليات
ي �ف العمل كطالب أجن�ب   ٣٨ 

        المتحدة )38(

ي الواليات المتحدة )46(
التعليم الجامعي �ف  ٤٦    

بية التعاونية )60( ال�ت  ٦٠  

والتكنولوجيا األعمال 
    ٤٠     هندسة المستقبل )40(

ي الواليات
    ٤٢    برامج ماجست�ي إدارة االأعمال �ف

        المتحدة )42(

٥٢     المدرسة الكلية او الجامعة )52(

ي واليات 
اختيار برنامج ادارة االعمال �ف   ٥٤

        المتحدة )54(

االختبارات 
نجاح الغد يبداء بامتحان ايلتس )49(  ٤٩ 

ف )59( ٥٩      اختبارات قبول للطالب الدولي�ي

يف كل إصدار من املجلة 
ماذا قلت )4(  ٤  

فهرس )63(   ٦٣ 
التخطيط و حزم الحقائب )58(   ٥٨  

ق الأوسط  — ٢٠١٨ نسخة ال�ش
المحتويات

مقابالت
الطالب الدوليون يروون قصصهم

 12
محمد عمر:  

ي جامعة والية 
طالب �ف

مينيسوتا مورهاد 
 Minnesota State(

 )University Moorhead
وهو يدرس إدارة االأعمال.

محمد الرويلي:  10 
ي
محا�ف �ف

ونيك من  جامعة سالد إليك�ت
المملكة العربية السعودية، 

ي مجال 
يدرس الدكتوراه �ف

ي 
الثقافة و الحضارات �ف

جامعة انديانا بلومينكتون .

فلوريدا
تنا معا جا ى  حد ا في 

+  سوف تدرس في منطقة مرغوبة جدا من الواليات المتحدة األمريكية.

+  سوف تدرس لدى مدرسين من ذوي الخبرة العالية.

+  يمكنك الدخول الى مرافق وأنشطة الجامعة.

+  سوف تدرس مع طالب من جميع أنحاء العالم.

+  سوف تتلقى المساعدة في تأمين السكن.

+ تأقلمك مع محيط جديد سيكون سهال من خالل موظفي دعم من ذوي القدرة  
والوديين.  

Florida State University تاالهاسي

University of North Florida جاكسونفيل

University of Florida جينزفيل

Florida International University ميامي

University of Central Florida اورالندو

Florida Atlantic University بوكا راتون

University of Miami كورال كابلز

٧ 

٦

١

٥

٣

٤

٢

EnglishInFlorida.org>>>

 University of North برنامج اللغة االنجليزية
Florida، جاكسونفيل 

www.unf.edu/elp ٢

 ٤ 
 University of معهد اللغة االنجليزية

Central Florida، اورالندو
www.international.ucf.edu/eli

3
،University of Florida معهد اللغة االنجليزية

 جينزفيل
www.eli.ufl.edu

١
 Florida State مركز الدراسات االنجليزية المكثفة

University، تاالهاسي
www.cies.fsu.edu

7
 Florida International معهد اللغة االنجليزية

University، ميامي
 www.eli.fiu.edu

برنامج اللغة االنجليزية المكثف6
 University of Miami، كورال كابلز

 www.miami.edu/iep

5
معهد اللغة االنجليزية المكثفة

Florida Atlantic University، بوكا راتون
 www.fau.edu/intensive-english

 FIEC  —   اتحاد فلوريدا للغه االنجليزيه المكثفه

في  يه  نجليز ال ا س  ر د ا
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"أنا أحب تنوع الناس ملاذا تختار ا لدراسة

هنا بااضافة الى جودة 

املعلمني."

 —كروزكايا باربوسا من فنزويال، 
يدرس اللغة االجنليزية والتغذية 
وعلم احلميات  يف كلية هاورد.

"ان نظام التعليم في الواليات 

املتحدة األمريكية مرن جدا ويقدم 

الدورات واملواضيع التي توسع من 

نظراتنا للعالم، مما يساعدنا في 

حتقيق شخصيتنا وأحالمنا احلقيقية."

  — الني بريدز من جورجيا، تدرس 
العلوم السياسية – القانون اجلنائي يف كلية 

مانهاتنفيل.

"أكثر ما فاجأني في التعليم في 

الواليات املتحدة هو ابداعيته." ان 

الدراسة في الواليات املتحدة متنحني 

الكثير من الفرص ملمارسة ما تعلمته. 

لقد أحببته كثيرا، وبخاصة في تخصصي 

الكيمياء احليوية. ففي كل أسبوع 

احتاج أن أكون في حصة مختبر ملمارسة 

ما قد تعلمته في احملاضرات."

 — ثاو تران من فيتنام، يدرس الكيمياء 
احليوية يف كلية نورث سياتل. 

ان العيش والدراسة في بلد آخر 
- وخاصة حيث ال يتقن مواطنيها 

لغتك - يشكل تحديا ويتطلب 
شجاعة وموقف إيجابي.

في الواليات المتحدة األامريكية؟
أنك ترغب بالحصول عىل أحسن المحتمل 

ثقافة متوفرة. ومن المحتمل 
ن عملك وحرفتك ومهنتك.  أنك ترغب أن تعجل بتحس�ي

ية وبالعمل  ن ن لغتك االنجل�ي والطريق إىل هذا هو بتحس�ي
ي حقلك ومجالك. ومهما 

ن �ن ف�ي مع احسن وأفضل المح�ت
ئ  كانت االئسباب فان فقد بات من الواضح أن هناك ش�ي

واضح جداً بان خطوتك القادمة سوف ستكون حضورك 
إىل الواليات المتحدة ما سيساعدك عىل تحقيق أهدافك 

وبقضاء أوقاتاً جميلة وممتعة.
ي 

من المؤكد أنك قرأت عن الواليات المتحدة دائماً �ن
االئخبار وشاهدت أفالماً سينمائية وأفالم فيديو االئمريكية 

ي والموسيقى االئمريكية وتكلمت مع 
واستمعت إىل االئغا�ن

ة السكن  أشخاص من الواليات المتحدة لكن فقط خ�ب
ي ستعطيك السيادة 

ي الواليات المتحدة هي ال�ت
والعيش �ن

عىل اللغة والتكلم بطالقة وكذلك اكتساب تعاطف وتفهم 
ي الواليات المتحدة.

أعمق للثقافة االئمريكية �ن
ي الواليات المتحدة 

من المحتمل أن تكون المعيشة �ن
تختلف عما كنت تتوقع وربما ستندهش برسور عندما 

امج التلفزيونية غ�ي حقيقية  ي ال�ب
تجد أن الصور والتمثيل �ن

دائماً. وبأن االمريكان يأتون بأحجام وألوان وأشكال 
مختلفة. بشكل عام فان االئمريكان من الشعوب اللطيفة 

جداً وسوف يرغبون بأن يتعرفوا عليك و يتعلموا عن 
وطنك.

تعت�ب الواليات المتحدة من االئماكن االئك�ث إثارة 
ي العالم. فهنا ستلتقي مع التكنولوجيا الرائدة 

للدراسة �ن
ة وطلبة من  ومع أساتذة عىل مستوى عالمي ومواضيع مث�ي
جميع أنحاء العالم. ومن المحتمل أن يكون الحظ حليفك 

وتلتقي او ح�ت وتدرس مع كبار العلماء الرائدين بمجال 
تخصصك.

ي الواليات المتحدة باالنتعاش 
ستشعر خالل الدراسة �ن

جع  والفرح وستغ�ي نمط حياتك كلياً. ونحن نضمن بأنك س�ت
اً كلياً: ستكون ثقتك بنفسك  ت تغ�ي إىل وطنك وقد تغ�ي

ة وستكون  أعىل وعقلك أك�ث انفتاحاً وعىل معرفة كب�ي
ي عالمي رحب واسع االئفق بوجهات نظر 

مواطن علما�ن
متحررة.

ن بهذه النسخة من مجلة تستطيع أن تستع�ي
ي الواليات المتحدة االئامريكية"  

"الدراسة �ن
ي رحلتك 

ة �ن ي المبا�ث
StudyUSA.com لتساعدك �ن

: أين تدرس. االئكاديمية هذه و التخاذ قرارك التاىلي
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STATE CENTER COMMUNITY COLLEGE DISTRICT

1525 East Weldon Avenue Fresno CA 93704 | (٥٥٩) ٠٧٢٠-٢٢٦www.scccd.edu
fresnocitycollege.edu reedleycollege.edu

استمتع بتعليم رائع وفي المتناول في وسط ولاية كاليفورنيا الجميلة

ستايت سنتر: قسم الكليات المجتمعية

أول كلية مجتمعية في كاليفورنيا تأسست عام ١٩١٠
برنامج طلاب أجانب مستقر يمثل أكثر من ٤٥ دولة من جميع قارات العالم  •

كيان طلابي متنوع يضم أكثر من ٢٢،٠٠٠ طالبًا  •
مجموعة عريضة من الفصول الدراسية تضم أكثر من ٢٠٠ 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 و على بعد ساعة واحدة من حديقة   •
يوسمايت الوطنية الجميلة

تقع في وادي سام خواكين المركزي حيث تزدهر الصناعة والزراعة  •
برنامج ليون س بيتر الفخري  •

٢٠ فريقًا لممارسة الرياضات بين الكليات  •

كلية فريسنو سيتي
تواصل كلية ريدلي ازدهارها لتنشئ مسارات للنجاح في المجالات التعليمية 

والمهنية. وكلية ريدلي هي كلية مجتمعية 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  ١١ فريقًا رياضيًا 
لرياضات الرجال والسيدات.

أكثر من ١٠٠ خيار أمام الطلاب للحصول على شهادات ودرجات  •
أكبر مزرعة بحرم الجامعة في كلية مجتمعية على مساحة ٣٠٠ فدانًا و غابة على   •

مساحة ٨٠٠ فدانًا تمثل جزًء من برامج الموارد الطبيعية والغابات.
احصل على شهادة أو انتقل إلى جامعة أو كلية  •

برنامج بيت ب بيترس الفخري  •
واحدة من فقط ١١ كلية مجتمعية في كاليفورنيا توفر الإقامة بحرم الجامعة  •

كلية ريدلي
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ي الواليات المتحدة 
لماذا قررت الدراسة �ف

االأمريكية؟
ي الواليات المتحدة جيد 

الأن نظام تعليم �ف
جداً، كما انه يوفر بيئة جيدة للدراسة.

ية  ف نجل�ي ت برنامج اللغة االإ كيف اخ�ت
المكثف؟ يرجى ذكر عوامل مثل الموقع 

امج الخاصة  والسمعة الحسنة وال�ب
المعروضة. ما الذي جذبك لهذه المدرسة 
بصفة خاصة؟ لماذا يعد هذا المكان مكاناً 

خاصاً؟
ي صديقي عن جامعة انديانا )IU( كونه 

�ف اخ�ب
طالب دكتوراه فيها. وباالإضافة إىل ذلك، 

اعتقد ان بلومينغتون هو مكان جميل لتعلم 
ية. ف نجل�ي اللغة االإ

ي الدراسة هنا؟
ما أك�ث ما تحبه �ف

ودود االشخاس واندفاعهم للمساعدة هذا ما 
يجعل الدراسة مريحة و سهلة.

ي وطنك؟
ما أك�ث ما تفتقده �ف

. اشتقت الأمي و اصدقائ�ي

منذ م�ت أنت تدرس هنا؟ هل تحسنت 
ية؟ كيف ساعدك هذا  ف نجل�ي لغتك االإ

ي جامعة 
ي دراستك المستقبلية �ف

نامج �ف ال�ب
أمريكية؟

ي )يناير( 2016
ي هنا منذ كانون الثا�ف

ان�ف
عندما جئت إىل هنا، لم أستطع التحدث 

ية وبدأت حضور العديد من  ف نجل�ي باللغة االإ
ية و برامج تتعلق بتعلم  ف نجل�ي مؤتمرات االإ

ية. ف نجل�ي اللغة االإ

المكثف(؟
ية و لتناول  ف ي اللغة االنكل�ي

نجتمع للتحدث �ف
القهوة كل أسبوع.

ي الواليات 
إىل أي حد كان تكوين الصداقات �ف

المتحدة سهالً أو صعباً؟
ان الناس هنا ودودين.

 
ما هي أهدافك المهنية؟ كيف ترى التعليم 

بالواليات المتحدة مقارنًة بأهدافك 
الشخصية واحتياجات بالدك؟

اتم�ف الحصول عىل درجة الدكتوراه. لقد 
ت الواليات المتحدة لنظامها تعليمي  اخ�ت

ف  الجيد وهذا أمر مهم جداً بالنسبة ىلي لتحس�ي
ي مجال البحوث.

ي �ف
مهارا�ت

 
ما هي نصيحتك للطالب االآخرين من دولتك 

ية  ف نجل�ي ي دراسة اللغة االإ
الذين يفكرون �ف

بالواليات المتحدة االأمريكية؟
الواليات المتحدة هو مكان عظيم لتعلم 

ية. ف نجل�ي اللغة االإ

نامج عىل تعلم الكتابة  ي هذا ال�ب
وقد ساعد�ف

و القراءة االأكاديمية.

ما أك�ث ما أثار دهشتك عن الحياة والتعليم 
ي الواليات المتحدة؟

�ف
ان الناس منظمون جدا!

 
حباط؟ أ أصابك باالإ ما هو أك�ث �ث

ية ال  ف نجل�ي  هذا النوع من برنامج للغة االإ
ي الجامعة.

ي عىل القبول �ف
يساعد�ف

 
كيف تعاملت مع:

 .... الفروق اللغوية؟
لم يكن سهالً ولكن بدأت التكلم باللغة 

ية دون استخدام العربية. ف نجل�ي االإ

..... االأمور المالية؟
ان لدي تمويل.

... التكيف مع نظام تعليمي مختلف؟
ي أفضل هذا النوع من النظام التعليمي 

أن�ف
ء مختلف. ي

وحقا لم أواجه أي �ش

ي تمارسها )االأندية، 
ما هي االأنشطة ال�ت

الرياضات، االتحادات الطالبية، السفر، 
لية، االأنشطة أو الرحالت  ف قامة الم�ف برامج االإ
ية  ف نجل�ي ي يرعاها برنامج اللغة االإ

الخاصة ال�ت

المقابلة
ي
محمد الرويلي:  محا�ف �ف

ونيك من المملكة  جامعة سالد إليك�ت

العربية السعودية، يدرس الدكتوراه 

ي 
ي مجال الثقافة و الحضارات �ف

�ف

جامعة انديانا بلومينكتون 
Indiana University Bloomington (IU)

"عندما جئت إلىهنا، 
لم أستطع التحدث 
باللغة اإلنجليزية... 
وقد ساعدني هذا 
البرنامج على تعلم 
الكتابة و القراءة 

األكاديمية."
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 iep.indiana.edu

Intensive English Program
1020 E Kirkwood Ave
Ballantine Hall 804

Bloomington, IN 47405, U.S.A.
(812) 855-5605 
(812) 855-6457

iep@indiana.edu

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

 

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   
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ي الواليات المتحدة 
لماذا قررت الدراسة �ف

االأمريكية؟
ي يعيشون هنا 

لأن بعض من افراد عائل�ت
ي من جامعة  وبالضافة الى ذلك لقد تخرج  أ�ب

ي عام ١٩٨٨.
ن د س و )NDSU( �ف

ية  ف نجل�ي ت برنامج اللغة االإ كيف اخ�ت
المكثف؟ يرجى ذكر عوامل مثل الموقع 

امج الخاصة  والسمعة الحسنة وال�ب
المعروضة. ما الذي جذبك لهذه 

المدرسة بصفة خاصة؟ لماذا يعد هذا 
اً؟ ف المكان مكاناً مم�ي

ف لأن الناس هنا ودودين جداً  انه مكان متم�ي
ويسعون قصارى جهدهم لجعل الجميع 

سعداء.

ي الدراسة هنا؟
ما أك�ث ما تحبه �ف

ء أحبه عن الدراسة هنا هو ان  ي
أك�ش �ش

ف على تقدم  الأساتذة ودودين و رسيع�ي
مساعدة للتالميذ.

ي وطنك؟
ما أك�ث ما تفتقده �ف

ي  ي اللذين كانوا اصحا�ب
ي و رفا�ت

اشتقت لعائل�ت
منذ الطفولة.

منذ م�ت أنت تدرس هنا؟ هل تحسنت 
ية؟ كيف ساعدك هذا  ف نجل�ي لغتك االإ

ي 
ي دراستك المستقبلية �ف

نامج �ف ال�ب
جامعة أمريكية؟

ي ربيع ٢٠١٣
لقد بدأت الدراسة هنا �ف

ية خالل سنوات  ف نجل�ي ي الإ
وتحسنت لغ�ت

ي الكلية عن طريق التواصل مع 
الدراسة �ف

. الناس من حولي

ية المكثف(؟ ف نجل�ي اللغة االإ
كرة القدم والسباحة هي النشطة المفضلة 

لدي.

ي 
إىل أي حد كان تكوين الصداقات �ف
الواليات المتحدة سهالً أو صعباً؟

ظننت ان سيكون تكوين صداقات اصعب 
مما هو بالفعل، لدي الكث�ي من الأصدقاء 

اليوم.

ما هي أهدافك المهنية؟ كيف ترى 
التعليم بالواليات المتحدة مقارنًة 

بأهدافك الشخصية واحتياجات بالدك؟
ي مجال السيارات. سوف تفتح 

أود أن اعمل �ف
ة  ي الوليات المتحدة فرصا كب�ي

الدراسة �ف
ي بلدي أيضا.

امامي �ف
 

ما هي نصيحتك للطالب االآخرين من 
ي دراسة اللغة 

دولتك الذين يفكرون �ف
ية بالواليات المتحدة االأمريكية؟ ف نجل�ي االإ

أشجعهم عىل القيام بذلك، وأنا واثق من 
أنهم سيتمتعون بهذه الفرصة وسيحصلون 

على الكث�ي من المعرفة.

ما أك�ث ما أثار دهشتك عن الحياة 
ي الواليات المتحدة؟

والتعليم �ف
أك�ب مفاجأة بالنسبة لي كان ترحاب و مساعدة 

ي الوليات المتحدة.
ي �ف

ي خالل دراس�ت
أساتذ�ت

حباط؟ أ أصابك باالإ ما هو أك�ث �ث
غالباً ما انزعج من المتحانات.

 

كيف تعاملت مع:

 .... الفروق اللغوية؟
ي قد 

ة مع اللغة لأن�ف لم يكن لدي مشكلة كب�ي
ية قبل وصولي الى هنا. ف تعامت النكل�ي

..... االأمور المالية؟
لقد استفدت من فرص العمل السابقة 

ي لذلك 
ي تمويل دراس�ت

ي والدي �ف
كما ساعد�ف

لم يكن من الصعب التعامل مع المشاكل 
المالية.

... التكيف مع نظام تعليمي مختلف؟
ي بداية الدورة 

ل شك انه كان من الصعب �ف
ولكن اصبح المر اسهل مع مرور الوقت 
بفضل الأساتذة الذين كانوا عىل استعداد 

ي عندما احتجت الى ذلك.
لمساعد�ت

ي تمارسها )االأندية، 
ما هي االأنشطة ال�ت

الرياضات، االتحادات الطالبية، السفر، 
لية، االأنشطة أو  ف قامة الم�ف برامج االإ
ي يرعاها برنامج 

الرحالت الخاصة ال�ت

المقابلة
ي جامعة 

محمد عمر:  طالب �ف
 Minnesota( والية مينيسوتا مورهاد

State University Moorhead( و 
هو يدرس إدارة االأعمال.

"أكبر مفاجأة
بالنسبة لي كان 

ترحاب و مساعدة 
أساتذتي خالل 

دراستي في الواليات 
المتحدة."
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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

هل تجرؤ لتبدأ

مرتــك مغا
ي جامعة الوالية مينيسوتا مورهيد

�ف

هل تجرؤ لتبدأ

ي جامعة الوالية مينيسوتا مورهيد
�ف

الشــخصي  ــه  والتوجي الدعــم  مــع  قيمــة عظيمــة  عــى  ــب  جان الأ الطــاب  يحصــل 

الدراســة وخارجهــا. قاعــة  داخــل  للنجــاح 
هل تعلم...

ي الولية ويمكنك الحصول عى عدد من الساعات المعتمدة 
أنك ستحصل عى تعليم �ف  

يبلغ 19 ساعة بسعر 12 ساعة معتمدة.
ي المقام الأول.

أن هيئة التدريس الحاصلة عى العديد من الجوائز ستضعك �ف  
. ي

هناك 20 برنامجاً إضافياً معتمداً ومصدقاً عى المستوى الوط�ف  
حاب وتضم ثاثة كليات  أن بلدة فارجو – مورهيد هي منطقة حضارية تتسم بالأمن وال�ت  

ى و29,000 طالباً. ك�ب

ن! االآ دم  ق ت
www.mnstate.edu/admissions/international

international@mnstate.edu   : ي
و�ن كــرت ل ــد الإ ي رب ل ا

ــب: 218.477.2956 ــات الطــاب الأجان ــب خدم ــف مكت ت ها

▸

▸

▸
▸

ــد  مورهي ــتيت  س ا  ــوت مينيس ــة  مع جا

Minnesota  Sta te  Un ive r s i t y  Moorhead

مــدة مــن  معت
ــم  ي تعل ل ا ــة  لجن

لي لعا ا

ــف  ي ل ا ك ت ل ا ــالي  إجم
 19 ,149 ة:  ي ــنو الس

يكي أمر دولر 

ــون  ــاً حاصل م معل  11
يجــي  ارن ــزة ك ئ عــى جا

العام ــذا  ه ل
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كل عام، يزور آالف من الطالب الواليــات المتحــدة األمريكية 

يأيت  بينام  والجامعات،  الكليات  لدخول  أنفسهم  إلعداد 

اآلخرون لتعلم اإلنجليزية وتجربة الحياة األمريكية او لتحسني 

لغتهم اإلنجليزية للتأهل لاللتحاق بوظيفة أفضل يف بلدهم 

األم.

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 

اإلنجليزية درجات أعىل يف امتحان اللغة اإلنجليزية لألجانب 

TOEFL أو يف امتحان IELTS، األمر الذي يعني أنه سيتاح 

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

اللغة  إجادة  حيث  من  املختلفة  متطلباتها  لها  مؤسسة  كل 

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

القوية. اإلنجليزية  اللغة  خالل مهارات 

الواليات  يف  العايل  التعليم  ونظام  الدرايس  الفصل  يتميز 

املتحدة بتفرده الشديد. وينتظر منك أن تشارك يف مناقشات 

الفصل وتشارك برأيك وترشح منطقك وتقدم عروضاً بالفصل 

بقاعة الدراسة وتعمل يف مجموعات مع رفاق الفصل. ستكون 

واملرشوعات  واملسائل  االختبارات  مع  الفصل  يف  املشاركة 

أحد العنارص التي تحدد درجتك اإلجاملية بالدورة الدراسية. 

سيزودك تعلم اللغة اإلنجليزية وتحسني مستواك بها بأساس 

كبري  مكان  هي  املتحدة  الواليات  بالجامعة.  للتعليم  جيد 

صغرية  وريفية،  حرضية  وجامعات  بكليات  يتميز  ومتنوع 

اإلنجليزية  اللغة  مراكز  إىل  باإلضافة  وخاصة  عامة  وكبرية، 

الخاصة.

أنواع برامج اللغة اإلجنليزية
برامج الكليات والجامعات

لغة  برامج  األمريكية  والجامعات  الكليات  من  العديد  تقدم 

يحقق  أن  ويجب  الكامل.  الدوام  بنظام  مكثفة  إنجليزية 

برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف ١٨ ساعة عىل األقل أسبوعياً 

وتقدم  الطالب.  تأشرية  عىل  للحصول  يتأهلوا  يك  للطالب 

معظم برامج اللغة املكثفة من ٢٠ إىل ٢٥ ساعة من الدراسة 

بداية  يف  الربامج  بهذه  الطالب  يلتحق  ما  وعادًة  أسبوعياً. 

العام(. ربع  أو  )التريم  األكادميي  الفصل 

امليزات
امكانية املعيشة بحرم الجامعة. +

الكلية ومناطق  أو  الجامعة  بالكامل من مكتبة  االستفادة  +
الرتفيه واملناطق الرياضية باإلضافة إىل املرافق األخرى.

الذين  الجامعة  طالب  مع  اإلنجليزية  مامرسة  امكانية   +
يلتقون بهم يف الغرف والكافيرتيات.

عىل  بالحصول  املتقدمة  املستويات  يف  للطالب  ُيسمح   +
اإلنجليزية. اللغة  إمتامهم دراسة  أثناء  قليلة  دورات جامعية 

بحرم  العمل   ١ تأشرية ف  الحاصلني عىل  للطالب  ميكن  +
أسبوعياً. ساعة   ٢٠ حتى  الجامعة 

جدير بالذكر أن برامج اللغة اإلنجليزية املكثفة ال تشكل عادًة 

جزءا من برامج الشهادات األكادميية بالكلية أو الجامعة لذلك 

قد ميكن ان تحصل عىل درجات منها أو ال. وليس من الرضوري 

ان يقبل الطالب امللتحقون مبعاهد تدريس اإلنجليزية كلغة 

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

الكلية أو الجامعة توفر قبوالً مرشوطاً وما هي متطلباتها. ضع 

الجاليات  وكليات  العامة  والجامعات  الكليات  أن  اعتبارك  يف 

غالباً ما ُتكلف أقل من الجامعات والكليات الخاصة.

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

منها  العديد  وتقع  األمريكية  والجامعات  الكليات  لدخول 

يقع  بينام  الكلية،  أو  الجامعة  حرم  بداخل  أو  من  بالقرب 

البعض اآلخر يف مكتب بوسط املدينة أو مبركز تجاري. )ضع 

فقط  الخاصة  اإلنجليزية  مدارس  بعض  فقط  أن  اعتبارك  يف 

منزلية(. إلقامة  ترتب  أو  إسكان  توفر 

امليزات
يف بعض املعاهد الخاصة لتدريس اإلنجليزية كلغة ثانية،  +
ميكن أن يحصل طالب املستوى املتقدم عىل دورة أكادميية أو 

دورتني يف كليات أو جامعات قريبة.

ثانية  كلغة  اإلنجليزية  تدريس  مدارس  معظم  توفر   +
إجازات يتعلم خاللها الطالب اللغة اإلنجليزية يف الوقت الذي 

األنشطة. يشاركون يف  أو  شيقة  أماكن  إىل  فيه  يسافرون 

بالكليات  مقارنًة  مرونًة  أكرث  الدراسة  جداول  تكون  +
ت. معا لجا وا

يجذب  ذلك  و  قليلة.  أسابيع  كل  جديدة  دورات  تبدأ   +
األجل. قصرية  الدراسة  يف  الراغبني  الطالب 

بيئة متامسكة وعائلية. +

العثور على البرنامج املناسب لك
من املهم أن تقوم ببحث دقيق قبل اختيار املدرسة. ضع يف 

املدارس  إىل  انظر  الصفحة.  هذه  يف  الواردة  األسئلة  اعتبارك 

أمريكاالواليات  يف  "الدراسة  من  النسخة  هذه  يف  املدرجة 

املتحدة" Study in the USA® وقم بزيارة موقعنا اإللكرتوين 

املدارس  عن  املعلومات  بعض  لقراءة   StudyUSA.com

االتصال  وميكنك  لغات  بعدة  الوصف  يرد  حيث  الفردية 

املحيل  الطالب  توجيه  مركز  إىل  اذهب  مبارشًة.  باملدرسة 

للحصول عىل مصادر تساعدك يف تحديد املدارس التي تهمك. 

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

ومجزية. رائعة  بتجربة  وستنعم 

االعتماد والمؤسسات المهنية
تتميز برامج اللغة اإلنجليزية املكثفة املعتمدة أو التي تحمل 

بأنها  ثانية  اللغة اإلنجليزية كلغة  عضوية مؤسسات تدريس 

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.  

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؟

ي3
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.

بقلم جنيفر بريفيت

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 و التعابري بدون جهد؟
+  هل تشعر بالعصبية عند تحدث اإلنجليزية يف مجموعات بسبب نطقك ولكنتك؟

+  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 يف تعبري عن نفسك يف بيئة فصل درايس عىل 

الطريقة األمريكية؟

+ هل ميكنك قراءة مقاالت ونصوص معقدة ولكن ال زلت تكتب بطريقة بدائية؟

إهداء من مارتا هول، مديرة مدرسة نيو إجنالند اجلديدة للغة اإلجنليزية

كيف تبدو لغتك اإلجنليزية؟
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كل عام، يزور آالف من الطالب الواليــات المتحــدة األمريكية 

يأيت  بينام  والجامعات،  الكليات  لدخول  أنفسهم  إلعداد 

اآلخرون لتعلم اإلنجليزية وتجربة الحياة األمريكية او لتحسني 

لغتهم اإلنجليزية للتأهل لاللتحاق بوظيفة أفضل يف بلدهم 

األم.

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 

اإلنجليزية درجات أعىل يف امتحان اللغة اإلنجليزية لألجانب 

TOEFL أو يف امتحان IELTS، األمر الذي يعني أنه سيتاح 

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

اللغة  إجادة  حيث  من  املختلفة  متطلباتها  لها  مؤسسة  كل 

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

القوية. اإلنجليزية  اللغة  خالل مهارات 

الواليات  يف  العايل  التعليم  ونظام  الدرايس  الفصل  يتميز 

املتحدة بتفرده الشديد. وينتظر منك أن تشارك يف مناقشات 

الفصل وتشارك برأيك وترشح منطقك وتقدم عروضاً بالفصل 

بقاعة الدراسة وتعمل يف مجموعات مع رفاق الفصل. ستكون 

واملرشوعات  واملسائل  االختبارات  مع  الفصل  يف  املشاركة 

أحد العنارص التي تحدد درجتك اإلجاملية بالدورة الدراسية. 

سيزودك تعلم اللغة اإلنجليزية وتحسني مستواك بها بأساس 

كبري  مكان  هي  املتحدة  الواليات  بالجامعة.  للتعليم  جيد 

صغرية  وريفية،  حرضية  وجامعات  بكليات  يتميز  ومتنوع 

اإلنجليزية  اللغة  مراكز  إىل  باإلضافة  وخاصة  عامة  وكبرية، 

الخاصة.

أنواع برامج اللغة اإلجنليزية
برامج الكليات والجامعات

لغة  برامج  األمريكية  والجامعات  الكليات  من  العديد  تقدم 

يحقق  أن  ويجب  الكامل.  الدوام  بنظام  مكثفة  إنجليزية 

برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف ١٨ ساعة عىل األقل أسبوعياً 

وتقدم  الطالب.  تأشرية  عىل  للحصول  يتأهلوا  يك  للطالب 

معظم برامج اللغة املكثفة من ٢٠ إىل ٢٥ ساعة من الدراسة 

بداية  يف  الربامج  بهذه  الطالب  يلتحق  ما  وعادًة  أسبوعياً. 

العام(. ربع  أو  )التريم  األكادميي  الفصل 

امليزات
امكانية املعيشة بحرم الجامعة. +

الكلية ومناطق  أو  الجامعة  بالكامل من مكتبة  االستفادة  +
الرتفيه واملناطق الرياضية باإلضافة إىل املرافق األخرى.

الذين  الجامعة  طالب  مع  اإلنجليزية  مامرسة  امكانية   +
يلتقون بهم يف الغرف والكافيرتيات.

عىل  بالحصول  املتقدمة  املستويات  يف  للطالب  ُيسمح   +
اإلنجليزية. اللغة  إمتامهم دراسة  أثناء  قليلة  دورات جامعية 

بحرم  العمل   ١ تأشرية ف  الحاصلني عىل  للطالب  ميكن  +
أسبوعياً. ساعة   ٢٠ حتى  الجامعة 

جدير بالذكر أن برامج اللغة اإلنجليزية املكثفة ال تشكل عادًة 

جزءا من برامج الشهادات األكادميية بالكلية أو الجامعة لذلك 

قد ميكن ان تحصل عىل درجات منها أو ال. وليس من الرضوري 

ان يقبل الطالب امللتحقون مبعاهد تدريس اإلنجليزية كلغة 

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

الكلية أو الجامعة توفر قبوالً مرشوطاً وما هي متطلباتها. ضع 

الجاليات  وكليات  العامة  والجامعات  الكليات  أن  اعتبارك  يف 

غالباً ما ُتكلف أقل من الجامعات والكليات الخاصة.

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

منها  العديد  وتقع  األمريكية  والجامعات  الكليات  لدخول 

يقع  بينام  الكلية،  أو  الجامعة  حرم  بداخل  أو  من  بالقرب 

البعض اآلخر يف مكتب بوسط املدينة أو مبركز تجاري. )ضع 

فقط  الخاصة  اإلنجليزية  مدارس  بعض  فقط  أن  اعتبارك  يف 

منزلية(. إلقامة  ترتب  أو  إسكان  توفر 

امليزات
يف بعض املعاهد الخاصة لتدريس اإلنجليزية كلغة ثانية،  +
ميكن أن يحصل طالب املستوى املتقدم عىل دورة أكادميية أو 

دورتني يف كليات أو جامعات قريبة.

ثانية  كلغة  اإلنجليزية  تدريس  مدارس  معظم  توفر   +
إجازات يتعلم خاللها الطالب اللغة اإلنجليزية يف الوقت الذي 

األنشطة. يشاركون يف  أو  شيقة  أماكن  إىل  فيه  يسافرون 

بالكليات  مقارنًة  مرونًة  أكرث  الدراسة  جداول  تكون  +
ت. معا لجا وا

يجذب  ذلك  و  قليلة.  أسابيع  كل  جديدة  دورات  تبدأ   +
األجل. قصرية  الدراسة  يف  الراغبني  الطالب 

بيئة متامسكة وعائلية. +

العثور على البرنامج املناسب لك
من املهم أن تقوم ببحث دقيق قبل اختيار املدرسة. ضع يف 

املدارس  إىل  انظر  الصفحة.  هذه  يف  الواردة  األسئلة  اعتبارك 

أمريكاالواليات  يف  "الدراسة  من  النسخة  هذه  يف  املدرجة 

املتحدة" Study in the USA® وقم بزيارة موقعنا اإللكرتوين 

املدارس  عن  املعلومات  بعض  لقراءة   StudyUSA.com

االتصال  وميكنك  لغات  بعدة  الوصف  يرد  حيث  الفردية 

املحيل  الطالب  توجيه  مركز  إىل  اذهب  مبارشًة.  باملدرسة 

للحصول عىل مصادر تساعدك يف تحديد املدارس التي تهمك. 

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

ومجزية. رائعة  بتجربة  وستنعم 

االعتماد والمؤسسات المهنية
تتميز برامج اللغة اإلنجليزية املكثفة املعتمدة أو التي تحمل 

بأنها  ثانية  اللغة اإلنجليزية كلغة  عضوية مؤسسات تدريس 

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.  

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؟

ي3
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.
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مركز اللغة اإلنجليزية

ابدأ رحلتك املثيرة في دراسة اللغة اإلجنليزية بالواليات املتحدة اليوم!

يقع مركز اللغة اإلنجليزية ELC يف حرم جامعة أولد دومينيون Old Dominion University بينام تقع الجامعة يف مدينة نورفولك يف والية 

فريجينيا يف منطقة حرضية يبلغ تعداد سكانها 1.6 مليون نسمة. يقع حرم الجامعة عىل بعد دقائق قليلة من مدينة املنتجعات فريجينيا بيتش وعىل 

بعد ثالث ساعات بالسيارة من واشنطن العاصمة وست ساعات من مدينة نيويورك.

اسباب تجعلك تختار مركز اللغة اإلنجليزية بجامعة أولد دومينيون

برامج لغة اإلنجليزية مكثفة – دورات من املستوى األسايس وحتى املتقدم تساعد الطالب عىل بلوغ أهدافهم.  •

ستة مستويات مختلفة – أربعة دورات يف كل مستوى تجتمع 20 ساعة كل أسبوع وملدة 7 أسابيع.  •

اهتامم خاص بكل طالب من هيئة التدريس تجمع بني الخربة والجودة العالية يف فصول قليلة العدد.  •

قبول مرشوط بالربامج الجامعية وببعض برامج الدراسات العليا.  •

برنامج مونارك للتحول باللغة اإلنجليزية – طريق مبارش للوفاء مبتطلبات إجادة اللغة اإلنجليزية مبعظم الربامج األكادميية بدون     •

.IELTS أو TOEFL الحاجة الجتياز اختبار              

برنامج رشيك املحادثة – يقرتن الطالب بطالب أمريكيني ملامرسة اللغة اإلنجليزية.  •

عدد الطالب امللتحقني:
24,322 طالباً من 116 دولة و50 والية.

الخريجون:
أكرث من 138,000 خريجاً يف 68 دولة ويف جميع الواليات الـ 50.

جامعة أولد دومينيون

اكتشف اإلمكانيات

odu.edu/esl

برامج الشهادات:
166 برنامج دراسات جامعية ودراسات عليا 

ودكتوراه
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FLORIDA STATE UNIVERSITY
CENTER FOR INTENSIVE ENGLISH STUDIES

cies.fsu.edu هاتف: ٨٥٠.٦٤٤.٤٧٩٧       •      اطلع على موقعنا

Florida State University  جامعة والية فلوريدا
مؤسسة ثقافية رئيسة يف الجنوب الرشقي من الواليات املتحدة وهي احدى املئة 

جامعة يف البالد املتفوقة يف االبحاث. فيها أكرث من ٤٤٠٠٠ طالب من جميع الواليات 
الخمسني ومن اكرث من 1٠٠ دولة.

املكان االفضل لبداية دراستك يف الواليات املتحدة
بالدراسة معنا فإنك تضمن نجاحك يف اية جامعة امريكية.  

جميع االساتذة عندنا عىل درجة عالية من الثقافة.  
الصفوف صغرية مام يسمح بالكثري من االنتباه الشخيص.  

سنحرضك للنجاح يف امتحان   IELTS او ™TOEFL iBT الذي ميكن   
تقدميه هنا.

تعقد جميع الدروس يف Florida State University الجميلة.  
2٤ ساعة من التدريب الصفي.  

سعر واحد يغطي جميع التكاليف.  

www.esl.com

ESL.COM ية مع ز نجل�ي تعلم الإ



الطالب هنا يأخذون دراستهم بصورة أكرث جدية 

وهو األمر الذي حفزين عىل العمل أكرث. وقد 

الحظت أن نظام التعليم األمرييك أكرث دميقراطية 

حيث ينصت األساتذة آلرايئ يف الفصل. ال أحتاج 

ألن أكون حذراً عند التحدث إىل األساتذة هنا 

ألنهم أكرث وداً من األساتذة يف وطني.

—إلناز أبيديان، من إيران، تدرس  تخصص اآلداب 

بجامعة إيسرتن إليونويز يف شارلستون، إليونويز

فهم 
النظــام التعليمي 

في الواليات المتحدة

سياسة التدرج

نصيحة

قمية نقاط   
الدرجات الدرجة  

٤،٠٠  ١٠٠ - ٩٣%  A
٣ ، ٦ ٧  ٩٢ - ٩٠ %  -A
٣ ، ٣ ٣  ٨٩ - ٨٧ %  +B

٣  ٨٦ - ٨٣%  B
٢ ، ٦ ٧  ٨٢ - ٨٠ %  -B
٢ ، ٣ ٣  ٧٩ - ٧٧ %  +C

٢  ٧٦ - ٧٣%  C
١ ٫ ٦ ٧  ٧٢ - ٧٠%  -C
١ ، ٣ ٣  ٧٩ - ٦٧%  +D

١  ٦٦ - ٦٠%  D
١  ٥٩ - ٠٠%  F
٠ غري مكتمل   I

النظام التعليمي األمرييك يوفر 
جمااًل غنيًًا يزخر باالختيارات 

للطالب األجانب حيث يوجد نظام لملدارس 
والرباجم واألماكن مما يربك الطالب األجنيب 

وحىت األمرييك. لذلك ومع بدء حبثك عن 
املدرسة املناسبة، من املهم أن تعوُّد نفسك عىل 

نظام التعلمي األمرييك. سيساعدك فهم هذا 
النظام عىل تضييق اخليارات وتطوير خطتك 

التعلميية.

البنية التعليمية:
املدارس االبتدائية والثانوية

قبل التعلمي العايل، يدرس معظم الطالب 
األمريكيون باإلمجال ١٢ سنة يف املراحل 

“االبتدائية” و”الثانوية”. ويشار إىل هذه 
السنوات كأول اثين عرش صفًا دراسيًا. ويبدأ 

الطالب األمريكيون عند سن ست سنوات 
تقريبًا دراسهتم باملدارس االبتدائية واليت 

عادًة ما يطلق علهيا “املدرسة المتهيدية” حيث 
حيرضون مخس أو ست سنوات مث يتوجهون 

إىل املدرسة الثانوية.
تتكون الدراسة يف املدارس الثانوية من 

برناجمني. األول ويدىع “املدرسة املتوسطة” أو 
“املدرسة الدنيا” أما الربناجم الثاين فيمسى 
“باملدرسة العليا”. ويمت منح الطالب دبلوم أو 
هشادة فور التخرج من املدرسة العليا. وبعد 

التخرج من املدرسة العليا )الصف الثاين 
عرش(، ميكن الطالب األمرييك الذهاب لللكية 

أو اجلامعة وهو ما يعرف بالتعلمي العايل. 

نظام احتساب الدرجات
مثل الطالب األمريكيني متامًا، سيكون عليك 

أن ترسل هشاداتك األاكدميية جكزء من معلية 
التقدم لاللتحاق باجلامعة أو اللكية. والهشادات 

األاكدميية يه نسخ رمسية من معلك 
األاكدميي. يتضمن ذلك يف الواليات املتحدة 

درجاتك ومعدل الدرجات الرتامكي ويه 
مقاييس إلجنازك األاكدميي. وعادًة ما يمت 

ختصيص درجات للدورات باستخدام النسب 
املوئية واليت يمت حتويلها إىل درجات.
وقد يكون نظام منح الدرجات واملعدل 

الرتامكي يف الواليات املتحدة حمّيًا السميا 
للطالب الدوليني. فهناك العديد من األشاكل 
لرتمجة الدرجات. فعىل سبيل املثال، يقدم 

طالبان حرضا مبدارس خمتلفة هشاداهتام 
لنفس اجلامعة. وكالمها قد حصل عىل معدل 

ترامكي ٣ۭۭ٫٥ درجة ولكن أحدمها حرض 
مدرسة عليا عادية بيمنا درس اآلخر مبدرسة 

فاخرة تنطوي عىل حتديات أاكدميية، فقد 
تفرس اجلامعة معدل الدرجات الرتامكي بصفة 

خمتلفة ألن املدرستني تطبقان معايي خمتلفة 
متامًا.

وهيلع، هناك بعض األمور احملورية جيب أن 
تضعها يف اعتبارك:

+  جيب أن جتد املعادل األمرييك آلخر 
مستوى تعليمي أمكلته يف بلدك.

+   يرىج االهمتام بصفة خاصة مبتطلبات 
القبول للك جامعة ولكية باإلضافة إىل 

براجم الهشادات الفردية واليت قد يكون هلا 
متطلبات خمتلفة عن اجلامعة.

+ عليك أن تلتقي املرشد التعليمي أو 
املستشار اإلرشادي لكي تتأكد من تلبية 

المتطلبات براجم الهشادات الفردية.  
سيكون املرشد التعليمي أو املستشار 

اإلرشادي قادرًا عىل إرشادك معا إذا اكن 
من الرضوري أن تقيض سنة إضافية أو 

سنتني إضافيتني لإلعداد لاللتحاق جبامعة 
أمريكية أم ال. فإذا ما التحق طالب أجنيب يف 

اجلامعات أو اللكيات األمريكية قبل أن يكون 
مؤهاًل لدخول اجلامعة يف بلده، فإن حكومات 
بعض الدول وأرباب العمل ال تعرتف بالتعلمي 

األمرييك .

 عادًة ما تبدأ السنة الدراسية يف أغسطس 
أو سبمترب وتسمتر حىت هشر مايو أو يونيو. 

يبدأ معظم الطالب اجلدد يف اخلريف، 
لذلك مفن اجليد للطالب الدوليني أن يبدؤوا 

الدراسة كذلك يف اجلامعة يف نفس الوقت. 
ينطوي ذلك عىل الكثي من اإلثارة. يف بداية 

العام الدرايس يكوُّن الطالب الكثي من 
الصداقات ألهنم مجيعًا يتعودون عىل مرحلة 
جديدة من احلياة األاكدميية. باإلضافة إىل 
ذلك، يمت تصممي العديد من الدورات للطالب 

يك يدرسوها بالتتابع بالبدء يف اخلريف 
واالسمترار يف الدراسة طوال العام.

يتكون العام الدرايس يف العديد من املدارس 
من فصلني دراسيني يمسى لك مهنام بالفصل 
الدرايس أو “التيم”. )تستخدم بعض املدارس 

سنة مكونة من ثالث فصول دراسية(. إال أن 
بعض املدارس تقسم السنة إىل نظام ربايع 

مكون من أربعة فصول يمشل دورة إضافية 
يف الصيف. وبصفة أساسية، إذا استبعدت 
الدورة الصيفية، فإن العام الدرايس يتكون 

من فصلني أو ثالثة فصول دراسية.

نظام التعليم العالي األمريكي: 
مستويات الدراسة

املستوى األول: دون الخريجني
الطالب الذي يلتحق بلكية أو جامعة ومل حيصل 

عىل درجة الباكلوريوس يدرس مبستوى 
دون اخلرجيني. وتستغرق هذه الدراسة 
عادًة حوايل أربع سنوات للحصول عىل 

درجة الباكلوريوس. ميكنك أن تبدأ دراساتك 
للحصول عىل الباكلوريوس يف لكية أهلية أو 
جامعة أو لكية مدة الدراسة هبا أربع سنوات.

يف أول عامني من الدراسة، سيطلب منك 
تدرجييًا أن حترض مجموعة كبية من 
الفصول يف مواد خمتلفة تعرف عادًة 

بدورات اشرتاطية يف اآلداب والعلوم والعلوم 
االجمتاعية والفنون والتارخي وهكذا. واهلدف 
من ذلك هو أن تكتسب املعرفة العامة ويتكون 
لديك أساس مبجموعة متنوعة من املوضوعات 

قبل الرتكزي عىل جمال درايس متخصص.
وخيتار العديد من الطالب الدراسة يف 

لكية أهلية إلمكال أول سنتني من الدورات 
االشرتاطية. حيصلون هؤالء عىل هشادة درجة 
اآلداب مث ميكهنم التحويل إىل لكية أو جامعة 

مدة الدراسة هبا أربع سنوات.
“التخصص” هو جمال متخصص يمت تركزي 

هشادتك به. فعىل سبيل املثال، إذا اكن 
ختصص خشص ما يف الصحافة، فسيحصل 
عىل درجة باكلوريوس اآلداب يف الصحافة. 

وسيكون عليك أن تلتحق بعدد معني من 
الدورات يف هذا املجال لتلبية متطلبات 

الهشادة في مجال ختصصك. وجيب أن ختتار  
ختصص معّين يف بداية العام الثالث من 

الدراسة.
ومثة مسة فريدة لنظام التعلمي العايل 

األمرييك يه أنه بإماكنك أن تغي ختصصك 
مرات متعددة إذا أردت. ومن الشائع جدًا 

فهم 
النظــام التعليمي 

في الواليات المتحدة
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الطالب هنا يأخذون دراستهم بصورة أكرث جدية 

وهو األمر الذي حفزين عىل العمل أكرث. وقد 

الحظت أن نظام التعليم األمرييك أكرث دميقراطية 

حيث ينصت األساتذة آلرايئ يف الفصل. ال أحتاج 

ألن أكون حذراً عند التحدث إىل األساتذة هنا 

ألنهم أكرث وداً من األساتذة يف وطني.

—إلناز أبيديان، من إيران، تدرس  تخصص اآلداب 

بجامعة إيسرتن إليونويز يف شارلستون، إليونويز

فهم 
النظــام التعليمي 

في الواليات المتحدة

سياسة التدرج

نصيحة

قمية نقاط   
الدرجات الدرجة  

٤،٠٠  ١٠٠ - ٩٣%  A
٣ ، ٦ ٧  ٩٢ - ٩٠ %  -A
٣ ، ٣ ٣  ٨٩ - ٨٧ %  +B

٣  ٨٦ - ٨٣%  B
٢ ، ٦ ٧  ٨٢ - ٨٠ %  -B
٢ ، ٣ ٣  ٧٩ - ٧٧ %  +C

٢  ٧٦ - ٧٣%  C
١ ٫ ٦ ٧  ٧٢ - ٧٠%  -C
١ ، ٣ ٣  ٧٩ - ٦٧%  +D

١  ٦٦ - ٦٠%  D
١  ٥٩ - ٠٠%  F
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النظام التعليمي األمرييك يوفر 
جمااًل غنيًًا يزخر باالختيارات 

للطالب األجانب حيث يوجد نظام لملدارس 
والرباجم واألماكن مما يربك الطالب األجنيب 

وحىت األمرييك. لذلك ومع بدء حبثك عن 
املدرسة املناسبة، من املهم أن تعوُّد نفسك عىل 

نظام التعلمي األمرييك. سيساعدك فهم هذا 
النظام عىل تضييق اخليارات وتطوير خطتك 

التعلميية.

البنية التعليمية:
املدارس االبتدائية والثانوية

قبل التعلمي العايل، يدرس معظم الطالب 
األمريكيون باإلمجال ١٢ سنة يف املراحل 

“االبتدائية” و”الثانوية”. ويشار إىل هذه 
السنوات كأول اثين عرش صفًا دراسيًا. ويبدأ 

الطالب األمريكيون عند سن ست سنوات 
تقريبًا دراسهتم باملدارس االبتدائية واليت 

عادًة ما يطلق علهيا “املدرسة المتهيدية” حيث 
حيرضون مخس أو ست سنوات مث يتوجهون 

إىل املدرسة الثانوية.
تتكون الدراسة يف املدارس الثانوية من 

برناجمني. األول ويدىع “املدرسة املتوسطة” أو 
“املدرسة الدنيا” أما الربناجم الثاين فيمسى 
“باملدرسة العليا”. ويمت منح الطالب دبلوم أو 
هشادة فور التخرج من املدرسة العليا. وبعد 

التخرج من املدرسة العليا )الصف الثاين 
عرش(، ميكن الطالب األمرييك الذهاب لللكية 

أو اجلامعة وهو ما يعرف بالتعلمي العايل. 

نظام احتساب الدرجات
مثل الطالب األمريكيني متامًا، سيكون عليك 

أن ترسل هشاداتك األاكدميية جكزء من معلية 
التقدم لاللتحاق باجلامعة أو اللكية. والهشادات 

األاكدميية يه نسخ رمسية من معلك 
األاكدميي. يتضمن ذلك يف الواليات املتحدة 

درجاتك ومعدل الدرجات الرتامكي ويه 
مقاييس إلجنازك األاكدميي. وعادًة ما يمت 

ختصيص درجات للدورات باستخدام النسب 
املوئية واليت يمت حتويلها إىل درجات.
وقد يكون نظام منح الدرجات واملعدل 

الرتامكي يف الواليات املتحدة حمّيًا السميا 
للطالب الدوليني. فهناك العديد من األشاكل 
لرتمجة الدرجات. فعىل سبيل املثال، يقدم 

طالبان حرضا مبدارس خمتلفة هشاداهتام 
لنفس اجلامعة. وكالمها قد حصل عىل معدل 

ترامكي ٣ۭۭ٫٥ درجة ولكن أحدمها حرض 
مدرسة عليا عادية بيمنا درس اآلخر مبدرسة 

فاخرة تنطوي عىل حتديات أاكدميية، فقد 
تفرس اجلامعة معدل الدرجات الرتامكي بصفة 

خمتلفة ألن املدرستني تطبقان معايي خمتلفة 
متامًا.

وهيلع، هناك بعض األمور احملورية جيب أن 
تضعها يف اعتبارك:

+  جيب أن جتد املعادل األمرييك آلخر 
مستوى تعليمي أمكلته يف بلدك.

+   يرىج االهمتام بصفة خاصة مبتطلبات 
القبول للك جامعة ولكية باإلضافة إىل 

براجم الهشادات الفردية واليت قد يكون هلا 
متطلبات خمتلفة عن اجلامعة.

+ عليك أن تلتقي املرشد التعليمي أو 
املستشار اإلرشادي لكي تتأكد من تلبية 

المتطلبات براجم الهشادات الفردية.  
سيكون املرشد التعليمي أو املستشار 

اإلرشادي قادرًا عىل إرشادك معا إذا اكن 
من الرضوري أن تقيض سنة إضافية أو 

سنتني إضافيتني لإلعداد لاللتحاق جبامعة 
أمريكية أم ال. فإذا ما التحق طالب أجنيب يف 

اجلامعات أو اللكيات األمريكية قبل أن يكون 
مؤهاًل لدخول اجلامعة يف بلده، فإن حكومات 
بعض الدول وأرباب العمل ال تعرتف بالتعلمي 

األمرييك .

 عادًة ما تبدأ السنة الدراسية يف أغسطس 
أو سبمترب وتسمتر حىت هشر مايو أو يونيو. 

يبدأ معظم الطالب اجلدد يف اخلريف، 
لذلك مفن اجليد للطالب الدوليني أن يبدؤوا 

الدراسة كذلك يف اجلامعة يف نفس الوقت. 
ينطوي ذلك عىل الكثي من اإلثارة. يف بداية 

العام الدرايس يكوُّن الطالب الكثي من 
الصداقات ألهنم مجيعًا يتعودون عىل مرحلة 
جديدة من احلياة األاكدميية. باإلضافة إىل 
ذلك، يمت تصممي العديد من الدورات للطالب 

يك يدرسوها بالتتابع بالبدء يف اخلريف 
واالسمترار يف الدراسة طوال العام.

يتكون العام الدرايس يف العديد من املدارس 
من فصلني دراسيني يمسى لك مهنام بالفصل 
الدرايس أو “التيم”. )تستخدم بعض املدارس 

سنة مكونة من ثالث فصول دراسية(. إال أن 
بعض املدارس تقسم السنة إىل نظام ربايع 

مكون من أربعة فصول يمشل دورة إضافية 
يف الصيف. وبصفة أساسية، إذا استبعدت 
الدورة الصيفية، فإن العام الدرايس يتكون 

من فصلني أو ثالثة فصول دراسية.

نظام التعليم العالي األمريكي: 
مستويات الدراسة

املستوى األول: دون الخريجني
الطالب الذي يلتحق بلكية أو جامعة ومل حيصل 

عىل درجة الباكلوريوس يدرس مبستوى 
دون اخلرجيني. وتستغرق هذه الدراسة 
عادًة حوايل أربع سنوات للحصول عىل 

درجة الباكلوريوس. ميكنك أن تبدأ دراساتك 
للحصول عىل الباكلوريوس يف لكية أهلية أو 
جامعة أو لكية مدة الدراسة هبا أربع سنوات.

يف أول عامني من الدراسة، سيطلب منك 
تدرجييًا أن حترض مجموعة كبية من 
الفصول يف مواد خمتلفة تعرف عادًة 

بدورات اشرتاطية يف اآلداب والعلوم والعلوم 
االجمتاعية والفنون والتارخي وهكذا. واهلدف 
من ذلك هو أن تكتسب املعرفة العامة ويتكون 
لديك أساس مبجموعة متنوعة من املوضوعات 

قبل الرتكزي عىل جمال درايس متخصص.
وخيتار العديد من الطالب الدراسة يف 

لكية أهلية إلمكال أول سنتني من الدورات 
االشرتاطية. حيصلون هؤالء عىل هشادة درجة 
اآلداب مث ميكهنم التحويل إىل لكية أو جامعة 

مدة الدراسة هبا أربع سنوات.
“التخصص” هو جمال متخصص يمت تركزي 

هشادتك به. فعىل سبيل املثال، إذا اكن 
ختصص خشص ما يف الصحافة، فسيحصل 
عىل درجة باكلوريوس اآلداب يف الصحافة. 

وسيكون عليك أن تلتحق بعدد معني من 
الدورات يف هذا املجال لتلبية متطلبات 

الهشادة في مجال ختصصك. وجيب أن ختتار  
ختصص معّين يف بداية العام الثالث من 

الدراسة.
ومثة مسة فريدة لنظام التعلمي العايل 

األمرييك يه أنه بإماكنك أن تغي ختصصك 
مرات متعددة إذا أردت. ومن الشائع جدًا 
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الطالب املتخرج ورقة احباث تمسى “رسالة 
املاجستي” أو أن يمكل “مرشوع املاجستي”.

املستوى الثالث: الخريجون ممن يلتحقون 
بشهادة الدكتوراه

تعترب العديد من مدارس اخلرجيني احلصول 
عىل درجة املاجستي أول خطوة حنو احلصول 
عىل الدكتوراه يف حني أنه يف مدارس أخرى، 

ميكن للطالب اإلعداد للدكتوراه مبارشًة دون 
احلصول عىل درجة املاجستي. وقد تستغرق 

الدكتوراه ثالث سنوات أو أكرث. وبالنسبة 
للطالب الدوليني، قد تستغرق مخس أو ست 

سنوات.
ينضم معظم مرحشي درجة الدكتوراه خالل 
أول سنتني إىل فصول دراسية وندوات. ويمت 
قضاء عام إضايف آخر عىل األقل يف إجراء 
حبث أويل وكتابة رسالة ورقة حبثية. وجيب 

أن حتتوي هذه الورقة عىل وجهات نظر 
وتصمميات أو أحباث مل يمت نرشها من قبل.

والورقة البحثية للدكتوراه يه مناقشة 
وملخص لملنحة احلالية حول موضوع ما. 

وتشرتط معظم اجلامعات األمريكية اليت متنح 
درجة الدكتوراه أن تكون لدى املرحشني معرفة 
بلغتني أجنبيتني لقضاء الفرتة الزمنية املطلوبة 
الجتياز امتحان تأهييل يقبل املرحشني رمسيًا 

بربناجم الدكتوراه وكذلك اجتياز امتحان 
شفهي يف نفس موضوع ورقة البحث.

خصائص نظام التعليم العالي 

األمريكي
بيئة الفصل الدرايس

ختتلف قاعات التدريس بني كبية تتسع ملائت 
الطلبة أو صفوف صغية )صفوف مناقشة( 

وعقد احللقات الدراسية حيث يكون عدد 
الطالب قليال. ويتسم جو الفصل الدرايس 

األمرييك بالديناميكية الشديدة. ويتوقع منك 
أن تبدي رأيك وتناقش وجهة نظرك وتشارك 
يف املناقشات وتقدم العروض. وجيد الطالب 

الدوليون ذلك من أكرث ما يثي الدهشة يف 
نظام التعلمي األمرييك.

وعادة ما يسند املعملون لك أسبوع كتاب 
نصوص وموضوعات قراءة أخرى للطالب. 
وسينتظر منك أن تواكب القراءات واملعرفة 

للطالب األمريكيني أن حيولوا ختصصهم 
عند نقطة معينة يف دراساهتم مبستوى دون 
اخلرجيني. وعادة ما يكتشف الطالب جمااًل 
خمتلفًا يربعون فيه أو يسمتتعون به. فنظام 

التعلمي األمرييك مرن للغاية. ضع يف اعتبارك 
أنه من خالل التحويل بني التخصصات تنتج 

العديد من الدورات مما يعين املزيد من الوقت 
واملال.

املستوى الثاني: الخريجون ممن يلتحقون 
بشهادة املاجستري

يف الوقت احلايل، ميكن خلرجي اللكية أو 
اجلامعة احلاصل عىل درجة الباكلوريوس 

أن يفكر جبدية يف دراسة هشادة يك يلتحق 
بوظائف معينة أو من أجل التطور املهين. 

تعترب هذه الهشادة إلزامية بصفة سنوية يف 
املناصب العليا يف علوم املكتبات واهلندسة 

والصحة السلوكية والتعلمي.
فضاًل عن ذلك، يحمس للطالب الدوليني من 

بعض الدول فقط بالدراسة باخلارج مبستوى 
اخلرجيني. وجيب أن تستعمل عن الرشوط 

املطلوبة للحصول عىل وظيفة يف بالدك قبل 
أن تتقدم لاللتحاق بدراسات عليا بإحدى 

اجلامعات األمريكية.
وعادًة ما يكون برناجم اخلرجيني قمسًا 

باجلامعة أو اللكية. ولاللتحاق هبذا الربناجم، 
ستحتاج ألن جتتاز امتحان جسل اخلرجيني 

)GRE(. وتتطلب بعض براجم املاجستي 
اختبارات معينة مثل اختبار القبول مبدارس 
القانون )LSAT( أو امتحان جسل اخلرجيني 

)GRE( أو )GMAT( لاللتحاق مبدارس 
األمعال وامتحان القبول باللكيات الطبية 

لاللتحاق مبدرسة طبية.
ودامئًا ما تكون براجم هشادات املاجستي 

ملدة سنة أو اثنتني. فعىل سبيل املثال، يعترب 
ماجستي إدارة األمعال برناجم هشادة شائع 

للغاية ويستغرق حوايل سنتني يف حني 
تستغرق براجم ماجستي أخرى مثل الصحافة 

عامًا واحدًا.
يمت قضاء معظم وقت برناجم املاجستي يف 

الدراسة بالفصل الدرايس وجيب أن يعد 

حديث التخرج
تبدأ جاين دراساتها الجامعية يف كلية هاي الين .

مبتدئ
تلتحق جاين بالعديد من الدورات املطلوبة وتحصل عىل 

شهادة الزمالة يف اآلداب من كلية هاي الين . وهي اآلن 

مستعدة لالنتقال للجامعة.

طالب مبتدئ
تنتقل جاين لجامعة واشنطن حيث تتخصص يف التسويق. 

تجتاز جاين )فصالً دراسياً واحداً( من الدورات وتكتشف أن 

من األفضل لها ان تلتحق بعلوم الحاسوب. تلتقي املستشار 

الطاليب وتحول رسمياً من تخصص آلخر.

طالب متقدم
تتخرج جاين !!!

نصيحة
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.

—يازير ناوم باريوس من تشييل، يدرس تقنية علوم الحرائق بكلية ترويك ميدوز للجاليات يف رينو بوالية 

نيفادا.
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ادرس

تتوافر برامج 
تدريس 

اإلجنليزية 
كلغة ثانية

حرم جامعة متنامي وآمن ومبتكر ويتسم بالود
أكثر من 100 برنامج تمنح درجة البكالوريوس

أكثر من 50 برنامج تمنح درجة املاجستير
معلم واحد لكل 19 طالباً في املتوسط

أكثر من 150 منظمة طالبية
تأسست الجامعة عام 1886

في جامعة
شاتانوجا    تينيسي في  

 

College of the Desert

 College of the Desert, International Education Program, 43-500 Monterey Ave., Palm Desert, CA 92260  USA 
Tel: 760-776-7205 • Fax: 760-862-1361 • email: IEP@collegeofthedesert.edu • www.collegeofthedesert.edu/international

ينجز الجميلة بوالية كاليفورنيا ي منطقة منتجعات بالم س�ب
كلية مدة الدراسة بها عامان �ف

تقدم كلية الصحراء:
ي ذلك جامعة 

التحويل إىل جامعات مدة الدراسة بها ٤ سنوات بما �ف  •
كاليفورنيا وجامعة كوالورادو الحكومية.

أك�ث من ٨٥ درجة وشهادة علمية.  •
قيمة عظيمة ورسوم قليلة وتكاليف معيشة أقل.  •
٤٥٠ / ٤٥ :TOEFL ي امتحان

تطلب درجات أقل �ف  •
برنامج االأرسة االأمريكية المضيفة.  •

ية المكثفة: ز نجل�ي تقدم أكاديمية اللغة الإ
ية. ف نجل�ي ٣٠ ساعة أسبوعياً من التعليم باللغة االإ  •

برامج لمدة ٨ و ١٦ 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.  •

كلية الصحراء

ي منتجع  أثناء الدراسة
 عىل غرار المعيشة �ز
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املطلوبة حبيث ميكنك املشاركة يف املناقشات الفصلية 
وفهم احملارضات. مكا تتطلب بعض براجم الهشادات 

من الطالب قضاء بعض الوقت يف املخترب.
ومينح األساتذة درجات للك طالب ملتحق بالدورة. 

وعادًة ما تقوم الدرجات عىل ما ييل:

+   سيكون للك أستاذ مجموعة خاصة من متطلبات 

الفصل ولكن ينتظر من الطالب املشاركة يف 
املناقشات الفصلية السميا يف دورات الندوات. 

ويعترب هذا العامل عنرصًا هامًا للغاية يف حتديد 
درجة الطالب.

+   عادًة ما يمت عقد امتحان منتصف الفصل 

الدرايس أثناء وقت احلصص الدراسية.
+   جيب تقدمي ورقة حبثية أو أكرث أو تقارير خمربية 

للتقيمي.
+   يمت عقد امتحانات قصية أو مسائل. وأحيانًا ما 

يقدم املعملون للطالب )مسألة( غي معلنة. وال يؤثر 
ذلك بشدة يف الدرجة ولكن الغرض منه هو حتفزي 

الطالب لملواظبة عىل أداء الواجبات واحلضور.
+   سيمت عقد امتحان هنايئ بعد اجمتاع الفصل 

األخي.

الدرجات
يمت ختصيص عدد معني من الدرجات أو الساعات 

املعمتد للك دورة. ويعترب هذا العدد هو تقريبًا نفس 
عدد الساعات اليت يقضهيا الطالب يف الفصل هبذه 

الدورة لك أسبوع. وعادًة ما ختصص من ثالث 
مخلس درجات للك دورة.

يستغرق برناجم الدوام الاكمل يف معظم املدارس 
١٢ او ١٥ ساعة معمتدة )أربع أو مخس دورات يف 
التيم أو الفصل الدرايس( وجيب إجناز عدد معني 
من الدرجات للتخرج. وينتظر من الطالب الدوليني 
االنضامم لربناجم بنظام الدوام الاكمل لك فصل 

درايس.

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

هشادة جامعية، فيف معظم األحيان ميكن استخدام 
الدرجات اليت أحرزها يف املدرسة األوىل إلمتام 

هشادة يف اجلامعة اجلديدة وهذا يعين أنه بإماكن 
الطالب االنتقال إىل جامعة أخرى وأن يتخرج مهنا 

يف وقت معقول. 

١
الكليات والجامعات الحكومية

 تتدار املدارس الحكومية وتدعم من قبل الدولة أو الحكومة املحلية ولدى كل واحدة من        
الواليات الخمسني جامعة حكومية واحدة عىل األقل وقد يكون هناك لديهم العديد من  

الكليات. كام أن الكثري من املدارس الحكومية تحمل كلمة "والية ..." كذا مع اسمها مثل جامعة 
والية واشنطن وجامعة ميتشيجن.

المدارس الخاصة٢ 
هذه املدارس تدار من قبل القطاع الخاص بدال من أن يديرها فرع من الحكومة. وعادة ما 
تكون الرسوم الدراسية أعىل يف املدارس الخاصة و هي أصغر حجام من املدارس الحكومية. 
ان جميع الجامعات والكليات ذات الصلة بالدين هي مدارس خاصة. وترحب جميع هذه 
املدارس تقريباً بالطالب من جميع األديان واالعتقادات. وإن كانت نسبة من هذه املدارس تفضل 

التحاق الطالب الذين ينتمون لنفس املعتقدات الدينية مثل من ينتمون للمكان الذي تأسست فيه 
املدرسة.

الكليات األهلية٣ 
تبلغ مدة الدراسة يف هذه الكليات األهلية سنتني وتقبل خريجي الثانوية العامة ومتنحهم 
" شهادة الزمالة )أي غري 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 للتحويل األكادميي 
واآلخر يعد الطالب لالنضامم للقوى العاملة مبارشًة. وغالباً ما تكون شهادات التحويل للجامعة 

شهادات زمالة يف اآلداب أو شهادات زمالة يف العلوم. وليس من املرجح أن يتم التحويل يف 
شهادات الزمالة يف العلوم التطبيقية وشهادة اإلمتام.

ويُنقل عادة خريجو الكليات األهلية اىل كليات األربع سنوات أو الجامعات للحصول عىل 
شهاداتهم الجامعية إذ ميكنهم نقل رصيدهم الدرايس ) الساعات الدراسية املعتمدة( الذي أحرزوه 

من الكليات األهلية وبذلك يستطيعون الحصول عىل درجة البكالوريوس خالل سنتني إضافيتني 
او أكرث. ويقدم الكثري منهم برنامج تعليم اللغة االنجليزية كلغة ثانية أو برنامج اللغة اإلنجليزية 

املكثف وذلك لتهيئتهم لاللتحاق بدورات مبستوى الجامعة.
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.

معهد التكنولوجيا٤ 
معهد التكنولوجيا هو مدرسة تقدم تعليام ملدة أربع سنوات عىل األقل يف العلوم 

والتكنولوجيا ولدى بعضها برامج دراسات عليا بينام تقدم األخرى دورات أقرص.

أنواع التعليم العالي في 
الواليات المتحدة
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http://clas.uiowa.edu/esl/iiep

برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف من جامعة إيوا

كلية الفنون والعلوم الليربالية

• فرص لتعلم اللغة تتسم بالجودة العالية
• معلمون يتمتعون بخربات كبرية ويحملون درجات املاجستري والدكتوراه

• فصول قليلة العدد تقدم جميع مستويات التعليم
• 20 ساعة من التدريس أسبوعياً يف فصيل الربيع والخريف و27 ساعة أسبوعياً بفصل الصيف

• مخترب لتعليم اللغة للعمل املنفرد
• الجامعة توفر القبول املرشوط للطالب الجامعيني

• توفر الجامعة العمل بنظام الدوام الجزيئ بحرم الجامعة
• رحالت ميدانية وأنشطة ترفيهية واجتامعية

• الوصول الكامل إىل خدمات الجامعة
• تبدأ الدورات يف أغسطس ويناير ومايو

برنامج اللغة اإلنجليزية املكثف من جامعة إيوا
1112 مركز مقر الجامعة

جامعة إيوا
مدينة إيوا، إيوا 52242، الواليات املتحدة األمريكية

iiep@uiowa.edu

admissions.calpoly.edu

تعلم باملمارسة

 جامعة كاليفورنيا ستيت
  للتقنيات املتعددة

•   موقع   مثالي   –   في   منتصف   الطريق   بني  
 سان   فرانسيسكو   ولوس   أنجلوس
•   6   كليات   وأكرث   من   60   تخصصاً

• 94%   من   الخريجني   تم   تعيينهم   مؤخراً  
 ووجدوا   فرص   عمل   وثيقة   الصلة  

 بتخصصاتهم  . 

• التعليم   –   طريقة   التعلم   باملمارسة   والتعليم  
 التجرييب

• الجامعة   الحكومية   األولى   في   مستوى  
 • املاجستري   في   الغرب   وفقاً   لتقرير   أخبار  

    U . S .  News  &الواليات   املتحدة   والعالم 
 World   Report

international-admissions@calpoly.edu :بيانات االتصال



بقلم دايفد اندرسون

 

قم بزيارة

StudyUSA.com
للعثور عىل مدارس 

أكرث واتصل بهم بشكل 
مبارش!
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ما هو نوع التعليم  
الذي أريده؟

ما هي أهدايف املهنية؟

هل أنا مستعد أن أرحل بعيدا عن الوطن وإىل 

دولة جديدة ملدة أربع سنوات؟

هل فّكرت يف إجاميل التكلفة )باإلضافة 

ملصاريف املعيشة( للحصول عىل هذا 

التعليم؟

هل حّددت نوع االعتامدات التي أحتاجها 

ملساري املهني مستقبالً ؟

هل تفرض حكومتي أي رشوط فيام يتعلق 

بالدراسة يف الواليات املتحدة؟

ما هو نوع منظامت الطلبة التي تهمني؟

هل هناك أي اعتبارات دينية خاصة ينبغي 

النظر فيها ؟

 هل الجامعات أو برامج الدراسات املهنية 

األمريكية معرتف بها يف دولتي؟

أين ميكنني أن أجد معلومات حول الجامعات 

األمريكية؟

من إجتذبت  املاليني  أنظار  املتحدة  الواليات 

وكلياتها  لجامعاتها  االجانب  الطلبة 

توفر  املتحدة  الواليات  ألن  نظراً  الثانوية،  املرحلة  بعد  فيام 

الكثري من الخيارات، ولديها أفضل التجهيزات يف العامل. وألن 

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 ٣٠٠٠ جامعة وكلية يف الواليات املتحدة، 

سيتحتم عليك تحديد أولوياتك. ومن بني أفضل مزايا نظام 

تناسب  جيدة  اختيارات  هناك  أن  األمرييك  العايل  التعليم 

وكليات  املهنية  املدارس  إىل  األهلية  الكليات  من  الجميع 

العامة الكبرية. كام ينبغي  الفنون الحرة الخاصة والجامعات 

عليك النظر يف عنارص أخرى؛ مثل املوقع الجيوغرايف للمدرسة، 

متنحها. التي  الشهادات  وأنواع  وحجمها، 

كمتقدم أجنبي للدراسة، ال شك أنك تواجه تحديات خاصة. 

تَرَ  فقد تكون هذه هي زيارتك األوىل للواليات املتحدة، ومل 

الحرم الجامعي محل اهتاممك. فمن األهمية مبكان أن تعتني 

األشخاص  ونوعية  الجامعة  موقع  عن  باملعرفة  خاص  بشكل 

الذين يتعلمون ويعلمون هناك. فهذه االعتبارات قد ال تقل 

أهمية عن نوعية الربامج األكادميية التي تقدمها الجامعة.

ابدأ بحثك مبكرا – وال تغفل أهدافك بعيدة المدى

نصيحتي األوىل لك أال تتعجل وأن تأخذ ما يكفيك من الوقت 

لدراسة اختياراتك املحتملة. فاألمر يتطلب الكثري من الوقت 

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

تبدأ البحث قبل بدء الدراسة بنحو ١٢ إىل ١٨ شهرا عىل األقل 

)وتذكر دامئا أن السنة الدراسية تبدأ يف الواليات املتحدة يف 

املتقدمني،  من  العديد  وكشأن  سبتمرب(.  أغسطس أو  شهر 

سوف تحتاج كذلك إىل التفكري يف أنك ستحتاج إىل قضاء من 

ثانية  االنجليزية كلغة  اللغة  برنامج  ٣ إىل ٩ أشهر يف دراسة 

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

مستشارو التعليم
تعرف  أن  املفيد  من  الخيارات،  من  العديد  هناك  ألن  نظراً 

ملساعدتك  الصلة  ذات  املعلومات  عىل  العثور  ميكنك  أين 

عىل تضييق نطاق البحث الذي تقوم به. ويلجأ العديد من 

خالل  توجيههم  يف  للمساعدة  التعليم  ملستشاري  الطالب 

بحثهم. ويعترب مصطلح "مستشاري التعليم" مصطلحاً واسع 

واملؤسسات  األشخاص  النطاق، وميكن ملجموعة مختلفة من 

لك.  بالنسبة  الدور  تلعب هذا  أن 

الواليات املتحدة مراكز للمشورة، سواء كانت  ولدى حكومة 

العامة يف أي قنصلية أو سفارة، فضاًل  الشؤون  برعاية قسم 

يف  املنترشة  وفولربايت  إيه  إس  يو  إديوكيشن  مكاتب  عن 

العامل. وقد تكون بلدك مشاركة يف رعاية "مركزاً  كافة أرجاء 

مثل  الربحية؛  غري  املنظامت  كذلك  وهناك  القومية"،  ثنايئ 

الدويل. التعليم  ومعهد  أميدإيست 

تقديم  عىل  رسوماً  تفرض  ال  املؤسسات  تلك  من  والعديد 

أو  التصوير  مثل  خدمات  نظري  تكلفك  قد  ولكنها  املشورة، 

فضاًل  وكتالوجات،  كتيبات ونرشات  ُتقدم  وغالبيتهم  الربيد. 

عن الدخول عىل شبكة اإلنرتنت للبحث عن الجامعات. كام 

أن هذه املؤسسات تقدم املعلومات حول االختبارات الهامة؛ 

 ،GREو ،ACTو ،SATو ،TOEFL مثل اختبارات

مشورة  جلسات  تعقد  أن  بينها  الشائع  ومن   .GMATو

جامعية يرى فيها الطالب مقاطع فيديو عن الجامعات والحياة 

املستشارين  أحد  لك  ُيتاح  وبعدها  األمريكية،  الكليات  يف 

والتعليقات. لألسئلة 

بعض  أو  ما،  أرسة  أفراد  إىل  الحديث  الطالب  بعض  ويفضل 

أنك  وطاملا  املتحدة.  الواليات  يف  درسوا  ممن  األصدقاء، 

تعرفهم وتثق بهم، ميكنك أن تسألهم أسئلة محددة بشأن 

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

التعليم غري الرسميني" هؤالء قد يكون لديهم معلومات عن 

معهد أو اثنني فحسب، ومن ثم ليس من األفضل أن تعتمد 

فحسب. عليهم 

ويف العديد من البلدان هناك وكاالت خاصة لتقديم املشورة 

التعليمية. وبشكل عام، يكون لدى هذه الرشكات مصادر أكرث 

فضاًل عن عالقات  املجانية،  االستشارة  مكاتب  لدى  تلك  من 

مبارشة مع العديد من برامج تعليم اللغة اإلنجليزية املكثفة، 

لهذه  ميكن  معينة،  رسوم  مقابل  ففي  كذلك.  والجامعات 

القرار بشأن  اتخاذ  الطالب املحتملني عىل  الرشكات مساعدة 

الجامعات محل اهتاممهم، ومساعدتهم كذلك يف إجراءات 

التأشرية. التقدم للحصول عىل 

 ELS Language اللغة  مراكز  العديد من طالب  وألن 

والكليات  الجامعات  يف  الدراسة  يتابعون   Centers
www. اإلنرتنت  عىل  موقع  طورنا  فقد  األمريكية 

باملعلومات  مزود   collegedirectory.els.com
عن كيفية الحصول عىل شهادة جامعية بدون عالمات التوفل 

.)ELS من خالل مراكز اللغة(

ملراكز  الجامعي  التعيني  خدمات  ندير  أننا  كام 

املتحدة  الواليات  يف  املقيمني  الطالب  لنساعد   ELS

من  وملزيد  أوطانهم.  يف  يزالون  ال  الذين  والطالب 

العنوان:  إىل  الكرتونية  بالربيد  ارسل   املعلومات 

 .upsinfo@els.edu
نت ن�ت االإ

ال شك أن طالب اليوم يتوفر لهم كم هائل من املعلومات 

من خالل االنرتنت التي مل تكن متوفرة لطالب األجيال املاضية. 

ويكمن التحدي اآلن يف كم املعلومات املبالغ فيه هذا، ومن 

ثم من املستحسن استخدام الشبكة العنكبوتية كأداة للبحث 

بعينها. وهناك  أو تخصصات  عن معلومات بشأن مؤسسات 

www.StudyUSA.. العديد من مواقع االنرتنت مثل

com ميكنها مساعدتك يف تضييف نطاق بحثك.

مثل  االنرتنت،  مواقع  بعض  أن  بالذكر   وجدير 

خصيصاً  مصممة   ،www.StudyUSA.com
للطالب الدوليني، وهي توفر نظرة واسعة شاملة عىل الدراسة 

أن  االلكرتونية  املواقع  تلك  بإمكان  املتحدة.  الواليات  يف 

تساعدك يف تضييق بحثك وتوفري معلومات مفيدة وقّيمة عن 

والتكاليف  التأشرية،  والحصول عىل  الدراسية،  الربامج  اختيار 

الخاصة،  بلغتك  البحث  وميكنك  هناك.  للتعليم  التقديرية 

إضافيةـ  معلومات  عىل  للحصول  مبارشة  بالربامج  واالتصال 

اإلنرتنت. شبكة  طريق  عن  الطلب  ولتقديم 

نسخة من »الدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية«

يتضمن هذا املنشور العديد من الربامج املمتازة التي ترّحب 

الدوليني.  بالطالب 

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

املعايري  بعض  بجمع  قمنا  املتحدة،  الواليات  يف  الثانوي  بعد 

األشياء  هذه  كل  تكون  وقد  بحثك.  يف  البدء  عىل  ملساعدتك 

أكرث  العنارص  بعض  تعترب  طالب،  لكل  بالنسبة  ولكن  مهمة، 

أهم  لتحديد  العنارص  هذه  ادرس  اآلخر.  بعضها  من  أهمية 

أولوياتك.

1 المجال األكاديمي )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 أن تتحقق أوالً. 

وبرصف النظر عن القليل من املؤسسات املتخصصة للتعليم 
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١  المجال الأكاديمية )التخصص( 
٢  الدرجات العلمية والكليات 

الجامعية

٣  المعاي�ي الأكاديمية )والمكانة 
المرموقة(

٤  الموقع والمنطقة
 مدينة أو ضاحية او بلد؟

٥  إجمالي تكلفة دراستك؟
ة؟ ة أم كلية صغ�ي ٦  جامعة كب�ي

٧  متطلبات الـ TOEFL )أو التنازل 
عنها(

٨  العتماد

عنارص ينبغي 
نتباه إليها الإ

الفنون احلرة
يختار العديد من طالب برنامج 

البكالوريوس تخصصهم الرئيسي بعد 
إنهاء السنة الأول من دراستهم أو أكرث 

. يغري بعض الطالب تخصصهم الرئيسي 
هم للبقاء مدة  بالرغم من أن هذا يج�ب

أطول 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 

ن بالكليات والجامعات “ولم 
مريكي�ي الأ

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

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

خلفية تعليمية كاملة.

ي أي كلية أو جامعة حيث برنامج  و�ن
الفنون الحرة يتسم بالقوة، سوف 

ُيطلب منك دراسة مجموعة مختلفة من 
ن العلوم، 

ي تتنوع ب�ي
الموضوعات ال�ت

نسانيات، والموسيقى، والفنون  وتاريخ الإ
والآداب. وبحضور بعض الفصول 

ي المجالت المختلفة، ل شك  الدراسية �ن
أنك ستتعرف عىل موضوعات جديدة 
ي نفسك موهبة  وشيقة. وقد تكتشف �ن

ي مجالت لم تخطر لك أبدًا ببال. وقد  �ن
ه أبدًا من  ي مجال لم تعت�ب تقرر الدراسة �ن

أولويات دراستك الجامعية. 

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

فقط أن دراسة الفنون الحرة تعرّضك 
لموضوعات وأفكار أكاديمية جديدة، بل 

وتغرس فيك أدوات تستخدمها طوال 
حياتك؛ مثل التواصل الفّعال، ومهارات 
ي  ورية �ن ي تعت�ب رصن

التفك�ي النقدي، وال�ت
أي مهنة. والحق أن الكث�ي من الطالب 

ي استقاء تعليم شامل من كليات  يرغبون �ن
الفنون الحرة قبل اللتحاق بالجامعة أو 

الشتغال بمهنة محددة.

املتحدة  الواليات  يف  واملعاهد  الكليات  غالبية  فإن  العايل، 

األمريكية تقدم مجموعة كبرية من املناهج. ومن املمكن يف 

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 

الصعيد  وعىل  املثال.  سبيل  عىل  الهندسة  أو  األعامل  إدارة 

اآلخر، رمبا تفضل الدراسة يف كلية تقدم مجموعة واسعة من 

وبعد  مجالك،  يف  التخصص  ميكنك  حيث  التعليمية،  املناهج 

أخرى كذلك.  دراسة موضوعات  ميكنك 

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

لربنامج  التقدم  وسبل  املعلومات  عىل  الحصول  إىل  تسعى 

أمتمت  قد  كنت  فإذا  فعال.  تريدها  التي  العلمية  الدرجة 

املرحلة الثانوية )التعليم العايل(، أو أجريت بعض الدراسات 

الجامعية بدون إنهاء املرحلة والحصول عىل الدرجة العلمية، 

فأنت بذلك تتقدم للدراسات الجامعية )شهادة زمالة لعامني 

أو درجة البكالوريوس ألربعة سنوات(. وبالنسبة لغالبية هذه 

وإمنا  للحصول عىل درجة محددة،  التقدم  تحتاج  الربامج ال 

الجامعة.  أو  بالكلية  فقط االلتحاق 

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 

بالنسبة لك لالحتفاظ بصفتك طالب بدوام كامل )العديد من 

برامج املاجستري هي برامج مسائية و/أو تتم يف العطالت 

األسبوعية(. ويتم تقديم طلب اإللتحاق مبارشة للدائرة 

التي ترغبها، عىل عكس القبول يف املرحلة الجامعية. 

عليك  يتعني  الجامعية،  الدرجات  غالبية  عىل  وللحصول 

تقديم كشف درجات معياري؛ مثل GMAT )لخريجي 

الدرجات،  لهذه  تتأهل  ويك   .GREو األعامل(،  مدارس 

ينبغي أن تكون حاصاًل عىل درجة جامعية مكافئة لدراسة 

أربع سنوات.

)والمكانة  األكاديمية  المعايير   3
) قة مو لمر ا

األمريكية  والجامعات  الكليات  ببعض  االلتحاق  يعترب 

الدوليني  الطالب  لدى  خاصة  شهرة  األكرث  السّيام   –

ما  تحديد  يف  مفيداً  يعترب   – التعليميني  واملستشارين 

لغالبية  فبالنسبة  للقبول.  حقيقية  فرصة  لديك  كان  إذا 

الطالب، من األكرث واقعية أن يجدوا كلية مميزة متنحهم 

اإللتحاق  عىل  اإلرصار  من  بدالً  األكادميية،  التحديات 

املتحدة. الواليات  يف  جامعة   ٥٠ أفضل  بإحدى 

سيتم  وكيف  مدرسة،  بكل  اإللتحاق  معايري  عىل  تعرّف 

اسأل  املعايري.  بتلك  مقارنة  بك  الخاصة  الدرجة  قياس 

هذه  يف  القبول  يف  فرصك  عن  ومعّلميك  مستشارك 

غالبية  أن  تنىس  وال  اختيارك.  عليها  يقع  التي  املدارس 

الخاصة  القبول  قرارات  يف  تستند  والجامعات  الكليات 

بها عىل األداء األكادميي، فضاًل عن األنشطة دون املناهج 

املعيارية،  القبول  اختبارات  أهمية  يف  شك  ال  الدراسية. 

بكثري. أهم  املدرسية  درجاتك  أو  عالماتك  ولكن 

4 املوقع واملنطقة
الطالب  يواجهها  التي  الخيارات  من  الكبري  للعدد  نظراً 

الدوليون، مثة نهج يتمثل يف النظر يف أي منطقة جغرافية 

تفضل، أو عىل األقل أي مناطق مقبولة بالنسبة لك. وفق 

يف  الدوليون  الطالب  غالبية  يعيش  اإلجاملية،  األعداد 

الواليات املتحدة عىل أو بالقرب من الساحل الرشقي أو 

الساحل الغريب. فهل أنت معتاد عىل املناخ املداري؟ إذا 

كان األمر كذلك، ينبغي عليك النظر فيام إذا كان حرّي بك 

الطراز  عاملية  الجامعات  إنغالند، حيث  نيو  إىل  الذهاب 

البارد. واملناخ 

كنت  ما  إذا  االعتبار  يف  أخذه  يجدر  آخر  عنرص  ومثة 

مهتاًم يف نوع بعينه من األنشطة الثقافية أو الرياضية أو 

فالبعض  الدراسية.  الساعات  غري  يف  ملامرستها  الرتفيهية، 

فريمونت  أو  كولورادو  مثل  املرتفعات؛  ألماكن  ينجذب 

آخرون  يتمنى  بينام  التزلج،  لوح  استخدام  أو  للتزلج 

التواجد يف والية فلوريدا عىل ساحل األطليس أو كاليفورنيا 

الجنوبية للتزلج عىل املاء. أما رّواد املسارح فينجذبون إىل 

نيويورك. أو  فرانسيسكو  سان  مثل  أماكن 

ويفضل بعض الطالب أن يكونوا عىل مقربة من مجتمعات 

جالياتهم، والتي تنترش يف نيويورك ولوس أنجليس. فيام 

يختار آخرون البقاء يف »أمريكا الوسطى« حيث االنخراط 

العديد من  أن  إىل  تنتبه كذلك  أن  التام. وعليك  الثقايف 

أهم الجامعات البحثية يف الواليات املتحدة تقع يف مدن 

وبلدان صغرية؛ مثل لورنس أو كانساس أو ماديسون، أو 

البلدان األخرى،  ويسكونسني، والتي قد ال تكون بشهرة 

باعتبارها »مدن جامعية«، ذات  أنها معروفة جيدة  بيد 
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أين تقع جامعة أوريجون؟

ملاذا أوريغون؟
٧ مستويات

االنكليزية
تتسم باألمان والرتحاب

 شيكاغو، إلينوي

 نيويورك، نيويورك

 العاصمة واشنطن

 سياتل، واشنطن

بورتالند، أوريغون

 يوجني

 لوس انجليس، كاليفورنيا

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

أعضاء هيئة تدريس ميتلكون الخربة

ويحملون درجات املاجستري والدكتوراه

دعم من

الطالب األمريكيني

متيمة الجامعة: عىل هيئة 

بطة

تعال واقطع أول خطوة يف الطريق.

ال يتطلب االلتحاق بالجامعة 

 )TOEFL( اجتياز امتحان توفل

)IELTS( او ايلتس

تحتل مرتبة األعلى ضمن 

 2٪
من أفضل الجامعات العامة يف 

الواليات املتحدة

*وفقاً التحاد الجامعات األمريكية

aei.uoregon.edu/learn-english

إنجليزية تناسب عالمك

تقدم جامعة بايس لك من التعلمي االاكدميي القائم على المحاكات 
والفرص المتعددة لتطبيق ما تعلمته في قاعة الدراسة بمكان احترافي 

ذي مستوى عالمي. و نلتزم بمساعدتك على بناء سيرة ذاتية جاذبة قبل 
تخرجك.

■  Pace University جامعة بيس PayScale.com يصنف موقع
مضن أفضل ٩٪ من املدارس األمريكية من حيث الراتب املستقبيل 

احملمتل.

■  Pace University حصل ٨٠٪ من الطالب األجانب جبامعة بيس
عىل فرص للتدريب خالل العام الدرايس ٢٠١٥ – ٢٠١٦ ومعل ٩٠٪ 
من خرجيي عام ٢٠١٥ أو يواصلون تعلميهم خالل سنة واحدة من 

التخرج.

تقدم جامعة بايس اكرث من ١٥٠ ختصصًا ااكدميًا ممن حيظون  ■
بتقدير عال وبراجم خرجيني وبراجم مجمع للحصول على هشاديت 

الباكلوريوس و املاجيستري معًا. 

تتوافر براجم اللغة االنلكزيية املكثفة من خالل املسارات الشاملة  ■
جبامعة بايس و معهد اللغة االنلكزيية باجلامعة. 

تتوافر املنح على اساس االستحقاق للخرجيني و الطالب غري  ■
اخلرجيني مع توافر املساعدة للطالب اخلرجيني. 

اخرت من بني اساليب احلياة املختلفة حبريم اجلامعة يف نيو يورك و  ■
استفد من الفرص املهنية يف منطقة املرتو:

 حرم جامعة متحرض يف وسط مدينة نيو يورك. ◆

حرم جامعة تقليدي يف مقاطعة ويستشيسرت القريبة عىل بعد ٤٥  ◆
دقيقة فقط من حرم اجلامعة مبدينة نيويورك.

صنفت جامعة بيس Pace University بني “أفضل اجلامعات يف  ■
 Princeton المشال الرشيق” يف عام 2016 بتقرير برنستون ريفيو

.Review

صنف موقع RentCollegePads.com حرم جامعة بيس يف مدينة  ■
نيويورك كثالث حرم جامعة من حيث األمن يف البالد يف عام ٢٠١٦.

تعليم قوي و احترافي 
في نيو يورك

لملزيد من املعلومات عن جامعة بايس و براجمها، مق بزيارة 
.www.pace.edu/studyNY
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ديفيد P. أندرسون، نائب الرئيس - التوظيف ودعم الشركاء. إ ل س 
مركز اللغات، أكبر مزود برامج اللغة اإلجنليزية املكثفة في احلرم اجلامعي،  

الذي يقدم مسارات الكثر من ٦٥٠ جامعة في جميع أنحاء العالم،

.www.UniversityGuideOnline.org أو www.ELS.edu 

تكلفة رخيصة نسبياً برغم مستوى املعيشة املرتفع.

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

إىل أن غالبية الجامعات ال تقع يف املدن الكبرية مثل نيويورك 

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

الطالب يف كل  اآلالف من  تجتذب  التي  العظيمة  الجامعات 

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

تغيرياً كبرياً للطالب من املدن الضخمة، فعليك أن تفكر فيام 

بالنسبة لك. ولكن  الجامعات خيارات جيدة  إذا كانت هذه 

أو  مدن  يف  لدراستهم  يستقرون  عام  كل  يف  الطالب  آالف 

بلدان صغرية، وغالبيتهم يستطيع التكيف مع الواقع الجديد.

الضخمة  املدن  السكنية يف »الضواحي« خارج  املناطق  وتعترب 

األماكن  الجذابة. وتلك  الكليات  العديد من  حالً وسطاً، حيث 

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 

ذلك. تفضل 

6 إجمالي تكلفة دراست
 حاول أن تحسب إجاميل تكلفة دراستك، مبا يف ذلك نفقات 
املعيشة. ميكنك دامئاً الحصول عىل هذه املعلومات من مواقع 

يف  النفقات  تكون  ما  وغالباً  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  الكليات 

الجامعات  من  أعىل  واملتميزة  الخاصة  والجامعات  الكليات 

بنفقات  خاصة  مؤسسات  هناك  أن  من  بالرغم  الحكومية، 

الحكومية. بالجامعات  مقارنة  جداً  تنافسية 

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

تقع  التي  الوالية  تدعمها حكومة  عامة  جامعات  تلك  تكون 

فيها الجامعة. وتقدم هذه الجامعات »أسامء تجارية« المعة 

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

جامعات معروفة لألرس وأرباب العمل يف املستقبل. ولكن قبل 

أن  فّكر  الكبرية،  الجامعات  هذه  من  بأي  اإللتحاق  تقرر  أن 

هناك كذلك املئات من الجامعات والكليات األصغر التي قد 

متثل خيارات جيدة بالنسبة لك.

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

وفصوالً دراسية أصغر حجاًم. وعادة ما تتمتع بنسب أفضل 

الطالب  يلقى  قد  ثم  ومن  التدريس،  لهيئة  الطالب  من 

مفيد  أمر  وهو  الشخيص؛  االهتامم  من  املزيد  الدوليون 

الحياة  يف  االندماج  أن  كام  والثقافية.  التعليمية  الناحية  من 

األصغر.  الكليات  يف  أسهل  يكون  قد  الطالبية 

البحث،  عليها  يرتكز  والتي  الضخمة،  الجامعات  وتقّدم 

تخصصات أكرث تقنية؛ مثل العامرة والهندسة، ويف حال كانت 

كام  أقل.  التعليم  تكاليف  تكون  ما  عادة  عامة،  جامعات 

إذاً  املرجح  فمن  الدوليني،  الطالب  من  أكرب  عدداً  تضم  أنها 

كان هذا من  إذا  أبناء وطنك هناك،  العديد من  أنك ستجد 

أولوياتك. 

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

فال  اإلنجليزية،  باللغة  تعليمك  يكن  مل  وما  للقلق،  مصدراً 

متطلباته  برنامج  كل  ويضع  االختبار.  هذا  من خوض  مناص 

املطلوبة  االجتياز  درجة  ترتفع  ما  وعادة  الخاصة،  ورشوطه 

بارتفاع منزلة الجامعة. تأكد من البحث فيام هو مطلوب يف 

بها. لاللتحاق  تتقدم  التي  املدرسة/املدارس 

 :TOEFL لدى بعض املدارس ما ُيعرف بخيار التنازل عن

وعادة  الدوليني.  الطالب  من  للعديد  جاذباً  يعد  الذي  األمر 

اللغة  يف  مكثفة  دورة  الجامعة  هذه  يف  الدراسة  تتضمن  ما 

اإلنجليزية )أو برنامج فرعي آخر لتدريس اللغة اإلنجليزية( 

حتى االنتهاء من املستوى األخري. ولدى بعض مدارس اللغات 

الخاصة – مثل مراكز ELS للغات – اتفاقيات مع العديد 

اختبار. اجتياز  لاللتحاق بدون  الجامعات  من 

9 االعتماد
ملعيار  الربنامج  أو  املدرسة  باستيفاء  شهادة  هو  االعتامد 

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

الجامعة معتمدة بالفعل. وإذا كنت ملتحقاً بكلية أو جامعة 

التي  الدرجات  نقل/تحويل  تستطيع  فلن  معتمدة،  ليست 

بالدرجات  بلدك  تعرتف  ال  وقد  معتمدة.  أخرى  إىل  أحرزتها 

تتمناها. التي  الوظيفة  عىل  تحصل  لن  ورمبا  أحرزتها،  التي 

تضع  للتعليم  وزارة  أو  قومية  حكومية  سلطة  هناك  وليس 

معايرياً ملستوى التعليم العايل يف الواليات املتحدة األمريكية. 

يعود  ولكن  عليها،  تصادق  أو  املدارس  تخّول  الواليات  بعض 

لجودة  وليس  الرتخيص،  ورشوط  املالية  للمتطلبات  هذا 

لتعليم. ا

تشكيل  إىل  والجامعات  الكليات  عمدت  ذلك،  من  وبدالً 

جمعيات تضع املعايري بنفسها، ويطلق عليها مسمى »هيئات 

والجامعات  الكليات  كافة  بتقييم  تقوم  والتي  االعتامد«، 

من  األدىن  الحد  الجامعة  أو  الكلية  استوفت  فإذا  األمريكية. 

معايري االعتامد، 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.

1٠أنواع االعتماد
هناك أنواع مختلفة من هيئات االعتامد: املؤسسية واملهنية. 

وقد تتطلب حكومتك كذلك أن تحصل عىل شهادة من كلية 

عىل  املؤسيس  االعتامد  ويستند  معاً.  االعتامد  بنوعي  تتمتع 

املدرسة بالكامل، فيام يستند االعتامد املهني عىل املعايري التي 

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

والهندسة، واألعامل، ويحددها الخرباء يف هذه املهن. 

االتصال بالمدارس
قرص  حاول  والجامعات،  الكليات  لقامئة  تحلياًل  إجرائك  عند 

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

الطلب« عىل املوقع StudyUSA.com ، إلمتام طلبك 

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 

الجامعيني. وإذا كنت خريجاً، عليك أن تكتب فقط  الطالب 

العليا. التي تضم كليات للدراسات  للجامعات 

رئيس  إىل  منوذج  كل  بإرسال  تقوم  سوف  الحالة،  هذه  ويف 

القسم أو إىل مكتب القبول حيث ترغب يف الدراسة. ويرجى 

 Study in the بقراءة  املدرسة  هذه  بأمر  علمت  أنك  ذكر 

 .USA®

 من املفرتض أن تكون اآلن قادراً عىل بدء تحديد أولوياتك، 

والجامعات  الكليات  بشأن  معلومات  عىل  تحصل  أين  ومن 

لتعزيز  رائع  بلد  املتحدة  الواليات  أن  شك  وال  األمريكية. 

مستواك التعليمي، ونحن نتطلع إىل الرتحيب بك يف مدينتنا. 

الكليات املجتمعية
ل يوجد بالعديد من الدول ما يعادل 
الأمريكية  المجتمعية  الكلية  ًة  مبا�ش
ي تسمى community college أو 

وال�ت
“junior college”. والكلية المجتمعية 
من  يمكن  عامة  تعليمية  مؤسسة  هي 
ي  خاللها للطالب دراسة درجة الزمالة �ن

ن من الدراسة الجامعية. 
أول سنت�ي

بشكل  الكليات  هذه  شاعت  وقد 
نها ل  ن الطالب الأجانب لأ

ملحوظ ب�ي
تضع متطلبات التحاق عالية كما أنها 
اقتصادية للغاية. فعىل سبيل المثال، 
عىل  الحصول  الطالب  بعض  يختار 
ثم  ي 

ف�ن تخصص  ي  �ن الزمالة  درجة 
الشهادة.  بهذه  بالدهم  إل  الرجوع 
الكليات  هذه  الآخرون  يستخدم  بينما 
عىل  للحصول  اقتصادي  كمسار 
ن 

عام�ي أول  إتمام  يمكنك  عليا.  درجة 
الحصول  أو  البكالوريوس  شهادة  من 
البساطة.  بمنتهى  أكاديمية  عىل درجة 
ويمكن للمسارين التحويل إل جامعة 
مدة الدراسة بها أربع سنوات. وبدون 
بعض  عىل  الحصول  فإن  شك، 
مجتمعية  كلية  ي  �ن الجامعية  الدرجات 

المال. من  الكث�ي  لك  سيوفر 



StudyUSA.com    Middle Eastern Edition  29 نسخة الرشق االوسط وشامل افريقيا   29 

San Francisco

Los Angeles

San Diego

Cal Poly
Pomona

 
cpp4me.cpp.edu هاتف: ٥٢٩٩-٨٦٩-٩٠٩    

cpeli@cpp.edu
www.cpeli.cpp.edu

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 ٣٠ دقيقة بالسيارة من وسط مدينة   •
لوس أنجلوس ومن ديزين الند والجبال 

والشواطئ

تقدم ٣٠ درجة بكالوريوس  • 
و ٢٨ درجة ماجستري 

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  •

• التنازل عن شهادات TOEFL/IELTS  للتسجيل  يف 
الجامعة

 • 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 االتصال بنا على رقم

int_admissions@cpp.edu :بريد إلكرتوين

رابع 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 

تصنف ضمن أفضل الجامعات يف العامل  •
– تقرير برنستون    

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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ن المعدلة فقد أصبح ممكناً  المستحقة. وفقاً للقوان�ي

نامج  ة الطالب أن تصدر قبل ١٢٠ يوماً من بدء ال�ب لتأش�ي

ة الخاصة بالزائر المتبادل،  عىل نموذج I-20. أما التأش�ي

ي اي وقت سابق للتاريخ عىل 
فمن الممكن إصدارها �ن

نموذج DS-2019. ويجب أن تقدم طلبك للحصول عىل 

ي أرسع وقت ممكن.
ة �ن التأش�ي

تمتلك كل واحدة من السفارات الأمريكية موقعاً 

نت يوفر تعليمات عن كيفية تحديد موعد  عىل الن�ت

ة ومعلومات  للمقابلة الشخصية للحصول عىل التأش�ي

ة.  ي تطرأ عىل طلب التأش�ي
أخرى عن التطورات ال�ت

ي بلدك عىل 
نت للسفارة �ن وتستطيع أن تجد موقع الن�ت

العنوان: 

.http://www.usembassy.gov

https://( نت كما يمكن أن يعلمك موقع الن�ت

travel.state.gov/content/visas/en/
general/wait-times.html/( عن الوقت 

ي بلدك. 
ة �ن المتوقع انتظاره للحصول عىل التأش�ي

ويجب أن تعطي السفارُة أو القنصلية الأولوية للطلبة 

ة. وإذا علمت بان  ن للحصول عىل التأش�ي المتقدم�ي

ح ذلك عند  ة، ارسش برنامجك سيبدأ بعد مدة قص�ي

ة. تقديم طلب التأش�ي

سيكون عليك أن تدفع ٢٠٠ دولراً امريكياً لتقديم 

ات F او M، او ١٨٠ دولرا لتقديم عىل معظم  عىل تأش�ي

ي 
ات J مقابل تكلفة نظام الحاسوب المستخدم �ن تأش�ي

ي الوليات المتحدة )SEVIS(. يمكنك 
تسجيل إقامتك �ن

أن تدفع هذه الأتعاب عن طريق بطاقة الئتمان 

fmjfee. اذهب إىل الرابط . السارية عىل نطاق دوىلي

com/index.html لدفع الأتعاب وتأكد من طباعة 

يصال. يجب أن تدفع هذه الأتعاب قبل  نسخة من الإ

ثالثة أيام عىل الأقل قبل تاريخ المقابلة الشخصية.

كما ستدفع رسوماً إضافية بواقع ١٦٠ دولراً أمريكياً 

ي السفارة أو القنصلية الأمريكية 
ة �ن كأتعاب طلب التأش�ي

ي البنك الذي تحدده السفارة. تستطيع 
ي وطنك أو �ن

�ن

ان تجد المعلومات الخاصة بمكان دفع رسوم طلب 

ي بلدك.
نت للسفارة الأمريكية �ن ة عىل موقع الن�ت التأش�ي

ثالثاً: تستخدم الوليات المتحدة ٣ 
ة جديدة لغ�ي  استمارة طلب تأش�ي

نت.  ي يجب تعبئتها ع�ب الن�ت
المهاجرين DS-160 وال�ت

تحل هذه الستمارة محل جميع الستمارات الأخرى. 

يمكن العثور عىل تعليمات حول تعبئة النموذج ع�ب 

https://ceac. نت والرابط الخاص بالنموذج عىل الن�ت

state.gov/genniv/ كما يمكن العثور عىل موقع 

سفارة أو قنصلية الوليات المتحدة ببلدك عىل الموقع 

ات  usembassy.gov. اذهب إىل القسم الخاص بالتأش�ي

ات  واقرأ عن الإجراءات الصحيحة السارية حالياً لتأش�ي

غ�ي المهاجرين.

نت بشكل  قم بتعبئة نموذج DS-160 ع�ب الن�ت

كامل. وتذكر مرة أخرى أن تكتب اسمك تماماً كما هو 

ها معك  ي جواز السفر. ثم اطبع الطلبات واح�ن
وارد �ن

إىل السفارة أثناء المقابلة الشخصية.

أ النموذج  ستقوم بتحويل صورتك بينما تع�ب

نت. يجب أن تكون الصورة  رقم DS-160 ع�ب الن�ت

ي متطلبات الصور عىل الرابط
بالمواصفات الواردة �ن

https://travel.state.gov/content/visas/en/:

general/photos/digital-imagerequirements.html

نت،  اذا لم تستطع تحويل صورتك عىل الن�ت

احضها معك اىل المقابلة الشخصية.

رابعاً: استعد للمقابلة الشخصية. من ٤ 
ة مبكراً  المهم جداً أن تقدم طلب التأش�ي

قبل بدايتك للدراسة بوقت طويل. حاول ان تقدم 

الطلب قبل التخطيط للسفر للوليات المتحدة بثالثة 

ي 
اشهر عىل الأقل إن أمكن. سيمنحك ذلك الوقت الكا�ن

ي 
ي السفارة أو إذا رغبت �ن

ي حالة وقوع أي تأخ�ي �ن
�ن

ة. وسُتسلم  ي حالة رفض منحك التأش�ي
استئناف القرار �ن

 . ي
ن للحصول عىل الت�يح الأم�ن جميع أسماء المتقدم�ي

سيخضع مواطنو بعض الدول والطالب الذين يدرسون 

ي تتطلب عدة أسابيع 
مواد معينة لتحريات إضافية وال�ت

نهاء تلك الإجراءات. إضافية لإ

ي زيارة أو التصال بأقرب مكتب لمراكز 
قد ترغب �ن

ي 
رشاد التابعة لدوائر الحكومة الأمريكية الموجودة �ن الإ

ي جميع أنحاء العالم والمدرجة عىل الرابط: 
بلدك و�ن

http://www.educationusa.info/centers. سيكون 

حوا لك كيف تدفع  بمقدور موظفي هذا المكتب أن ي�ش

ة وكيف ترتب لإجراء المقابلة الشخصية. رسوم التأش�ي

من الأهمية بمكان أن تهتم بما ترتديه. تعامل مع 

المقابلة الشخصية عىل أنها مناسبة رسمية. يفضل أن 

ترتدي حلة رسمية. عادة ما تلعب النطباعات الأوىل 

دوراً محورياً لأنه سيتاح لك وقت قليل للتحدث مع 

ات الذي لن يكون أمامه إل دقائق قليلة  موظف التأش�ي

لإجراء المقابلة واتخاذ القرار.

كن مستعداً لتقديم معلوماتك التامة ب�عة 

ية  ن وبصورة تامة. وإذا لم تتمكن بالجابة باللغة النجل�ي

وإذا كان موظف السفارة ل يتكلم لغتك فبإمكانك أن 

جماً. ليس مطلوب منك أن تتحدث اللغة  تطلب م�ت

ي الواقع، فإن 
ة الطالب. �ن ية للحصول عىل تأش�ي ن النجل�ي

ات الآلف من الطلبة يأتون إىل الوليات المتحدة  ع�ش

ية. ن كل عام لتعلم اللغة النجل�ي

يحتاج موظف السفارة المسؤول عن إعطاء 

ة معرفة هدفك وقصدك المحدد من الدراسة  التأش�ي

اً وتحدث عن خططك  ي الوليات المتحدة. كن مبارسش
�ن

ات  التعليمية باختصار ووضوح. يحب مسؤولون التأش�ي

الستماع لإجابات صادقة ومحددة عىل الأسئلة. وعادًة 

ما يكون رد فعلهم سلبياً تجاه مقدمي الطلبات ممن 

يجيبون إجابات مبهمة ويحفظون حديثاً ما أو يعلقون 

تعليقات استفهامية عن عظمة وجمال الوليات 

المتحدة.

ي 
كما يجب أن يكون لديك هدف أكاديمي أو حر�ن

ح لماذا تعتقد أنه  ن وأن تكون مستعداً لأن ت�ش مع�ي

ي الوليات 
ن �ن من الأفضل لك أن تدرس موضوع مع�ي

ي وطنك. كن مستعداً لأن 
المتحدة بدلً من دراسته �ن

ي ستعدك 
تذكر تماماً ماذا ستدرس وما نوع الحرفة ال�ت

ي الوليات المتحدة لشغلها.
الدراسة �ن

ي الوليات 
ية �ن ن إذا كنت ستدرس اللغة النجل�ي

المتحدة ثم الدراسة لتحصيل شهادة، فعليك أن تف� 

برنامج دراستك الكامل. تذكر أنه ل يكفي أن تقول فقط 

ي الوليات المتحدة«. قدم أسباباً 
»أن الدراسة أفضل �ن

ي الوليات 
ي أنك ترى الدراسة �ن

مقبولة عن السبب �ن

المتحدة أفضل. ويجب أن تكون قادراً عىل تقديم 

معلومات عن المدرسة وعن المكان الذي ستعيش فيه 

ي شقة(.
)سكن جامعي، إقامة مع أرسة أو �ن

ي وطنك بعد أن 
جع للدراسة �ن وإذا كنت س�ت

ي الوليات المتحدة، فعليك 
ية �ن ن تدرس اللغة النجل�ي

أن تح�ن وثائق تثبت وضعك كطالب مثل رسالة من 

٦ نصائح ملقابلتك  
للحصول على التأشيرة

+   ارتِد حلة رسمية
ي إجاباتك عىل 

+   كن محدداً �ن
الأسئلة

+   أح�ن معك بيانات م�فية أو 
دليل عىل عملك.

+   أُذكر تفاصيل خططك الدراسية
فاً +   كن هادئاً ومح�ت

+   كن صادقاً
ة خالل عدة ايام  ستحصل عىل التأش�ي

من بعد اصدارها

مت إصدار  ٤٧١،٧١٢ تأشيرة   F - 1    يف السنة املاضية و هناك  
.M و  F   ١،٢٠٨،٠٧٤ طالب يف الواليات املتحدة  مبوجب تأشيرات

ي إليك 
رشادات ال�ت بعض الإ

ستساعدك عىل التقدم بطلب 

ة طالب بسهولة ونجاح. للحصول عىل تأش�ي

ي 
ة للدارسة �ن يستغرق الحصول عىل تأش�ي

الوليات المتحدة وقتاً طويالً ولكن يمكن أن 

يكون هذا الإجراء سهالً ويستحق المجهود الذي 

ي 
ات الطالب ال�ت يبذل من أجله. ارتفع عدد تأش�ي

ي 
تصدرها الوليات المتحدة للعديد من الدول �ن

. ي بشكل كب�ي
العام الما�ن

، سيكون  نامج دراسة أمريكي فور قبولك ب�ب

نت وهو  ة ع�ب الن�ت عليك تعبئة نموذج التأش�ي

ة  الذي يسمح لك بالتقدم للحصول عىل تأش�ي

لدخول الوليات المتحدة والدراسة فيها. وعىل 

الرغم من أن إجراءات تقديم الطلب للحصول 

ة الطالب أو الزائر المتبادل قد تكون  عىل تأش�ي

ة وغ�ي واضحة، يتمكن مئات الآلف من  مح�ي

الطلبة من الوفاء بالمتطلبات والحصول عىل 

، تم إصدار ٤٧١،٧١٢  ي
ة. ففي العام الما�ن التأش�ي

ة من الفئة F-1، و هناك  ١،٢٠٨،٠٧٤ طالب  تأش�ي

.M و  F   ات ي الوليات المتحدة  بموجب تأش�ي
�ن

بعد قبولك من قبل الكلية أو الجامعة أو 

ية لاللتحاق بالدراسة بها  ن نجل�ي مدرسة اللغة الإ

سل لك المدرسة وثيقة  بنظام الدوام الكامل، س�ت

تسمى نموذج I-20 وهي عبارة عن نموذج للتقدم 

.F-1 ة من فئة بطلب تأش�ي

سل لك  إذا كنت ستسافر كزائر متبادل، س�ت

ي ترعاك 
المنظمة أو وكالة الحكومية الأمريكية ال�ت

ة من  نموذج DS-2019 كي تتقدم بطلب لتأش�ي

.J-1 فئة

سل لك مدرستك أو ١  أوالً: س�ت
ي 

جامعتك نموذجا تؤكد فيه قبولك �ن

مؤسسة مفوضة من ِقبل دائرة الهجرة الأمريكية 

 U.S. Citizenship and Naturalization Service(

USCIS( لتسجيل الطالب الأجانب غ�ي المهاجرين 

DS- أو طلب F-1 ة )طلب I-20 لتحصل عىل تأش�ي

ة J-1( وسيتحتم عليك  2019 لتحصل عىل تأش�ي

أن تقرأ وتوقع هذا النموذج. 

انتبه جيداً لتتأكد من ان اسمك والتهجئة 

ي 
مكتوبان عىل طلب القبول بدقة تماما كما هو �ن

جواز السفر وتأكد من أن الجامعة قد أدرجت 

ي 
اسمك بنماذج I-20 أو DS-2019 كما هو وارد �ن

جواز السفر.

ثانياً: ستحتاج لتحديد موعد ٢ 
للمقابلة الخاصة للحصول عىل 

ة وسُيطلب منك أن تدفع بعض الرسوم  التأش�ي

كيف تحصل عىل

تأشيرة
     طالب

بقام ويليام فيش
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ن المعدلة فقد أصبح ممكناً  المستحقة. وفقاً للقوان�ي

نامج  ة الطالب أن تصدر قبل ١٢٠ يوماً من بدء ال�ب لتأش�ي

ة الخاصة بالزائر المتبادل،  عىل نموذج I-20. أما التأش�ي

ي اي وقت سابق للتاريخ عىل 
فمن الممكن إصدارها �ن

نموذج DS-2019. ويجب أن تقدم طلبك للحصول عىل 

ي أرسع وقت ممكن.
ة �ن التأش�ي

تمتلك كل واحدة من السفارات الأمريكية موقعاً 

نت يوفر تعليمات عن كيفية تحديد موعد  عىل الن�ت

ة ومعلومات  للمقابلة الشخصية للحصول عىل التأش�ي

ة.  ي تطرأ عىل طلب التأش�ي
أخرى عن التطورات ال�ت

ي بلدك عىل 
نت للسفارة �ن وتستطيع أن تجد موقع الن�ت

العنوان: 

.http://www.usembassy.gov

https://( نت كما يمكن أن يعلمك موقع الن�ت

travel.state.gov/content/visas/en/
general/wait-times.html/( عن الوقت 

ي بلدك. 
ة �ن المتوقع انتظاره للحصول عىل التأش�ي

ويجب أن تعطي السفارُة أو القنصلية الأولوية للطلبة 

ة. وإذا علمت بان  ن للحصول عىل التأش�ي المتقدم�ي

ح ذلك عند  ة، ارسش برنامجك سيبدأ بعد مدة قص�ي

ة. تقديم طلب التأش�ي

سيكون عليك أن تدفع ٢٠٠ دولراً امريكياً لتقديم 

ات F او M، او ١٨٠ دولرا لتقديم عىل معظم  عىل تأش�ي

ي 
ات J مقابل تكلفة نظام الحاسوب المستخدم �ن تأش�ي

ي الوليات المتحدة )SEVIS(. يمكنك 
تسجيل إقامتك �ن

أن تدفع هذه الأتعاب عن طريق بطاقة الئتمان 

fmjfee. اذهب إىل الرابط . السارية عىل نطاق دوىلي

com/index.html لدفع الأتعاب وتأكد من طباعة 

يصال. يجب أن تدفع هذه الأتعاب قبل  نسخة من الإ

ثالثة أيام عىل الأقل قبل تاريخ المقابلة الشخصية.

كما ستدفع رسوماً إضافية بواقع ١٦٠ دولراً أمريكياً 

ي السفارة أو القنصلية الأمريكية 
ة �ن كأتعاب طلب التأش�ي

ي البنك الذي تحدده السفارة. تستطيع 
ي وطنك أو �ن

�ن

ان تجد المعلومات الخاصة بمكان دفع رسوم طلب 

ي بلدك.
نت للسفارة الأمريكية �ن ة عىل موقع الن�ت التأش�ي

ثالثاً: تستخدم الوليات المتحدة ٣ 
ة جديدة لغ�ي  استمارة طلب تأش�ي

نت.  ي يجب تعبئتها ع�ب الن�ت
المهاجرين DS-160 وال�ت

تحل هذه الستمارة محل جميع الستمارات الأخرى. 

يمكن العثور عىل تعليمات حول تعبئة النموذج ع�ب 

https://ceac. نت والرابط الخاص بالنموذج عىل الن�ت

state.gov/genniv/ كما يمكن العثور عىل موقع 

سفارة أو قنصلية الوليات المتحدة ببلدك عىل الموقع 

ات  usembassy.gov. اذهب إىل القسم الخاص بالتأش�ي

ات  واقرأ عن الإجراءات الصحيحة السارية حالياً لتأش�ي

غ�ي المهاجرين.

نت بشكل  قم بتعبئة نموذج DS-160 ع�ب الن�ت

كامل. وتذكر مرة أخرى أن تكتب اسمك تماماً كما هو 

ها معك  ي جواز السفر. ثم اطبع الطلبات واح�ن
وارد �ن

إىل السفارة أثناء المقابلة الشخصية.

أ النموذج  ستقوم بتحويل صورتك بينما تع�ب

نت. يجب أن تكون الصورة  رقم DS-160 ع�ب الن�ت

ي متطلبات الصور عىل الرابط
بالمواصفات الواردة �ن

https://travel.state.gov/content/visas/en/:

general/photos/digital-imagerequirements.html

نت،  اذا لم تستطع تحويل صورتك عىل الن�ت

احضها معك اىل المقابلة الشخصية.

رابعاً: استعد للمقابلة الشخصية. من ٤ 
ة مبكراً  المهم جداً أن تقدم طلب التأش�ي

قبل بدايتك للدراسة بوقت طويل. حاول ان تقدم 

الطلب قبل التخطيط للسفر للوليات المتحدة بثالثة 

ي 
اشهر عىل الأقل إن أمكن. سيمنحك ذلك الوقت الكا�ن

ي 
ي السفارة أو إذا رغبت �ن

ي حالة وقوع أي تأخ�ي �ن
�ن

ة. وسُتسلم  ي حالة رفض منحك التأش�ي
استئناف القرار �ن

 . ي
ن للحصول عىل الت�يح الأم�ن جميع أسماء المتقدم�ي

سيخضع مواطنو بعض الدول والطالب الذين يدرسون 

ي تتطلب عدة أسابيع 
مواد معينة لتحريات إضافية وال�ت

نهاء تلك الإجراءات. إضافية لإ

ي زيارة أو التصال بأقرب مكتب لمراكز 
قد ترغب �ن

ي 
رشاد التابعة لدوائر الحكومة الأمريكية الموجودة �ن الإ

ي جميع أنحاء العالم والمدرجة عىل الرابط: 
بلدك و�ن

http://www.educationusa.info/centers. سيكون 

حوا لك كيف تدفع  بمقدور موظفي هذا المكتب أن ي�ش

ة وكيف ترتب لإجراء المقابلة الشخصية. رسوم التأش�ي

من الأهمية بمكان أن تهتم بما ترتديه. تعامل مع 

المقابلة الشخصية عىل أنها مناسبة رسمية. يفضل أن 

ترتدي حلة رسمية. عادة ما تلعب النطباعات الأوىل 

دوراً محورياً لأنه سيتاح لك وقت قليل للتحدث مع 

ات الذي لن يكون أمامه إل دقائق قليلة  موظف التأش�ي

لإجراء المقابلة واتخاذ القرار.

كن مستعداً لتقديم معلوماتك التامة ب�عة 

ية  ن وبصورة تامة. وإذا لم تتمكن بالجابة باللغة النجل�ي

وإذا كان موظف السفارة ل يتكلم لغتك فبإمكانك أن 

جماً. ليس مطلوب منك أن تتحدث اللغة  تطلب م�ت

ي الواقع، فإن 
ة الطالب. �ن ية للحصول عىل تأش�ي ن النجل�ي

ات الآلف من الطلبة يأتون إىل الوليات المتحدة  ع�ش

ية. ن كل عام لتعلم اللغة النجل�ي

يحتاج موظف السفارة المسؤول عن إعطاء 

ة معرفة هدفك وقصدك المحدد من الدراسة  التأش�ي

اً وتحدث عن خططك  ي الوليات المتحدة. كن مبارسش
�ن

ات  التعليمية باختصار ووضوح. يحب مسؤولون التأش�ي

الستماع لإجابات صادقة ومحددة عىل الأسئلة. وعادًة 

ما يكون رد فعلهم سلبياً تجاه مقدمي الطلبات ممن 

يجيبون إجابات مبهمة ويحفظون حديثاً ما أو يعلقون 

تعليقات استفهامية عن عظمة وجمال الوليات 

المتحدة.

ي 
كما يجب أن يكون لديك هدف أكاديمي أو حر�ن

ح لماذا تعتقد أنه  ن وأن تكون مستعداً لأن ت�ش مع�ي

ي الوليات 
ن �ن من الأفضل لك أن تدرس موضوع مع�ي

ي وطنك. كن مستعداً لأن 
المتحدة بدلً من دراسته �ن

ي ستعدك 
تذكر تماماً ماذا ستدرس وما نوع الحرفة ال�ت

ي الوليات المتحدة لشغلها.
الدراسة �ن

ي الوليات 
ية �ن ن إذا كنت ستدرس اللغة النجل�ي

المتحدة ثم الدراسة لتحصيل شهادة، فعليك أن تف� 

برنامج دراستك الكامل. تذكر أنه ل يكفي أن تقول فقط 

ي الوليات المتحدة«. قدم أسباباً 
»أن الدراسة أفضل �ن

ي الوليات 
ي أنك ترى الدراسة �ن

مقبولة عن السبب �ن

المتحدة أفضل. ويجب أن تكون قادراً عىل تقديم 

معلومات عن المدرسة وعن المكان الذي ستعيش فيه 

ي شقة(.
)سكن جامعي، إقامة مع أرسة أو �ن

ي وطنك بعد أن 
جع للدراسة �ن وإذا كنت س�ت

ي الوليات المتحدة، فعليك 
ية �ن ن تدرس اللغة النجل�ي

أن تح�ن وثائق تثبت وضعك كطالب مثل رسالة من 

٦ نصائح ملقابلتك  
للحصول على التأشيرة

+   ارتِد حلة رسمية
ي إجاباتك عىل 

+   كن محدداً �ن
الأسئلة

+   أح�ن معك بيانات م�فية أو 
دليل عىل عملك.

+   أُذكر تفاصيل خططك الدراسية
فاً +   كن هادئاً ومح�ت

+   كن صادقاً
ة خالل عدة ايام  ستحصل عىل التأش�ي

من بعد اصدارها

مت إصدار  ٤٧١،٧١٢ تأشيرة   F - 1    يف السنة املاضية و هناك  
.M و  F   ١،٢٠٨،٠٧٤ طالب يف الواليات املتحدة  مبوجب تأشيرات
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أستاذ الجامعة يؤيد فيها خططك الدراسية. عادًة 

يكون الشباب من جميع أنحاء العالم غ�ي متأكدين من 

ة من الأفضل أن تعطي  ي مقابلة التأش�ي
أهدافهم ولكن �ن

أجوبة محددة وواضحة. وإذا كنت غ�ي متأكد من نوعية 

ة لن يصدق بأنك  ي تريد فإن موظف التأش�ي
الدراسة ال�ت

ستذهب اىل الوليات المتحدة للدراسة فقط وليس 

لأسباب أخرى. وبالإضافة للخطة الدراسية المحددة، 

نامج الذي تنوي اللتحاق  حاول توف�ي معلومات عن ال�ب

به وعن الموقع الذي ستسكن فيه. 

عادًة ما تصنع الدرجات فارقاً. إذا كانت درجاتك 

ح كيف ستنجح  أقل من المعدل، كن مستعداً لأن ت�ش

ي الوليات المتحدة. ويفضل أن يكون معك خطاب 
�ن

موجه من مدير المدرسة أو من مدرّس أو من المدرسة 

نامج  ي قبلت بها بالوليات المتحدة  يفيد بال�ب
ال�ت

ح احتمالت  ي الوليات المتحدة ي�ش
ح للدراسة �ن المق�ت

نجاحك. إذا كانت هناك ظروف خاصة )مثل وفاة 

ي 
ي تد�ن

أو مرض فرد من هفراد عائلتك( مما ساهم �ن

ح هذه الظروف الخاصة. الدرجات، فدع المدرسة ت�ش

وقد نفذت وزارة الخارجية الأمريكية أداة ع�ب 

ة من  ن الحصول عىل التأش�ي نت يمكن للمتقدم�ي الن�ت

المهاجرين وغ�ي المهاجرين استخدامها لمراجعة حالة 

طلباتهم:

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

Status.aspx

التمويل  
يجب أن يتوافر لديك الدعم الماىلي المناسب 

ي الوليات المتحدة. 
ثبات لكي تعيش وتدرس �ن والقابل لالإ

ة أقوى إذا  وعادًة ما تكون طلبات الحصول عىل التأش�ي

ي من الأرسة أو من رب العمل أو 
كان الدعم الماىلي يأ�ت

ي وطنك الأم.
من رعاة آخرين من المؤسسات الكائنة �ن

إذا كان والداك سيدفعان نفقات تعليمك، كن 

مستعداً لأن تثبت بالوثائق كيف يحصل الوالدان عىل 

دخلهما. أح�ن خطاباً من أرباب عمل والديك ينص 

ي تلك 
ي عملوها �ن

ن ال�ت عىل طبيعة عملهما وعدد السن�ي

المؤسسات وكم يتقاضون.

ات أي تناقض أو مبالغة،  عندما يرى موظفو التأش�ي

ات. فإذا كان بإمكان أرستك  سيمتنعون عن منح التأش�ي

إثبات قدرتهم عىل توف�ي دخل بالكاد لدعم تعليمك 

بالوليات المتحدة، فسيث�ي ذلك الشك لدى موظف 

. تتوافر أرقام الفاكس  يد القنصىلي لغ�ي المهاجرين بال�ب

usem-  والهاتف عىل موقع وزارة الخارجية عىل الرابط

.bassy.state.gov

ي بعض الحالت، 
ات، �ن قد يطلب موظف التأش�ي

ل  ن معلومات إضافية مثل دليل عملك أو دليل ملكية م�ن

وع. ويجب أن ترد بالمعلومات المطلوبة. أو م�ش

ة، يجب أن تحصل عليها  فور الموافقة عىل التأش�ي

خالل أيام قليلة.

 يجتمع ويليام فيش بانتظام مع ضباط الشؤون 

القنصلية األمريكية يف واشنطن ويف السفارات والقنصليات 

يف الخارج. وهو رئيس مجلس واشنطن الدويل للتعليم، 

الذي يعزز التبادل التعليمي الدويل. وميكن االتصال به 

wfish@washcouncil.org، www. :عىل العنوان التايل

.washcouncil.org

ات. التأش�ي

ي الحسابات 
ة �ن قد ل تكون المبالغ المالية الكب�ي

الم�فية كافية كدليل عىل الدعم المادي. عند تزويد 

معلومات عن حساباتك الم�فية، اطلب من شخص 

ي م�فك أن يصدر خطاباً ينص عىل تاريخ فتح 
ما �ن

ي الحساب. سيقنع ذلك 
الحساب ومتوسط الرصيد �ن

ات بأنك وأرستك لديكم تاريخ طويل  موظف التأش�ي

ومستقر من التعامل مع البنك.

»النية للعودة«
ات  ات الطالب وتأش�ي يتم اعتماد معظم تأش�ي

الزائر المتبادل. والسبب الأك�ش شيوعاً لرفض منح 

ة لطالب أو لزائر متبادل هو عدم قدرة الشخص  تأش�ي

ة عىل أن يثبت لموظف  المتقدم للحصول عىل التأش�ي

ي 
ات أنه سيعود لوطنه بعد إتمام الدراسة �ن التأش�ي

الوليات المتحدة. وتسمى هذه القاعدة بالقسم ٢١٤ ب.

ولتقرير ما إذا كنت تنوي العودة للوطن، سيطرح 

ات مجموعة من الأسئلة عن صلتك  عليك موظف التأش�ي

ببلدك الأم وعن خططك الدراسية. وسيكون عليك أن 

تظهر للموظف أن أرستك لديها القدرة عىل دفع نفقات 

ي الوليات المتحدة وأن 
أول عام من إقامتك المحتملة �ن

ي تعليمك.
لديك خطط واقعية لتمويل با�ت

ي ذلك نموذج 
يجب أن تكون معك كافة النماذج بما �ن

I-20 ونموذج DS-2019 ونموذج DS-160 وإيصال دفع 

ة. ويجب أن تح�ن معك أية مستندات  رسوم التأش�ي

مالية كي تثبت كيف ستدفع م�وفات تعليمك وأية 

ي إثبات كيف ستعود إىل وطنك. 
وثائق قد تساعد �ن

تتضمن هذه الوثائق عىل سبيل المثال جوازات سفر 

سابقة تثبت سفرك للخارج وبيانات م�فية أو بيانات 

بالراتب أو وثائق عائلية أو سجالت للطالب.

إذا فشل كل ذلك ...
ة، فقد يكون هناك  إذا تم رفض منحك التأش�ي

أمر ما يمكنك فعله لرد هذا الرفض. يمكنك التظلم 

ي معظم الحالت، ستحتاج لأن تقدم 
من القرار. و�ن

 . مستندات إضافية لم يتم تقديمها مع الطلب الأوىلي

ي من مدرسة 
و�ن ويمكن أن يفيد فاكس او رسالة بريد إلك�ت

أمريكية أو من السفارة أو القنصلية الأمريكية بمدينتك 

ي نجاح التظلم. 
يحتوي عىل تفاصيل عن مؤهالتك �ن

ات  يجب توجيه رسائل الفاكس إىل رئيس قسم التأش�ي

ة للطالب. كية عدة انواع التأش�ي لقد تصدر الواليات المتحدة االم�ي

.M-1 او F-1 ة يحصل الطالب بدوام كامل عىل تأش�ي

.M-2 او F-2 ة ويحصل زوج او زوجة الطالب و اولدهم عىل تأش�ي

ي  ة J-1. يأتون الزوار ضمن تبادل الطال�ب ، يحصل الطالب عىل تأش�ي ي ي حال تبادل الطال�ب
اما �ن

إىل الوليات المتحدة الأمريكية للتشاور والتدريب والبحث أو التدريس، أو للحصول عىل 
وظيفة مربّية الأطفال أو لوظيفة مؤقتة.

ما الذي تغير؟
 . فمن الأسهل أن نقول ما لم يتغ�ي
ان الوليات المتحدة ل تزال تصدر 

ات للدراسة. ول تزال الجامعات  تأش�ي
والمدارس الداخلية وبرامج اللغة 

ن من  ية ترحب بالطلبة الدولي�ي ن نجل�ي الإ
أي بلد.

ات بمزيد من  يقوم ضباط التأش�ي
ات. هذا  ي التأش�ي التدقيق لجميع طال�ب

ي ببساطة أنك بحاجة للتأكد من 
يع�ن

أنك مستعد بشكل جيد لإجراء مقابلة 
ة. تأكد  الشخصية للحصول عىل التأش�ي
ي  هذا 

احات الموجودة �ن من اتباع الق�ت
ح  المقال. يجب أن تكون قادرا عىل رسش
ة جدا لماذا كنت ترغب  ي مقابلة قص�ي

�ن
ي الوليات المتحدة، ما هو 

ي الدراسة �ن
�ن

المجال الذي ترغب الدراسة به وكيف 
ي بلدك 

ستعدك تلك الدراسات للعمل �ن
عند انتهاء دراستك. عليك أن تكون قادرا 

ح سبب تقديمك إىل المدرسة  عىل رسش
ي قبلت طلبك وكيف ستدفع تكاليف 

ال�ت
الدراسة ونفقات المعيشة.

قد تكون أوقات النتظار للمقابالت 
ات طويلة نسبيا، لذا  وإصدار التأش�ي

ة  قم بتقدم بطلب للحصول عىل تأش�ي
ة  بارسع وقت ممكن. أصبح ممكناً لتأش�ي

الطالب أن تصدر قبل ١٢٠ قبل بدء 
نامج. ال�ب
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الواليات  وسط  غرب  قلب  في  إلينوي  ويسترن  جامعة  تقع 

املتحدة حيث توفر مجتمعًا مساملًا وآمنًا وودودًا لطالب من 

أكثر من 68 دولة لدراسة وتعلم اللغة اإلجنليزية. يتعلم الطالب 

في بيئة داعمة تسمح بتوجيه اهتمام خاص وفردي لكل طالب. 

مت تصميم هذا البرنامج جلميع مستويات إجادة اإلجنليزية مع 

التركيز بصفة خاصة على إعداد الطالب للنجاح األكادميي 

واالجتماعي والثقافي. تغطي ثالثة مستويات مهارات القراءة 

والكتابة واالستماع واحملادثة والقواعد النحوية.

ثانية بجامعة  اللغة اإلجنليزية كلغة  برنامج  يستطيع خريجو 

 6٥ الـ  اجلامعية  البرامج  من  بأي  االلتحاق  إلينوي  ويسترن 

بجامعة ويسترن إلينوي.

)CEA( البرنامج معتمد من هيئة اعتماد اللغة اإلجنليزية •

•  دروس مجانية ومختبرات حاسب آلي وانتقاالت
• معلم ١ لكل ١۵ طالبًا

• ٣ دورات سنويًا وبرامج قصيرة األجل

معهد تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 
بجامعة ويسرتن إلينوي

http://www.wiu.edu/academics/

• رسوم في املتناول

• تتوافر منح دراسية 

http://www.wiu.edu/international_studies/wesl/

جامعة ويسرتن إلينوي

iao.uark.edu

أكثر من ٢٠٠ برنامج للحصول على شهادات في الهندسة   
والعمارة والعلوم احلاسب وغيرها الكثير

تصنف مدينة فايتفيل بوالية أركنساس كخامس أفضل مكان   
للعيش به في الواليات املتحدة حسب تقرير أخبار الواليات 

U.S. News & World Report املتحدة والعالم
يتوافر قبول مشروط للمتقدمني الذين ال يفون مبتطلبات إجادة  	

 اللغة اإلجنليزية

نرحب بك هنا!  

* تقرير أخبار الولايات المتحدة والعالم   U.S. News & World Report لعام ٢٠١٧ 

ــن أفضل األماكن ادرس في واحد م
للمعيشــة في الواليــات املتحدة*



اتفاقيات للدراسة
 بنظام

سنة  
ي كلية جاليات

�ف  
سنة   

ي الجامعة
�ف  

سنوات    
 )درجة البكالوريوس(

2  

2 +

4 =

ابدأ درجة البكالوريوس
يف كلية جاليات
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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

قرارات للقبول الرسيع	 
رسوم الدراسة أقل من  ٨٠٠٠$ * دوالر 	   

أمرييك يف السنة 
ال يلزم أخذ امتحان القبول يف املدرسة وال اختبار	 

)ACTاو  SAT ( الكلية األمريكية 
أكرث من ٩٠ برنامج أكادميي	    

تبدأ الدراسة يف الخريف أو الربيع أو الصيف	 
فصول صغرية مع مدرسني متفانني يف العمل	   

ضامنات تحويل القبول متوفرة مع أرقى الجامعات 	 
      )TAG(

مجتمع آمن و ودود و مرحب 	 

بوابه الحصول على شهاده من كاليفورنيا

goldenwestcollege.edu/isp
isp@gwc.cccd.edu  |  ٨١٤٦-٨٩٥-٧١٤ *تخضع الرسوم الدراسية واألتعاب للتغيري دون اشعار مسبق.

همينغتون بيتش، كاليفورنيا – مدينة سريف، الواليات املتحدة األمريكية

GOLDEN WEST COLLEGE

HUNTINGTON BEACH, CA

كليه جولدن وست 
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اتفاقيات للدراسة
 بنظام

األمريكان يحضر  الطالب  من  العديد 
بكليات  أجنبياً  طالباً   ٠٠٠ ٩٠ و 
الجاليات لقضاء أول سنتني من الدراسة الجامعية 
يف الواليات املتحدة. من خالل ما يقرب من ١٢٠٠ 
كلية جاليات يف البالد، توجد العديد من املزايا لهذا 
يف  كاملة  سنوات  األربع  بدراسة  مقارنًة  النموذج 
الجامعة. تقدم كليات الجاليات رسوماً أقل بكثري 
وفصوال أقل عدداً ودعاًم طالبياً قوياً. ويف معظم 
الجامعات  إىل  الطريق  بدور  تقوم  الحاالت، 
املرموقة التي تبلغ مدة الدراسة بها أربع سنوات.

العايل  التعليم  يف  القوة  نقاط  أهم  إحدى 
الكلية  من  الطالب  تحويل  سهولة  هي  األمرييك 
الذين  وللطالب  أخرى.  كلية  إىل  أو  الجامعة  إىل 
يخططون للحصول عىل درجة البكالوريوس، ميكن 
أن يكون التحويل من كلية الجاليات إىل الجامعة 
سيحرض  السهولة.  شديد  أمراً  سنتني  آخر  لقضاء 
الطالب بكلية الجاليات إلكامل متطلبات التعليم 
العام بقسم االبتدائي ثم التحويل إىل الجامعة، 
باألقسام  دورات  عىل  الحصول  ميكنهم  وهناك، 
وتعرف  البكالوريوس.  درجة  إمتام  وبالتايل  العليا 
الرغم  عىل   »٢+٢« بطريقة  عامًة  الطريقة  هذه 
من أنها قد تستغرق أكرث من أربع سنوات إلمتام 
درجة  عىل  للحصول  الرضورية  الدورات  جميع 

البكالوريوس.

ويف الواقع، يويص العديد من مستشاري الجامعات 
الجاليات  بكلية  تحويل  بربامج  بالحضور  الطالب 
أوالً ثم التحويل إىل الجامعات لقضاء آخر عامني. 
فعىل سبيل املثال، فإن الطالب الذين يدرسون يف 
كلية سانتا مونيكا، وهي كلية جاليات، حولوا إىل 
شهادة  عىل  الحصول  فور  أنجلوس  لوس  جامعة 

التحويل ملدة عامني.

سهاًل أصبح  التحويل 
ترتيبات  والجامعات  الكليات  من  العديد  تضع 
خاصة تعرف باسم »اتفاقيات التفصيل« أو برامج 
املؤسسات  مع  التحويل«  قبول  »ضامن  لـ  رشاكة 
ضامن  عىل  االتفاقيات  هذه  وتساعد  األخرى. 
عليها  يحصل  التي  الفصول  من  بسهولة  التحويل 
الطالب يف كليات الجاليات إىل املؤسسات الرشيكة 
بأقل قدر من الخسائر يف الوقت والدرجات. فعىل 
سبيل املثال، تعمل الكليات العرش يف ماريكوبا يف 
املنطقة العمرانية من فينيكس وأريزونا عن قرب 
مع جامعة أريزونا وجامعة والية أريزونا وجامعة 
دورات  من  التحويل  من  للتأكد  أريزونا  شامل 

ماريكوبا.

وتضمن اتفاقيات ضامن قبول التحويل بالجامعات 

يتمون  ممن  الجاليات  كليات  طالب  قبول 

تشمل  وقد  الجامعة.  تضعها  متطلبات خاصة 

معني  درجات  متوسط  املتطلبات  هذه 

وتستثنى  توفل.  امتحان  يف  ودرجة  ودورات 

قبول  ضامن  اتفاقيات  من  التخصصات  بعض 

يستثنى تخصص  املثال،  التحويل. فعىل سبيل 

قبول  ضامن  اتفاقيات  من  األعامل  إدارة 

إرفني. كاليفورنيا  بجامعة  التحويل 

ويف الغالب تكون اتفاقيات التفصيل اتفاقيات 

الجاليات  كليات  بني  التحويل  قبول  ضامن 

أربع  بها  الدراسة  مدة  وجامعات  وكليات 

هو  ذلك  ليس  ولكن  الوالية  نفس  يف  سنوات 

جميع  تلتزم  املثال،  سبيل  فعىل  دامئاً.  الحال 

كليات الجاليات بكاليفورنيا البالغ عددها ١١٥ 

كلية باتفاقيات تفصيل مع نظام جامعة والية 

كاليفورنيا ونظام جامعة كاليفورنيا. مثال، إذا 

العام  التعليم  متطلبات  بنجاح  طالب  أكمل 

كاليفورنيا  جامعة  أو  كاليفورنيا  والية  لجامعة 

يف كلية سانتا مونيكا، ميكنه أو ميكنها التحويل 

عامني  آخر  وإكامل  الجامعات  من  واحدة  إىل 

البكالوريوس. درجة  من 

لتوفري  الفرصة  للطالب  الرشاكات  هذه  توفر 

املال برسوم كلية الجاليات وحتى التحويل إىل 

عالياً. والتخرج من جامعة تحتل تصنيفاً 

ويعتمد قرار الطالب بدراسة الفنون أو العلوم 

عىل ما يخططون له ملجال وتخصص دراستهم. 

مجموعة  الطالب  يدرس  سنتني،  أول  فأثناء 

والعلوم  اإلنسانية  العلوم  من  متنوعة 

مع  الطبيعية  العلوم  ودورات  االجتامعية 

للتخصص. لإلعداد  تأسيس  دورات 

ال تسمح لبعض التحديات يف التحويل بإعاقتك. 

أن  ميكن  لالمام،  لالنطالق  تخطط  كنت  إذا 

يكون التحويل طريقة ممتازة لتحقيق أهدافك 

العايل  بالتعليم  خربتك  وإثراء  التعليمية 

األمرييك. متاماً مثلام أن نقل الرتوس يف السيارة 

هو طريقة لكسب املزيد من الرسعة والقوة، 

أخرى  إىل  جامعة  أو  كلية  من  التحويل  فإن 

ميكن أن يدفعك إىل املزيد من 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 
باملؤسسات  مقارنًة  األمريكية  الجاليات  بكليات 
كام  سنوات.  أربع  بها  الدراسة  مدة  تبلغ  التي 
اللغة  برامج  الجاليات  كليات  العديد من  تقدم 
التطويرية  الرياضيات  أو  ثانية  كلغة  اإلنجليزية 
للطالب ممن يحصلون عىل درجات قليلة للغاية 

الفور. لبدء دراساتهم األكادميية عىل 

رسوم  تكون  أن  ميكن  أقل.  تكاليف   +
الدراسة يف كليات الجاليات من ٢٠ إىل ٨٠ باملئة 
التي  األمريكية  والكليات  الجامعات  من  أقل 
تبلغ مدة الدراسة بها أربع سنوات. وهذا توفري 
درجة  من  سنتني  أول  خالل  التكاليف  يف  كبري 

البكالوريوس.

+ عادًة ما يكون التحاق الطالب بالفصول 
يف  نظريه  من  أقل  عامة  بصفة  باملؤسسة  أو 
املدارس بنظام األربع سنوات. ويتمتع املعلمون 
واملستشارون بالقدرة عىل تقديم اهتامم فردي 
األمريكان  الطالب  من  العديد  يقول  للطالب. 
أول  أصغر خالل  مبدارس  الحضور  أن  واألجانب 
سنتني ساعدهم عىل التحويل الجيد إىل مدارس 

سنتني. آخر  الجتياز  سنوات  األربع  بنظام  أكرب 

أك�ث  الدراسي  الفصل  بيئة   +

عادًة  األمرييك،  التعليمي  النظام  تدعيمًا. يف 
أما  الجيدة.  الدرجات  عىل  الطالب  يتنافس  ما 
اإلنجليزية  يتحدثون  ال  ممن  األجانب  الطالب 
بطالقة فيمثل لهم ذلك عيباً. وغالباً، ما يؤدون 
يف  الراحة  من  مبزيد  ويشعرون  أفضل  بصورة 
أقل.  منافسة  توجد  حيث  األصغر  الفصول 
باإلضافة إىل ذلك، عادًة ما تقدم كليات الجاليات 
لدعم الطالب ومساعدتهم عىل  توجيهاً مجانياً 

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.
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التدريب  ملامرسة  إضايف  لعام  املتحدة  الواليات  يف  تبقى  أن 

العميل االختياري يف مجال دراستك. سيساعدك مكتب الطالب 

املطلوبة  الورقية  األعامل  إمتام  يف  الجامعة  بحرم  األجانب 

االختياري. العميل  للتدريب 

أما  كذلك.  عمل  فرص  عن  بك  املحيط  املجتمع  يف  ابحث 

تحدث   – طوياًل  طريقاً  بك  فستقطع  االجتامعية  العالقات 

قواعد  عن  ابحث  مدرستك،  يف  اآلخرين  األجانب  الطالب  إىل 

البيانات عرب االنرتنت واتصل بتجمعات املهاجرين من دولتك 

جامعي  طالب  وانج،  ليكيس  يقدم  منطقتك.  يف  وجدت  إذا 

اللغة والثقافة بجامعة  صيني ومساعد أبحاث يف مركز تعلم 

 University of Illinois at Chicago’s( بشيكاغو  إلينوي 

يف  الراغبني  األجانب  للطالب  الرائعة  النصائح  بعض   ،(UIC

التخرج: بعد  اختياري  عميل  تدريب  تأمني 

"كّون شبكة عالقاتك قبل التخرج من الكلية. ميكنك التحدث 

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

وحدك." البحث  مجرد  من  كثرياً  أسهل  األمر  فسيصبح 

فرص  عن  للمعلومات  رائعة  مصادر  األشخاص  هؤالء  ميثل 

واملستقبلية. الحالية  العمل 

يتطوع العديد من الطالب األجانب أو يتدربون يف منظمة غري 

هادفة للربح بينام يدرسون، وقد تعرض عليك هذه املؤسسات 

األجر فور تخرجك، وغالباً  األحيان وظائف مدفوعة  يف بعض 

تأشرية  عىل  للحصول  التقدم  يف  مساعدتك  يف  يرغبون  ما 

بخالف  اخرى  لغة  تتحدث  كنت  إذا  املطلوبة.  املهاجر  عمل 

اإلنجليزية، ضع يف اعتبارك إمكانية العمل كمعلم أو مرتجم 

ما  وغالباً  مجتمعك.  يف  املهاجرين  تخدم  منظمة  يف  فوري 

ملوظفني  الدويل  الرتكيز  ذات  واملؤسسات  الرشكات  تحتاج 

يتحدثون لغات أخرى ولديها القدرة عىل توفري تأشرية العمل.

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 

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

يف البحث وتقدم ألية وظيفة تظن أنه بإمكانك القيام بها."

الخيارات  جميع  وجرب  صبوراً  وكن  املناسبة  الوظيفة  انتق 

املمكنة أثناء البحث عن فرصة عمل. يسعد الكثري من الناس 

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).

»قد يكون نظام التعليم يف الواليات املتحدة هو احد من األفضل يف العامل وشهادة 
من جامعة أمريكية مرغوبة جدا من قبل ارباب العمل يف سوق العمل العاملي.«

— نبيل ساليك من الهند، يدرس الهندسة امليكانيكية يف جامعة إلينوي اجلنوبية كاربوندايل.

 أجنبي في الواليات المتحدة

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 بهذه تأشرية:

الدوام  بنظام  الطالب  صفة  عىل  تحتفظ  أن  يجب   

األوقات. جميع  يف  الكامل 

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 ٢٠ 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 

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. كمساعدة 

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 

العمل األخرى  السامت ومهارات  مع ذلك، ميكن أن تساعدك 

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.

أن تحصل  الجامعة, يجب  للحصول عىل وظائف خارج حرم 

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 

املتصل  العميل  للتدريب  الرضورية  العمل  أوراق  وقدم 

ميكنك  التعليمية،  درجتك  إمتام  وبعد  الجامعة.  لدى  باملنهج 
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التدريب  ملامرسة  إضايف  لعام  املتحدة  الواليات  يف  تبقى  أن 

العميل االختياري يف مجال دراستك. سيساعدك مكتب الطالب 

املطلوبة  الورقية  األعامل  إمتام  يف  الجامعة  بحرم  األجانب 

االختياري. العميل  للتدريب 

أما  كذلك.  عمل  فرص  عن  بك  املحيط  املجتمع  يف  ابحث 

تحدث   – طوياًل  طريقاً  بك  فستقطع  االجتامعية  العالقات 

قواعد  عن  ابحث  مدرستك،  يف  اآلخرين  األجانب  الطالب  إىل 

البيانات عرب االنرتنت واتصل بتجمعات املهاجرين من دولتك 

جامعي  طالب  وانج،  ليكيس  يقدم  منطقتك.  يف  وجدت  إذا 

اللغة والثقافة بجامعة  صيني ومساعد أبحاث يف مركز تعلم 

 University of Illinois at Chicago’s( بشيكاغو  إلينوي 

يف  الراغبني  األجانب  للطالب  الرائعة  النصائح  بعض   ،(UIC

التخرج: بعد  اختياري  عميل  تدريب  تأمني 

"كّون شبكة عالقاتك قبل التخرج من الكلية. ميكنك التحدث 

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

وحدك." البحث  مجرد  من  كثرياً  أسهل  األمر  فسيصبح 

فرص  عن  للمعلومات  رائعة  مصادر  األشخاص  هؤالء  ميثل 

واملستقبلية. الحالية  العمل 

يتطوع العديد من الطالب األجانب أو يتدربون يف منظمة غري 

هادفة للربح بينام يدرسون، وقد تعرض عليك هذه املؤسسات 

األجر فور تخرجك، وغالباً  األحيان وظائف مدفوعة  يف بعض 

تأشرية  عىل  للحصول  التقدم  يف  مساعدتك  يف  يرغبون  ما 

بخالف  اخرى  لغة  تتحدث  كنت  إذا  املطلوبة.  املهاجر  عمل 

اإلنجليزية، ضع يف اعتبارك إمكانية العمل كمعلم أو مرتجم 

ما  وغالباً  مجتمعك.  يف  املهاجرين  تخدم  منظمة  يف  فوري 

ملوظفني  الدويل  الرتكيز  ذات  واملؤسسات  الرشكات  تحتاج 

يتحدثون لغات أخرى ولديها القدرة عىل توفري تأشرية العمل.

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 

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

يف البحث وتقدم ألية وظيفة تظن أنه بإمكانك القيام بها."

الخيارات  جميع  وجرب  صبوراً  وكن  املناسبة  الوظيفة  انتق 

املمكنة أثناء البحث عن فرصة عمل. يسعد الكثري من الناس 

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).

»قد يكون نظام التعليم يف الواليات املتحدة هو احد من األفضل يف العامل وشهادة 
من جامعة أمريكية مرغوبة جدا من قبل ارباب العمل يف سوق العمل العاملي.«

— نبيل ساليك من الهند، يدرس الهندسة امليكانيكية يف جامعة إلينوي اجلنوبية كاربوندايل.

 أجنبي في الواليات المتحدة

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 بهذه تأشرية:

الدوام  بنظام  الطالب  صفة  عىل  تحتفظ  أن  يجب   

األوقات. جميع  يف  الكامل 

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 ٢٠ 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 

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. كمساعدة 

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 

العمل األخرى  السامت ومهارات  مع ذلك، ميكن أن تساعدك 

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.

أن تحصل  الجامعة, يجب  للحصول عىل وظائف خارج حرم 

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 

املتصل  العميل  للتدريب  الرضورية  العمل  أوراق  وقدم 

ميكنك  التعليمية،  درجتك  إمتام  وبعد  الجامعة.  لدى  باملنهج 

.١
.٢

.٣

ماذا ستكتشف في 
جامعة البحث العام 
بشيكاغو؟
أكثر من 200 درجة علمية
برنامج لغة إجنليزية مكثف يحظى باحترام كبير
إمكانات ال محدودة
ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة الرابط

go.uic.edu/study
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املستقبل

بقلم جينيفر بريفت
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“إن مجتمعنا الحديث يعتمد بشكل قوي عىل 

استخدام التكنولوجيا، وال بديل للمهندسني يف 

جميع التخصصات التي تصمم وتطور وتحسن 

التكنولوجيا و هذا ما يدفع مجتمعنا العاملي 

الحديث الى املستقبل. فمن دون مهندسني كل 

مجاالت التكنولوجية تأيت إىل طريق مسدود. 

تعتمد الزراعة والنقل والتصنيع واالتصال 

واألدوية وجميع نواحي مجتمعنا العاملي املعقد 

عىل معارف ومهارات املهندسني املدربني بشكل 

متزايد.”

— كنث رشويدر،
منسق قسم الهندسة وأستاذ جامعى في 

كلية بريس كوليدج

“لقد انتقلت إىل جامعة واشنطن سياتل عند 

حصويل على درجة الزمالة من كلية بريس، ومن 

بعد عامني آخرين تخرج مع درجة البكالوريوس 

يف الهندسة املدنية. أعدتني الفصول يف بريس 

بشكل جيد لدراستي يف جامعة واشنطن وخاصتاً 

يف مجاالت الفيزياء والهندسة. كانت الدراسة يف 

كلية بريس خطوة أوىل وكبرية يف إعدادي املهني.”

— بيسث هورث
طالبة دولية من كامبوديا

“إن التحدث باللغة اإلنجليزية بطالقة أمر رضوري 

يف مجال الهندسة الكيميائية يف الربازيل. كام من 

املهم تعلم كيفية التعامل مع مختلف الناس من 

ثقافات مختلفة.”

— روبريتا الفس مدينا
 Instituto Federal de من 

 Educação, Ciência e Tecnologia
da Bahia درست الهندسة الكميائة في 

رتغرس، جامعة والية نيو جرييس

“ان الدراسة يف واحدة من أفضل الجامعات يف 

العامل كانت فرصة فريدة من نوعها. سامتكن من 

الحفاظ عىل اتصال وثيق مع أنظمة تعليمية 

تنافسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا 

واالبتكار”.

— رافايل لوكاس فيدوتي 
 Centro Universitario da FEI من

درس هندسة مدنية في رتغرس، جامعة 
والية نيو جرييس

هائل من اإلجابات الفريدة تحصل عليها عندما تطرح سؤاالً يبدأ 
هاتفي  أتحدث عرب  كيف  املقعد؟  هذا  يحملين  كيف  »كيف«؟  بـ 
الخلوي أو أدردش عرب االنرتنت مع شخص آخر في مكان آخر من العالم؟ كيف 
يبدو هذا املاء نقياً في الكوب؟ فعلى الرغم من أن اإلجابة على كل سؤال من هذه 
األسئلة هي إجابة فريدة، إال أن هناك رشح واحد بسيط لجميع هذه األسئلة وهو: 

الهندسة.
برصف النظر عن موقعك من العالم، ستجد دليل على وجود الهندسة في كل 
مجال. واليوم، يطور املهندسون حلوالً ويبنون أحدث التقنيات لكل يشء بدءا من 
وندرة  للتقنية  الرسيعة  فالحركة  العالم.  أعقد مشاكل  الذكية وحىت حل  الهواتف 

املوارد الطبيعية أديا إلى زيادة الطلب على 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 في الوصول إلى مستقبل مهين ناجح ومربح. ويريد آخرون تحقيق 
التقدم وتحقيق مستقبل أفضل ملجتمعاتهم. وهناك طالب يشعرون باالنجذاب نحو 

مجاٍل ما ألنهم يشعرون بالفضول الفطري تجاه الطريقة اليت تعمل بها األشياء.
املتحدة  الواليات  في  الهندسة  لدراسة  طموحك  ولكن  فريداً  دافعك  يكون  قد 
املتحدة  للواليات  الدوليني  الطالب  من  واملزيد  املزيد  يأتي  عام،  كل  كذلك.  ليس 
للحصول على درجات دون املؤهل العالي وعلى مؤهالت عليا ودرجات الدكتوراه 
للعام   )Open Doors Report( املفتوحة  األبواب  تقرير  وحسب  الهندسة.  في 
املتحدة.  الواليات  في  الهندسة  بربامج  دولياً  ٢١٦.٩٣٢ طالباً  التحق   ،٢٠١٤/٢٠١٥
أن  قد تختار  الدوليني.  الطالب  الدراسة شعبّية بني  أكرث مجاالت  فالهندسة هي 
تدرس الهندسة ألسباب هندسية أو ألنك ترغب في مستقبل مهين ناجح مادياً، 
ولكن أيا كانت أسبابك، فاعلم أن هناك طلب هائل على مواهبك وأن لديك القدرة 

على تغيري العالم.

StudyUSA.com جنيفر بريفيت هي محررة ومساعدة النارش “الدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية“ و

جامعة أركنساس – برنامج 

والفوتونيكس امليكروإلكترونيكس 

تخيل أن قميص العب كرة القدم مصنوع من نسيج قادر عىل أن يراقب معدالت تنفس الرياضيني ونبضات قلوبهم 

ودرجات الحرارة وإبالغ مدب الفريق بها. تخيل أنه ميكن استخدام نفس املادة يف فراش الطفل ملساعدة الوالدين عىل 

مراقبة طفلهام.

يعمل جوزيف باتا مبوما، طالب بربنامج الدكتوراه، عىل تحويل هذه الفكرة الخاصة باألقمشة الذكية واألسطح الغريبة 

من مجرد خيال إىل واقع.

يدرس باتا مبوما يف برنامج تخصص امليكروإلكرتونيكس والفوتونيكس بجامعة أركنساس وهو عضو مبجموعة أبحاث 

البيونانوتكنولوجي يف معهد هندسة وعلوم النانو.

وعلم امليكروإلكرتونيكس والفوتونيكس هو دراسة املواد والعمليات واألجهزة مبقياس النانو من أجل االستخدامات 

املختلفة التي تشمل الدوائر واملكونات اإللكرتونية والحساسات )الكهروميكانيكية والفيزيائية والكيميائية والحيوية( 

وتوليد وكشف وانبعاث ومناورة الضوء. وهذه املسافة البحثية بني الربامج التقليدية والربامج القامئة باإلدارة هي التي 

يكمن فيها العلم وتكمن فيها الهندسة.

طالب آخر بربنامج امليكروإلكرتونيكس والفوتونيكس هو مورجان رودي، والذي فاز مؤخراً بجائزة عن اخرتاعه مدار 

البالون يف الحالة الصلبة وهو نظام إنزال من املدارات لألقامر الصناعية الصغرية CubeSats. وأنظمة اإلنزال من املدارات 

مهمة ألن االتفاقيات الدولية تنص عىل أن أي جسم فضايئ يجب أن ينزل من املدار خالل 25 عاماً لتخفيف تراكم 

النفايات يف الفضاء.

باتا مبومو ورودي وغريهم من طالب برنامج امليكروإلكرتونيكس والفوتونيكس هم مبتكرون يعملون بتخصصات مختلفة 

ويتوصلون إىل اكتشافات ستخلق غداً أفضل.
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امج كليات إدارة الأعمال قيمة ماجست�ي إدارة الأعمال الدولي المعتمد من هيئة العتماد الدولي ل�ب

الأعمال  إدارة  ماجست�ي  برامج  تبحث بصفة خاصة عن  أن  المهم  الأعمال، من  إدارة  ماجست�ي  برامج  البحث عن  عند 
امج كليات إدارة الأعمال  امج كليات إدارة الأعمال. وتعد هيئة العتماد الدولي ل�ب المعتمد من هيئة العتماد الدولي ل�ب
ي 

ي الوليات المتحدة وتوجد ٦٩٨ مؤسسة فقط تحمل عضويتها �ف
من أعىل جهات اعتماد برامج ماجست�ي إدارة الأعمال �ف

جميع أنحاء العالم.
دارة من خالل نظام  ي مجال الإ

امج كليات إدارة الأعمال تعليما عالي الجودة �ف يضمن العتماد من هيئة العتماد الدولي ل�ب
امج، وهذا يج�ب مدارس الأعمال عىل التأكد من تحديث مناهجها ومن اتباعها لجميع وسائل التأكيد  صارم لتدقيق ال�ب

ي برامجهم.
عىل أهداف التعلم ومن أن  معلميها مؤهلون للتدريس �ف

ي أعىل 
امج كليات إدارة الأعمال أن تلتحق �ف يضمن اختيار ماجست�ي إدارة الأعمال المعتمد من هيئة العتماد الدولي ل�ب

برامج ماجست�ي إدارة الأعمال من حيث الجودة.

 كيف تقدم لاللتحاق 

ببرنامج ماجستير إدارة 

األعمال األمريكية

ابدأ بالبحث عن اخلطوة ١: 
برامج ماجست�ي 

إدارة الأعمال المختلفة. حاول أن تقرص منطقة 
. ابدأ بالبحث  ي

البحث حسب الموقع الجغرا�ف
ف برامج ماجست�ي إدارة الأعمال.  عن كيف تتم�ي

ي المدارس الواردة 
يمكنك البدء بالبحث �ف

ي الوليات 
ي هذه النسخة من »الدراسة �ف

�ف
المتحدة« Study in the USA وعىل الموقع 

StudyUSA.com. ضع هذه المعلومات 
ي اختبار 

ومعلومات التقديم )متوسط الدرجات �ف
القبول بماجست�ي إدارة الأعمال GMAT وامتحان 
ية كلغة أجنبية TOEFL ومتوسط سنوات  ف نجل�ي الإ

ي منظومتك.
ة العملية، الخ( �ف الخ�ب

خض امتحانات اخلطوة ٢: 
القبول بماجست�ي 

 .TOEFL / IELTS و GMAT / GRE إدارة الأعمال
ي 

وهذا هو جزء الذي يستهلك اك�ث الوقت �ف
عملية التقديم. إذا كانت لديك برامج محددة 

ي ستتطلبها. كما 
تهمك، ابحث عن الختبارات ال�ت

يجب أن تبحث عن متوسط درجات الختبارات 
ي تهتم بها بحيث تعرف ما إذا 

للمدارس ال�ت
كانت درجاتك تناسب تلك المدارس.

ما إن تتوافر لديك اخلطوة ٣: 
قائمة بـعدد 

ف   ١٠ و ١٥، جرب تحديد أية مدرسة  المدارس ب�ي
تناسب مؤهالتك بشكل أفضل. وأنصحك 

باستغناء عن استخدم تصنيفات المدارس 
عندما تقرر إذا كان ينبغي عليك التقدم أم ل 
بينما فّكر بإذا كانت المدرسة مناسبة لما تريد 

دراسته.

فور أن يتم تضييق اخلطوة ٤:  
البحث عن المدارس 
ي تريد اللتحاق بها، اتبع تعليمات التقديم 

ال�ت
بدقة. إذا طلبت المدرسة مقالً، تعلم شيئاً عما 

ي المقال. خصص 
يهم تلك المدرسة وضعه �ف

اً،  مقالً يناسب كل مدرسة ستتقدم إليها. وأخ�ي
ي المقال. إذا لم 

ي ستطرح �ف
أجب عن الأسئلة ال�ت

ي 
ة عملية، ل تقدم بالمدارس ال�ت تكن لديك خ�ب
ة عملية من أربع إل ست سنوات.  تتطلب خ�ب

ف مؤهالتك ومتطلبات  حاول التوفيق بعناية ب�ي
المدرسة.

منهج ماجست�ي إدارة الأعمال بالوليات المتحدة: 
ما الذي يمكن أن يتوقعه الطالب الدوليون؟

امج ماجست�ي إدارة الأعمال  عادًة ما يكون ب�ب
وط المسبقة  الأمريكية ثالثة أنواع من الدورات: ال�ث

والدورات الأساسية والدورات الختيارية. تساعد 
وط المسبقة الطالب ممن ليست لديهم  دورات ال�ث

خلفية بالأعمال عىل كسب الأدوات المطلوبة لمدرسة 
الأعمال. ويمكن للطالب أن يتوقعوا خوض دورات 

وط المسبقة قبل بدء برنامج ماجست�ي إدارة  ال�ث
ي عن هذه الدورات إذا 

الأعمال. وغالباً ما يتم التغا�ف
كان الطالب قد خاضها أثناء دراسته.

وتضمن الدورات الأساسية أن يتكون لدى الطالب 
نامج ماجست�ي إدارة الأعمال. وتغطي  أساس راسخ ل�ب

هذه الدورات جميع تخصصات الأعمال الرئيسية مثل 
دارة.  القتصاد والماليات والمحاسبة والتسويق والإ

وعادًة ما يحصل الطالب عىل الدورة الأساسية قبل 
ف  ف الدورت�ي الدورات الختيارية أو يمكنه الجمع ب�ي

الأساسية والختيارية.
تساعدك الدورات الختيارية عىل تفصيل شهادة 

ي نهاية 
ماجست�ي إدارة الأعمال وعادًة ما يتم خوضها �ف

برنامج ماجست�ي إدارة الأعمال. وهي دورات يمكنك 
ي 

اختيارها بناًء عىل اهتماماتك الشخصية أو المهنية. و�ف
ي 

جامعة سياتل، يمكنك خوض الدورات الختيارية �ف
مجالت المحاسبة وقانون الأعمال وأنظمة المعلومات 

وعات والأعمال الدولية  والقتصاد والماليات والم�ث
دارة والتسويق والعمليات والستدامة. والإ

تم وضع جميع برامج ماجست�ي إدارة الأعمال 
ي نسبة 

بطريقة متشابهة. ويكمن الختالف عادًة �ف
الدورات الأساسية إل الدورات الختيارية.

نتائج برنامج ماجست�ي إدارة الأعمال الأمريكي
ي الوليات 

يقدم برنامج ماجست�ي إدارة الأعمال �ف
: فهو يعلم المهارات  ف المتحدة نتائج عىل جبهت�ي

التحليلية الكمية كما يدرس مهارات القيادة. تشمل 
الدورات الكمية: تحليل البيانات المالية ووضع 

انيات رأس المال وأبحاث التسويق. فعىل سبيل  ف م�ي
ف  ف اللت�ي ي جامعة سياتل، إحدى أول الدورت�ي

المثال، �ف
ستحصل عليهما هي دورة بناء الفريق والقيادة. تبدأ 
هذه الدورة باختبار قياس الشخصية الذي يساعدك 

عىل فهم شخصيتك ومن تكون. وأهم ملمح بهذه 
الدورة هو أنها عبارة عن تسلية بنهاية الأسبوع خارج 

موقع الجامعة مكرسة لبناء الفريق من خالل سلسلة 
من أنشطة بناء الفريق. كما تقدم جامعة سياتل شهادة 

ي القيادة تسمح لك بخوض خمس دورات اختيارية 
�ف

ي القيادة. تشمل هذه 
لمساعدتك عىل تطوير قدراتك �ف

الدورات: دورة تكوين القيادة ١ و ٢ ودورة القيادة 
القائمة عىل المغامرة ودورة القيادة والذكاء النفعالي 

دارة. ودورة قيادة الرئيس التنفيذ ومجلس الإ

نامج وكيف  ي ال�ب
ما الذي يجب أن تبحث عنه �ف

تقدم؟
أولً، حدد لماذا تريد أن تحصل عىل ماجست�ي 
إدارة الأعمال. هل يفيدك الحصول عىل ماجست�ي 

؟ هل الوقت مناسب للعودة  إدارة الأعمال الأمريكي
ي تناسب 

للدراسة؟ ما هي أفضل الشهادات ال�ت
اهتماماتك؟

ثانياً، ما إن تقرر أن ماجست�ي إدارة الأعمال هو 
الشهادة المناسبة لك، حدد أية مدرسة لماجست�ي 

إدارة الأعمال تناسب احتياجاتك؟ انظر إل متطلبات 
اللتحاق وفرص المنح وتكلفة الرسوم والتصنيف. 

يخلق العديد من الطالب منظومة تساعد عىل تتبع 
جميع هذه المعلومات عند البحث عن خيارات لدراسة 
. وكما ذكرنا أعاله، تعد  ماجست�ي إدارة الأعمال الأمريكي
امج ماجست�ي إدارة الأعمال  ة العمل هامة للغاية ل�ب خ�ب

امج ماجست�ي إدارة  . تقدم فقط لاللتحاق ب�ب الأمريكي
تك العملية. إذا كانت  ي تناسب سنوات خ�ب

الأعمال ال�ت
، ابحث عن برامج ماجست�ي إدارة  ف تك أقل من سنت�ي خ�ب
أعمال مهنية مبكرة مثل برنامج الج� Bridge بجامعة 

سياتل. وبصفة عامة، تبحث برامج ماجست�ي إدارة 
ة من أربع إل ست  ي الوليات المتحدة عن خ�ب

الأعمال �ف
ة عمل ل تقل عن  سنوات ولكنها عادًة ما تتطلب خ�ب

. ف سنت�ي
ف كل برنامج  والأهم من ذلك، انظر إل ما يم�ي

ف تحدد  ماجست�ي إدارة الأعمال. يجعلك هذا التمي�ي
جميع الفروق من حيث مالءمتها. فعىل سبيل المثال، 

تهتم جامعة سياتل بالعدالة الجتماعية وأخالقيات 
العمل وتثقيف الشخص كامالً. وهذه القيم هامة 

للغاية لجامعة سياتل.
جيف ميالرد هو مدير عمليات برامج املاجستري يف 
مدرسة ألربز لألعامل واالقتصاد بجامعة سياتل. وميكن 
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برامج
ماجستير

إدارة
األعمال 

ي الوليات
 �ف

المتحدة

بقلم جيف ميالرد

أن يمثل الحصول عىل ماجست�ي إدارة يمكن   
الأعمال من مدرسة بالوليات المتحدة 

اً لحياتك المهنية مما يمنحك المهارات  دعماً كب�ي
ي ستدوم معك مدى الحياة. يمكن 

ات القيادة ال�ت وخ�ب
أن يكون الحصول عىل برنامج ماجست�ي إدارة الأعمال 

الذي يناسب مؤهالتك واهتماماتك أمراً عظيماً. 
ي تخطيطك لدراسة ماجست�ي 

وسيساعدك هذا المقال �ف
ي الوليات المتحدة.

إدارة الأعمال �ف

لماذا تعد برامج ماجست�ي إدارة الأعمال بالوليات 
المتحدة استثنائية؟

غالباً ما تتطلب برامج ماجست�ي إدارة الأعمال 
ة عملية. ويسمح ذلك للطالب  بالوليات المتحدة خ�ب
التعلم بأك�ب قدر ممكن من زمالئهم الطالب وكذلك 

ة عملية،  . إذا لم تكن لديك أية خ�ب ف من المعلم�ي
فهناك العديد من برامج ماجست�ي إدارة الأعمال المبكرة 
بالوليات المتحدة. وقد صممت درجات ماجست�ي إدارة 

ة العملية  الأعمال هذه للطالب ممن ل يملكون الخ�ب
هم  ي س�ي

وفرص التدريب وفرص التجربة الأخرى �ف
الذاتية. وقد أطلقت جامعة سياتل احداً من هذه 

ي 
امج تسمى ج� ماجست�ي إدارة الأعمال )Bridge( �ف ال�ب

خريف ٢٠١٣.
وعادة ما تكون برامج ماجست�ي إدارة الأعمال 

بالوليات المتحدة بمثابة شهادات قائمة عىل التجربة 
وليست قائمة عىل النظرية. فعىل سبيل المثال، 

صممت فصول ماجست�ي إدارة الأعمال لتدرس المهارات 
ي مكان العمل. وغالباً 

ي يمكن استخدامها عىل الفور �ف
ال�ت

ما ستستخدم برامج ماجست�ي إدارة الأعمال بالوليات 
ي العمل 

المتحدة دراسات الحالة لمناقشة موقف �ف
وتشجيع المناقشة بالفصل الدراسي عن كيفية حل 
ي العمل. ويوجد بالعديد من برامج 

مشكلة معينة �ف
ماجست�ي إدارة برنامج توجيه حيث يجتمع العديد من 

ي الأعمال مرات عديدة سنوياً مع طالب ماجست�ي 
�ف مح�ت

امج.  ي ال�ب
إدارة الأعمال – وغالباً ما تشمل التدريب �ف

يمكن أن يؤثر اختيارك للدراسة عىل المكان الذي تقوم 
فيه بالتدريب. فعىل سبيل المثال، يحصل العديد من 
ف بجامعة سياتل  طالب ماجست�ي إدارة الأعمال الدولي�ي

كات مايكروسوفت أو ستاربكس أو  ي �ث
عىل تدريب �ف

أمازون أو بوينج أو إكسبيديا.
امج ماجست�ي إدارة الأعمال  قد يكون اللتحاق ب�ب

امج بذاتها  ي الوليات المتحدة سهالً نوعاً ما ولكن ال�ب
�ف

تنطوي عىل التحدي. وعليه، ل يضمن اللتحاق 
نامج ماجست�ي إدارة الأعمال بالوليات المتحدة  ب�ب

ورة. يبدأ العمل الشاق بعد قبولك وفور  النجاح بالرصف
ي مناقشات الفصل 

انضمامك، ينتظر منك أن تساهم �ف
وتساعد عىل إضفاء الطابع الدولي عىل كل فصل. وتنص 
معظم برامج ماجست�ي إدارة الأعمال بالوليات المتحدة 

نامج ماجست�ي  ف ب�ب عىل النسبة المئوية للطالب الدولي�ي
إدارة الأعمال بها. فعىل سبيل المثال، يشكل الطالب 

الدوليون حوالي ١٥ بالمائة من تعداد طالب برنامج 
ماجست�ي إدارة الأعمال بجامعة سياتل.
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امج كليات إدارة الأعمال قيمة ماجست�ي إدارة الأعمال الدولي المعتمد من هيئة العتماد الدولي ل�ب

الأعمال  إدارة  ماجست�ي  برامج  تبحث بصفة خاصة عن  أن  المهم  الأعمال، من  إدارة  ماجست�ي  برامج  البحث عن  عند 
امج كليات إدارة الأعمال  امج كليات إدارة الأعمال. وتعد هيئة العتماد الدولي ل�ب المعتمد من هيئة العتماد الدولي ل�ب
ي 

ي الوليات المتحدة وتوجد ٦٩٨ مؤسسة فقط تحمل عضويتها �ف
من أعىل جهات اعتماد برامج ماجست�ي إدارة الأعمال �ف

جميع أنحاء العالم.
دارة من خالل نظام  ي مجال الإ

امج كليات إدارة الأعمال تعليما عالي الجودة �ف يضمن العتماد من هيئة العتماد الدولي ل�ب
امج، وهذا يج�ب مدارس الأعمال عىل التأكد من تحديث مناهجها ومن اتباعها لجميع وسائل التأكيد  صارم لتدقيق ال�ب

ي برامجهم.
عىل أهداف التعلم ومن أن  معلميها مؤهلون للتدريس �ف

ي أعىل 
امج كليات إدارة الأعمال أن تلتحق �ف يضمن اختيار ماجست�ي إدارة الأعمال المعتمد من هيئة العتماد الدولي ل�ب

برامج ماجست�ي إدارة الأعمال من حيث الجودة.

 كيف تقدم لاللتحاق 

ببرنامج ماجستير إدارة 

األعمال األمريكية

ابدأ بالبحث عن اخلطوة ١: 
برامج ماجست�ي 

إدارة الأعمال المختلفة. حاول أن تقرص منطقة 
. ابدأ بالبحث  ي

البحث حسب الموقع الجغرا�ف
ف برامج ماجست�ي إدارة الأعمال.  عن كيف تتم�ي

ي المدارس الواردة 
يمكنك البدء بالبحث �ف

ي الوليات 
ي هذه النسخة من »الدراسة �ف

�ف
المتحدة« Study in the USA وعىل الموقع 

StudyUSA.com. ضع هذه المعلومات 
ي اختبار 

ومعلومات التقديم )متوسط الدرجات �ف
القبول بماجست�ي إدارة الأعمال GMAT وامتحان 
ية كلغة أجنبية TOEFL ومتوسط سنوات  ف نجل�ي الإ

ي منظومتك.
ة العملية، الخ( �ف الخ�ب

خض امتحانات اخلطوة ٢: 
القبول بماجست�ي 

 .TOEFL / IELTS و GMAT / GRE إدارة الأعمال
ي 

وهذا هو جزء الذي يستهلك اك�ث الوقت �ف
عملية التقديم. إذا كانت لديك برامج محددة 

ي ستتطلبها. كما 
تهمك، ابحث عن الختبارات ال�ت

يجب أن تبحث عن متوسط درجات الختبارات 
ي تهتم بها بحيث تعرف ما إذا 

للمدارس ال�ت
كانت درجاتك تناسب تلك المدارس.

ما إن تتوافر لديك اخلطوة ٣: 
قائمة بـعدد 

ف   ١٠ و ١٥، جرب تحديد أية مدرسة  المدارس ب�ي
تناسب مؤهالتك بشكل أفضل. وأنصحك 

باستغناء عن استخدم تصنيفات المدارس 
عندما تقرر إذا كان ينبغي عليك التقدم أم ل 
بينما فّكر بإذا كانت المدرسة مناسبة لما تريد 

دراسته.

فور أن يتم تضييق اخلطوة ٤:  
البحث عن المدارس 
ي تريد اللتحاق بها، اتبع تعليمات التقديم 

ال�ت
بدقة. إذا طلبت المدرسة مقالً، تعلم شيئاً عما 

ي المقال. خصص 
يهم تلك المدرسة وضعه �ف

اً،  مقالً يناسب كل مدرسة ستتقدم إليها. وأخ�ي
ي المقال. إذا لم 

ي ستطرح �ف
أجب عن الأسئلة ال�ت

ي 
ة عملية، ل تقدم بالمدارس ال�ت تكن لديك خ�ب
ة عملية من أربع إل ست سنوات.  تتطلب خ�ب

ف مؤهالتك ومتطلبات  حاول التوفيق بعناية ب�ي
المدرسة.

منهج ماجست�ي إدارة الأعمال بالوليات المتحدة: 
ما الذي يمكن أن يتوقعه الطالب الدوليون؟

امج ماجست�ي إدارة الأعمال  عادًة ما يكون ب�ب
وط المسبقة  الأمريكية ثالثة أنواع من الدورات: ال�ث

والدورات الأساسية والدورات الختيارية. تساعد 
وط المسبقة الطالب ممن ليست لديهم  دورات ال�ث

خلفية بالأعمال عىل كسب الأدوات المطلوبة لمدرسة 
الأعمال. ويمكن للطالب أن يتوقعوا خوض دورات 

وط المسبقة قبل بدء برنامج ماجست�ي إدارة  ال�ث
ي عن هذه الدورات إذا 

الأعمال. وغالباً ما يتم التغا�ف
كان الطالب قد خاضها أثناء دراسته.

وتضمن الدورات الأساسية أن يتكون لدى الطالب 
نامج ماجست�ي إدارة الأعمال. وتغطي  أساس راسخ ل�ب

هذه الدورات جميع تخصصات الأعمال الرئيسية مثل 
دارة.  القتصاد والماليات والمحاسبة والتسويق والإ

وعادًة ما يحصل الطالب عىل الدورة الأساسية قبل 
ف  ف الدورت�ي الدورات الختيارية أو يمكنه الجمع ب�ي

الأساسية والختيارية.
تساعدك الدورات الختيارية عىل تفصيل شهادة 

ي نهاية 
ماجست�ي إدارة الأعمال وعادًة ما يتم خوضها �ف

برنامج ماجست�ي إدارة الأعمال. وهي دورات يمكنك 
ي 

اختيارها بناًء عىل اهتماماتك الشخصية أو المهنية. و�ف
ي 

جامعة سياتل، يمكنك خوض الدورات الختيارية �ف
مجالت المحاسبة وقانون الأعمال وأنظمة المعلومات 

وعات والأعمال الدولية  والقتصاد والماليات والم�ث
دارة والتسويق والعمليات والستدامة. والإ

تم وضع جميع برامج ماجست�ي إدارة الأعمال 
ي نسبة 

بطريقة متشابهة. ويكمن الختالف عادًة �ف
الدورات الأساسية إل الدورات الختيارية.

نتائج برنامج ماجست�ي إدارة الأعمال الأمريكي
ي الوليات 

يقدم برنامج ماجست�ي إدارة الأعمال �ف
: فهو يعلم المهارات  ف المتحدة نتائج عىل جبهت�ي

التحليلية الكمية كما يدرس مهارات القيادة. تشمل 
الدورات الكمية: تحليل البيانات المالية ووضع 

انيات رأس المال وأبحاث التسويق. فعىل سبيل  ف م�ي
ف  ف اللت�ي ي جامعة سياتل، إحدى أول الدورت�ي

المثال، �ف
ستحصل عليهما هي دورة بناء الفريق والقيادة. تبدأ 
هذه الدورة باختبار قياس الشخصية الذي يساعدك 

عىل فهم شخصيتك ومن تكون. وأهم ملمح بهذه 
الدورة هو أنها عبارة عن تسلية بنهاية الأسبوع خارج 

موقع الجامعة مكرسة لبناء الفريق من خالل سلسلة 
من أنشطة بناء الفريق. كما تقدم جامعة سياتل شهادة 

ي القيادة تسمح لك بخوض خمس دورات اختيارية 
�ف

ي القيادة. تشمل هذه 
لمساعدتك عىل تطوير قدراتك �ف

الدورات: دورة تكوين القيادة ١ و ٢ ودورة القيادة 
القائمة عىل المغامرة ودورة القيادة والذكاء النفعالي 

دارة. ودورة قيادة الرئيس التنفيذ ومجلس الإ

نامج وكيف  ي ال�ب
ما الذي يجب أن تبحث عنه �ف

تقدم؟
أولً، حدد لماذا تريد أن تحصل عىل ماجست�ي 
إدارة الأعمال. هل يفيدك الحصول عىل ماجست�ي 

؟ هل الوقت مناسب للعودة  إدارة الأعمال الأمريكي
ي تناسب 

للدراسة؟ ما هي أفضل الشهادات ال�ت
اهتماماتك؟

ثانياً، ما إن تقرر أن ماجست�ي إدارة الأعمال هو 
الشهادة المناسبة لك، حدد أية مدرسة لماجست�ي 

إدارة الأعمال تناسب احتياجاتك؟ انظر إل متطلبات 
اللتحاق وفرص المنح وتكلفة الرسوم والتصنيف. 

يخلق العديد من الطالب منظومة تساعد عىل تتبع 
جميع هذه المعلومات عند البحث عن خيارات لدراسة 
. وكما ذكرنا أعاله، تعد  ماجست�ي إدارة الأعمال الأمريكي
امج ماجست�ي إدارة الأعمال  ة العمل هامة للغاية ل�ب خ�ب

امج ماجست�ي إدارة  . تقدم فقط لاللتحاق ب�ب الأمريكي
تك العملية. إذا كانت  ي تناسب سنوات خ�ب

الأعمال ال�ت
، ابحث عن برامج ماجست�ي إدارة  ف تك أقل من سنت�ي خ�ب
أعمال مهنية مبكرة مثل برنامج الج� Bridge بجامعة 

سياتل. وبصفة عامة، تبحث برامج ماجست�ي إدارة 
ة من أربع إل ست  ي الوليات المتحدة عن خ�ب

الأعمال �ف
ة عمل ل تقل عن  سنوات ولكنها عادًة ما تتطلب خ�ب

. ف سنت�ي
ف كل برنامج  والأهم من ذلك، انظر إل ما يم�ي

ف تحدد  ماجست�ي إدارة الأعمال. يجعلك هذا التمي�ي
جميع الفروق من حيث مالءمتها. فعىل سبيل المثال، 

تهتم جامعة سياتل بالعدالة الجتماعية وأخالقيات 
العمل وتثقيف الشخص كامالً. وهذه القيم هامة 

للغاية لجامعة سياتل.
جيف ميالرد هو مدير عمليات برامج املاجستري يف 
مدرسة ألربز لألعامل واالقتصاد بجامعة سياتل. وميكن 
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   جامعة سوسكيهانا

اتيجيات النقل  بماجست�ي إدارة الأعمال موضوعات مثل النمذجة والتوقع واس�ت
واللوجيستيات العالمية. كما يسمح برنامج ماجست�ي إدارة الأعمال للطالب بتهيئة 

نامج من خالل ورش العمل الخاصة بإضافة مهارات مثل مهارات التفاوض  ال�ب
والربط الشبكي وتقنيات تحديد الهوية بموجات الراديو والوصول المتطور. 

ي مهارات مثل كتابة 
يحصل الطالب عىل توجيه شخصي لكل منهم عىل حدة �ف

ة الذاتية ومهارات المقابالت الشخصية للوظائف والتفاوض عىل الراتب  الس�ي
وكيفية خلق أفضل انطباع أول.

جامعة سوسكيهانا
ي وسط 

جامعة سوسكيهانا هي جامعة رائدة للفنون الحرّة والعلوم، تقع �ف
ف عدد محدود من برامج الأعمال الجامعية  ولية بنسلفانيا، وهي واحدة من ب�ي

دارة الأعمال  ي تمنح اعتماد AACSB.  وتتمتع كلية سيغموند فايز لإ
ي العالم ال�ت

�ف
ي جامعة سوسكهانا بهيئة تدريس مؤهلة تأهيالً عالياً، ومناهج دراسية صارمة، 

�ف
ف مستمرة. وعمليات تقييم وتحس�ي

ي الفصول الدراسية 
ي العالم الحقيقي �ف

ويستفيد الطالب من تجربة الكلية �ف
غ  من خالل مسابقات خطة الأعمال، ومخت�ب الستثمار لدى وحدات بلوم�ب

ماجستير إدارة األعمال

ية للحصول عىل ماجست�ي إدارة الأعمال والوصول إل  الباحث عن جامعة آمنة وحرصف
لج وتسلق الجبال وركوب القوارب وما إل ذلك. ف عدة رياضات خارجية مثل ال�ت

ي بجامعة 
نامج ماجست�ي إدارة الأعمال المه�ف هناك أك�ث من ٥٠٠ طالباً ملتحقاً ب�ب

ي الفصل 
ف ٢٥ طالباً أو أقل �ف اوح ب�ي سياتل وإن كان عدد الطالب بالفصول قليال وي�ت

ي إلحاق الطالب 
الواحد. يوجد بمدرسة الأعمال مركز خدمات مهنية داخىلي يساعد �ف

ة مثل مايكروسوفت  كات المحلية والعالمية الشه�ي امج تدريب مع ال�ث ف ب�ب الدولي�ي
وبوينغ وامازون وستاربكس وإكسبيديا.

نامج  جامعة سياتل هي جامعة دولية. وبينما يمثل الطالب الدوليون ١٥ بالمائة ب�ب
ي هؤلء الطالب من أك�ث من ٣٠ دولة مختلفة أغلبهم من 

ماجست�ي إدارة الأعمال، يأ�ت
ق آسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية. آسيا وجنوب �ث

)University of Arkansas( جامعة أركنساس
تعد إدارة سالسل التوريد واحدة من أ�ع قطاعات الأعمال نمواً ع�ب العالم. 

 )Sam M. Walton College of Business( وقد أنشأت كلية سام م والتون لالأعمال
دارة سالسل التوريد حيث  ي جامعة أركنساس )University of Arkansas( قسماً لإ

�ف
ي الشائع.

ي هذا المجال المه�ف
يتخصص طالب ماجست�ي إدارة الأعمال �ف

نامج ماجست�ي إدارة الأعمال  ي الواقع، يختار معظم الطالب الأجانب ب�ب
و�ف

ي هذا 
ي إدارة سالسل التوريد نظراً لسوق العمل �يع التوسع �ف

التخصص �ف
المجال والسمعة الدولية لهيئة التدريس. تدرس تخصصات إدارة سالسل التوريد 

)Seattle University( ز لالأعمال والقتصاد بجامعة سياتل مدرسة أل�ب
ز لالأعمال والقتصاد بجامعة  ي مدرسة أل�ب

ي �ف
يعت�ب برنامج ماجست�ي إدارة الأعمال المه�ف

ي المركز الثامن 
امج كليات إدارة الأعمال ويصنف �ف سياتل معتمداً من هيئة العتماد الدولي ل�ب

ي 
ي �ف

ف برامج ماجست�ي إدارة الأعمال بنظام الدوام الجز�أ ي الوليات المتحدة ب�ي
ف �ف والست�ي

ف لعام ٢٠١٥.  أحدث نسخة من تقرير أخبار الوليات المتحدة والعالم لمدارس الخريج�ي
ي 

ي عام ونصف أو �ف
يمكن إتمام برنامج ماجست�ي إدارة الأعمال هذا الذي يمنح ٥٤ درجة �ف

ف إذا قمت بالتدريب بالصيف بنظام الداوم الكامل. تنقسم درجات برنامج ماجست�ي  عام�ي
ي إل ٢٤ درجة من الدورات الأساسية و ٣٠ درجة من الدورات الختيارية. 

إدارة الأعمال المه�ف
ضافة إل درجة ماجست�ي  ف بالإ تسمح الع�ث دورات الختيارية للطالب بالحصول عىل شهادت�ي

ي أي من التخصصات الآتية: المحاسبة وتقييم الأعمال وتحليل الأعمال 
إدارة الأعمال �ف

وعات والبتكار والستدامة والتدقيق الداخىلي أو الأعمال  والماليات والتسويق والم�ث
العالمية أو تحليل القتصاد الكمي.

ي يربو عدد طالبها عىل 
ويت( ال�ت ف تقع جامعة سياتل، تلك الجامعة اليسوعية )الج�ي

ف طقس  . يتم�ي ي
ي حي كابيتول هيل الرا�ت

٧,٤٠٠ طالباً، بالقرب من مركز مدينة سياتل بواشنطن �ف
سياتل باعتداله وبأنه مشمس خالل الصيف، وبينما تبلغ كمية المطر كث�ي نسبياً  خالل 

الشتاء والربيع، لكن نادراً ما تتساقط الثلوج. يعد موقع جامعة سياتل مثالياً للطالب الدولي 
   جامعة أركنساس

   جامعة سياتل
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   جامعة ماركيت

ي مدينة نيويورك وفيالدلفيا وواشنطن 
كات والمنظمات غ�ي الربحية �ف الفرعية، والزيارات لل�ث

العاصمة.

ي العالم الحقيقي ل 
غ للطالب تجربة مع أدوات �ف وتوفر وحدات الحاسوب بلوم�ب

ي جامعات المؤسسات الأخرى، حيث تمنح هذه التجربة خريجي 
ّ لغالبية الطالب �ف تتس�ف

ة عند التنافس عىل أول وظيفة خارج الكلية. ف سوسكهانا م�ي

ة  ف بالمائة من طالب جامعة سوسكيهانا يستكملون الخ�ب ضافة إل ذلك، فإن تسع�ي وبالإ
ي الجامعة، حيث 

ة دراستهم �ف المهنية؛ من خالل التدريب الداخىلي أو البحوث، طوال ف�ت
ي تضم ١٨٠٠٠ عضواً، العديد 

توفر شبكة خريجي سوسكيهانا عىل مستوى العالم، وال�ت
ة  كات العالمية الشه�ي ف من ال�ث من تلك الفرص المهنية للطالب. وواقع الأمر أن الخريج�ي

ين،  يزرون الجامعة بانتظام للحكم عىل العروض الطالبية، والتحدث كضيوف محا�ف
. ف ف المحتمل�ي ف والموظف�ي فضالً عن البحث عن المتدرب�ي

A
ي سوسكيهانا، وإدماج مشاريع العالم الحقيقي والتدريب، 

ومن خالل هيكل المنهج �ف
يمكن للطالب بدء حياتهم المهنية عند التخرج أو متابعة دراسة ماجست�ي إدارة الأعمال. 

ة القيادية ومهارات التصال  دارة الأعمال الخ�ب ي كلية سيغموند ويس لإ
ويكتسب الطالب �ف

ي مدارس 
الفعالة والفرص للعمل ِضمن فرق؛ أي كافة الصفات الجوهرية المطلوبة �ف

ماجست�ي إدارة الأعمال.

جامعة ماركيت
ي التخصصات المالية 

ف �ف ي ولية ويسكونسن الطلبة الجامعي�ي
تمنح جامعة ماركيت �ف

ة التدريب العمىلي من خالل العمل مع صناديق الوقف الفعلية.  الفرصة للحصول عىل خ�ب
ونظراً لأن برنامج إدارة الستثمار التطبيقي يشّدد عىل القيم الأخالقية بالإضافة إل النجاح 

ي وقع عليها الختيار من 
امج الأمريكية القليلة ال�ت ي العالم الحقيقي، فهو واحد من ال�ب

�ف
ف مدراء الصناديق. ِقبل مؤسسة بيل وميليندا غيتس لتعي�ي

ف  ي ترتكز عىل م�ت
ي برنامج إدارة الستثمار التطبيقي دورات التمويل ال�ت

ويدرس الطالب �ف
ف  ي اختبار المحلل المالي المعتمد المستوى الأول، خالل سنة المبتدئ�ي

المعرفة المشمول �ف
عدادهم لجتياز الختبار عند التخرج. ثم  ي جامعة ماركيت – لإ

)السنة الثالثة من الدراسة( �ف
ي المؤسسات المالية متعددة الجنسيات لتطوير مهاراتهم 

ي العمل �ف
يقضون فصال صيًفيا �ف

ي مواقف العالم الحقيقي.
�ف

وعند عودتهم للسنة النهائية، عالوة عىل المزيد من مناهج التمويل، فإنهم يعمدون 
ي الأوراق المالية العالمية 

إل إدارة محفظة موجودات حقيقية . فهم يستثمرون الأموال �ف
ذات الدخل الثابت والأسهم. وينطوي جزء من العمل الفصىلي الدراسي عىل تقييم أداء 

. ي
استثماراتهم وإعداد تقرير نها�أ

seattleu.edu/international-students

ي مدينة حيوية
تعلم �ف

بأك�ث من ٧،٥٠٠ 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
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اآليت: لتقديم 

منوذج تقديم )ورقي أو عرب االنرتنت(
العلم أن  الطالب )يرجى  بها  التي حرض  سجالت دراسية من جميع املؤسسات 
)WES( الدولية  التعليم  خدمات  من  تقييامً  تتطلب  املؤسسات  من  العديد 

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
تقدم العديد من الربامج فرصاً للتعاون يف النشاط البحثي واملدريس يف صيغة مساعدات 
يف  البارزة  لإلسهامات  تقديراً  الجوائز  هذه  تأيت  املؤهلني.  للطالب  وتدريسية  بحثية 
يف  الجامعية  املساعدات  وتساهم  الجامعيني.  للطالب  واألبحاث  التدريس  مجاالت 
التطوير املهني بغرض أسايس يتمثل يف مساعدة الطالب عىل النجاح يف إمتام برنامجهم 
التعليمية األخرى وتقدم الدعم املايل ملساعدة  األكادميي. تعزز املساعدات الخربات 

الطالب يف الرتكيز عىل أهدافهم التعليمية.
يف  والعمل  الحياة  األجانب  الجامعيني  الطالب  من  العديد  يختار  التخرج،  وبعد 
الدرجات  حاميل  يختار  ما  وغالباً  بها.  يدرسون  التي  الجامعة  من  قريبة  مجتمعات 
أصحاب  مع  واألعامل  والصناعية  والبحثية  األكادميية  القطاعات  يف  مهنا  املتقدمة 

العمل الذين يبحثون عن خريجني متعلمني ومدربني جيداً.

التعليم اجلامعي بجامعة نورث داكوتا ستيت
(North Dakota State University)

، (North Dakota State University) يف جامعة نورث داكوتا ستيت
والبحث  النظرية  حواجز  ويدفعون  الخاصة  دوراتهم  الجامعيون  الطالب  يرسم 
العرصية. وكجامعة بحثية تركز عىل الطالب تقع يف قلب أعىل الشامل الغريب،

تعد جامعة نورث داكوتا ستيت 

 (North  Dakota State University) رائدة يف التميز األكادميي 
التنافيس. والبحث 

(North Dakota State ستيت  داكوتا  نورث  جامعة  تقدم 
٥١ (University درجة دكتوراه ٨٤ درجة ماجستري ودرجة أخصايئ تعليم و 

كليات: مثاين  يف  برامجها  للخريجني  الجامعة  وتقدم  شهادات.  برنامج   ١٢

الزراعة وأنظمة الغذاء واملوارد الطبيعية
اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية

األعامل
الهندسة

الدراسات متعددة التخصصات
الرتبية والتنمية البرشية

املهن الصحية
العلوم والرياضيات

(North Dakota State يتعلم الطالب يف جامعة نورث داكوتا ستيت
(University من أعضاء هيئة تدريس معروفني دولياً ويتاح لهم الوصول

إىل املنشآت البحثية ذات املستوى العاملي ويشاركون يف العديد من الرشاكات بني 
جامعة تعرف  بالحياة،  وتنبض  متنامية  جامعة  العام والخاص. وألنها  القطاعني 
(North Dakota State University) ستيت  داكوتا  نورث 

كرائد بني أقرانها من الجامعات.

(North ســونيا جورجــن هــي منســق التســويق بجامعــة نــورث داكوتــا ســتيت
Dakota State University).

العامل يسافر  أنحاء  جميع  من  األجانب  الطالب 
أجل  من  املتحدة  الواليات  إىل  للوصول 

يف  الجامعات  توفر  الجامعية.  الدراسة  يف  املشاركة 

تتمكن  ال  التي  الدراسة  عىل  القدرة  املتحدة  الواليات 

العديد من الدول األخرى من تقدميها ملواطنيها وهذا هو 

السبب يف التحاق العديد من الطالب بالتعليم الجامعي 

بالحصول  للطالب  الجامعي  التعليم  يسمح  بالخارج. 

االهتامم  مع  السابقة  بالدراسات  متقدمة  معارف  عىل 

الراغبني  الطالب  عىل  ويجب  التخصص.  مبجال  النوعي 

يف االلتحاق مبهن يف العديد من املجاالت الحصول عىل 

تعليمية  درجة  اكتساب  خالل  من  متخصص  تدريب 

ثرية  بيئة  الجامعية  املدرسة  خربة  تقدم  متقدمة. 

الفكري  التطور  بالتجارب األكادميية واالجتامعية تدعم 

والشخيص.

الدراسات  كلية  مساعد  عميد  راندال،  براندي  تقول 

داكوتا  نورث  بجامعة  التخصصات  ومتعددة  الجامعية 

 North Dakota State University College( ستيت

 :)of Graduate and Interdisciplinary Studies

»يدرّس التعليم الجامعي للطالب كيفية البحث وتطبيق 

الطالب  يتعلم  املتقدمة،  الشهادات  برامج  املعرفة. ويف 

بعد.« تنشأ  التي مل  تلك  املشاكل حتى  كيفية حل 

تقدم املؤسسات عرب الواليات املتحدة مجموعة متنوعة 

يبني الطالب وأعضاء هيئة التدريس عالقات عمل قوية 
ما  وغالباً  معاً.  األبحاث  وبإجراء  املختربات  يف  بالتعاون 
من  بالقرب  عملوا  أن  حظهم  بحسن  الطالب  يشعر 
األساتذة املبدعني الذين يحظون باالحرتام والتقدير عىل 
دراستهم. مجال  إسهاماتهم يف  بفضل  الدويل  الصعيد 

القبول ومعايير  التقدمي 
الغرض  انتقائية  عملية  هو  الجامعية  بالربامج  القبول 
منها التعرف عىل املتقدمني البارزين بني الحاصلني عىل 
امتحان البكالوريا. تتطلب معظم املؤسسات التعليمية 
من  البكالوريا  امتحان  عىل  الحصول  املتقدمني  من 
أن  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة  معروفة.  تعليمية  مؤسسة 
الدراسة  مجال  يف  كاف  استعداد  املتقدمني  لدى  يكون 
خوض  إمكانية  يظهروا  أن  ويجب  يختارونه  الذي 
األكادميي  أدائهم  وإثبات  املتطورين  والبحث  الدراسة 
الكامل  االلتحاق  عىل  للحصول  األكادميية.  وخرباتهم 
بربنامج جامعي، استهدف متوسط مجموع تراكمي عايل 
)سيكون  األقل.  يعادلها عىل  ما  أو  درجات     ٣٫٠ يبلغ 
لكل برنامج جامعي معايري قبول مختلفة ومنها متوسط 
إضافية  أدلة  الجامعات  من  العديد  وتتطلب  املجموع. 

األكادميي. األداء  عىل 

التسجيل  قبل  جامعي  برنامج  يف  الطالب  قبول  يجب 
بالدورات. ويجب أن يكون الطالب املحتملون مستعدين 

من برامج الشهادات مثل ماجستري العلوم وماجستري 
والعلوم  اآلداب  يف  الفلسفة  يف  والدكتوراه  اآلداب 
الدكتوراه يف املامرسة  التعليم وبرامج  والدكتوراه يف 
والتكنولوجيا  العلوم  يف  برامج  تتوافر  كام  املهنية. 
والفنون  البرشية  والتنمية  والصحة  والرياضيات 

املهنية. الدرجات  وبرامج  والرتبية 

يتميز التعليم الجامعي األمرييك بجودته العالية مع 

توافر مختربات األبحاث واملنشآت واملكتبات املجهزة 

النجاح  لتحقيق  الجامعيني  الطالب  باحتياجات  لتفي 
يف مجاالتهم. تركز املؤسسات األمريكية عىل االقتصاد 
العاملي وبناء العالقات وتكوين شبكات العالقات مع 

الطالب الجامعيني األجانب لتحقيق الفائدة لكل من 

الطالب املحليني واألجانب مام يزيد من فرص التعاون 
الدويل وااللتحاق باملهن.

بعلوم  دكتوراه  طالب  مودزونجو،  كاريدج  يقول 

األساتذة  »إن  زميبابوي:  هراري،  من  وهو  التطوير 
مجاالتهم  يف  خرباء  فيه  أدرس  الذي  القسم  يف 
ويستثمرون بقوة يف منونا وتطورنا. وقد تعلمت منهم 

وأصدقايئ  الرائعني  زماليئ  من  كذلك  وتعلمت  الكثري 

السنوات.  مدار  عىل  بهم  تعرفت  الذين  العديدين 
فقد أثروا جميعاً حيايت بطرق شتى وألهموين يك أكون 

أفضل«. شخصاً 

يف  الواليات 
املتحة

 التعليم
الجامعي

ن
بقلم سونيا جرج
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اآليت: لتقديم 

منوذج تقديم )ورقي أو عرب االنرتنت(
العلم أن  الطالب )يرجى  بها  التي حرض  سجالت دراسية من جميع املؤسسات 
)WES( الدولية  التعليم  خدمات  من  تقييامً  تتطلب  املؤسسات  من  العديد 

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
تقدم العديد من الربامج فرصاً للتعاون يف النشاط البحثي واملدريس يف صيغة مساعدات 
يف  البارزة  لإلسهامات  تقديراً  الجوائز  هذه  تأيت  املؤهلني.  للطالب  وتدريسية  بحثية 
يف  الجامعية  املساعدات  وتساهم  الجامعيني.  للطالب  واألبحاث  التدريس  مجاالت 
التطوير املهني بغرض أسايس يتمثل يف مساعدة الطالب عىل النجاح يف إمتام برنامجهم 
التعليمية األخرى وتقدم الدعم املايل ملساعدة  األكادميي. تعزز املساعدات الخربات 

الطالب يف الرتكيز عىل أهدافهم التعليمية.
يف  والعمل  الحياة  األجانب  الجامعيني  الطالب  من  العديد  يختار  التخرج،  وبعد 
الدرجات  حاميل  يختار  ما  وغالباً  بها.  يدرسون  التي  الجامعة  من  قريبة  مجتمعات 
أصحاب  مع  واألعامل  والصناعية  والبحثية  األكادميية  القطاعات  يف  مهنا  املتقدمة 

العمل الذين يبحثون عن خريجني متعلمني ومدربني جيداً.

التعليم اجلامعي بجامعة نورث داكوتا ستيت
(North Dakota State University)

، (North Dakota State University) يف جامعة نورث داكوتا ستيت
والبحث  النظرية  حواجز  ويدفعون  الخاصة  دوراتهم  الجامعيون  الطالب  يرسم 
العرصية. وكجامعة بحثية تركز عىل الطالب تقع يف قلب أعىل الشامل الغريب،

تعد جامعة نورث داكوتا ستيت 

 (North  Dakota State University) رائدة يف التميز األكادميي 
التنافيس. والبحث 

(North Dakota State ستيت  داكوتا  نورث  جامعة  تقدم 
٥١ (University درجة دكتوراه ٨٤ درجة ماجستري ودرجة أخصايئ تعليم و 

كليات: مثاين  يف  برامجها  للخريجني  الجامعة  وتقدم  شهادات.  برنامج   ١٢

الزراعة وأنظمة الغذاء واملوارد الطبيعية
اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية

األعامل
الهندسة

الدراسات متعددة التخصصات
الرتبية والتنمية البرشية

املهن الصحية
العلوم والرياضيات

(North Dakota State يتعلم الطالب يف جامعة نورث داكوتا ستيت
(University من أعضاء هيئة تدريس معروفني دولياً ويتاح لهم الوصول

إىل املنشآت البحثية ذات املستوى العاملي ويشاركون يف العديد من الرشاكات بني 
جامعة تعرف  بالحياة،  وتنبض  متنامية  جامعة  العام والخاص. وألنها  القطاعني 
(North Dakota State University) ستيت  داكوتا  نورث 

كرائد بني أقرانها من الجامعات.

(North ســونيا جورجــن هــي منســق التســويق بجامعــة نــورث داكوتــا ســتيت
Dakota State University).

العامل يسافر  أنحاء  جميع  من  األجانب  الطالب 
أجل  من  املتحدة  الواليات  إىل  للوصول 

يف  الجامعات  توفر  الجامعية.  الدراسة  يف  املشاركة 

تتمكن  ال  التي  الدراسة  عىل  القدرة  املتحدة  الواليات 

العديد من الدول األخرى من تقدميها ملواطنيها وهذا هو 

السبب يف التحاق العديد من الطالب بالتعليم الجامعي 

بالحصول  للطالب  الجامعي  التعليم  يسمح  بالخارج. 

االهتامم  مع  السابقة  بالدراسات  متقدمة  معارف  عىل 

الراغبني  الطالب  عىل  ويجب  التخصص.  مبجال  النوعي 

يف االلتحاق مبهن يف العديد من املجاالت الحصول عىل 

تعليمية  درجة  اكتساب  خالل  من  متخصص  تدريب 

ثرية  بيئة  الجامعية  املدرسة  خربة  تقدم  متقدمة. 

الفكري  التطور  بالتجارب األكادميية واالجتامعية تدعم 

والشخيص.

الدراسات  كلية  مساعد  عميد  راندال،  براندي  تقول 

داكوتا  نورث  بجامعة  التخصصات  ومتعددة  الجامعية 

 North Dakota State University College( ستيت

 :)of Graduate and Interdisciplinary Studies

»يدرّس التعليم الجامعي للطالب كيفية البحث وتطبيق 

الطالب  يتعلم  املتقدمة،  الشهادات  برامج  املعرفة. ويف 

بعد.« تنشأ  التي مل  تلك  املشاكل حتى  كيفية حل 

تقدم املؤسسات عرب الواليات املتحدة مجموعة متنوعة 

يبني الطالب وأعضاء هيئة التدريس عالقات عمل قوية 
ما  وغالباً  معاً.  األبحاث  وبإجراء  املختربات  يف  بالتعاون 
من  بالقرب  عملوا  أن  حظهم  بحسن  الطالب  يشعر 
األساتذة املبدعني الذين يحظون باالحرتام والتقدير عىل 
دراستهم. مجال  إسهاماتهم يف  بفضل  الدويل  الصعيد 

القبول ومعايير  التقدمي 
الغرض  انتقائية  عملية  هو  الجامعية  بالربامج  القبول 
منها التعرف عىل املتقدمني البارزين بني الحاصلني عىل 
امتحان البكالوريا. تتطلب معظم املؤسسات التعليمية 
من  البكالوريا  امتحان  عىل  الحصول  املتقدمني  من 
أن  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة  معروفة.  تعليمية  مؤسسة 
الدراسة  مجال  يف  كاف  استعداد  املتقدمني  لدى  يكون 
خوض  إمكانية  يظهروا  أن  ويجب  يختارونه  الذي 
األكادميي  أدائهم  وإثبات  املتطورين  والبحث  الدراسة 
الكامل  االلتحاق  عىل  للحصول  األكادميية.  وخرباتهم 
بربنامج جامعي، استهدف متوسط مجموع تراكمي عايل 
)سيكون  األقل.  يعادلها عىل  ما  أو  درجات     ٣٫٠ يبلغ 
لكل برنامج جامعي معايري قبول مختلفة ومنها متوسط 
إضافية  أدلة  الجامعات  من  العديد  وتتطلب  املجموع. 

األكادميي. األداء  عىل 

التسجيل  قبل  جامعي  برنامج  يف  الطالب  قبول  يجب 
بالدورات. ويجب أن يكون الطالب املحتملون مستعدين 

من برامج الشهادات مثل ماجستري العلوم وماجستري 
والعلوم  اآلداب  يف  الفلسفة  يف  والدكتوراه  اآلداب 
الدكتوراه يف املامرسة  التعليم وبرامج  والدكتوراه يف 
والتكنولوجيا  العلوم  يف  برامج  تتوافر  كام  املهنية. 
والفنون  البرشية  والتنمية  والصحة  والرياضيات 

املهنية. الدرجات  وبرامج  والرتبية 

يتميز التعليم الجامعي األمرييك بجودته العالية مع 

توافر مختربات األبحاث واملنشآت واملكتبات املجهزة 

النجاح  لتحقيق  الجامعيني  الطالب  باحتياجات  لتفي 
يف مجاالتهم. تركز املؤسسات األمريكية عىل االقتصاد 
العاملي وبناء العالقات وتكوين شبكات العالقات مع 

الطالب الجامعيني األجانب لتحقيق الفائدة لكل من 

الطالب املحليني واألجانب مام يزيد من فرص التعاون 
الدويل وااللتحاق باملهن.

بعلوم  دكتوراه  طالب  مودزونجو،  كاريدج  يقول 

األساتذة  »إن  زميبابوي:  هراري،  من  وهو  التطوير 
مجاالتهم  يف  خرباء  فيه  أدرس  الذي  القسم  يف 
ويستثمرون بقوة يف منونا وتطورنا. وقد تعلمت منهم 

وأصدقايئ  الرائعني  زماليئ  من  كذلك  وتعلمت  الكثري 

السنوات.  مدار  عىل  بهم  تعرفت  الذين  العديدين 
فقد أثروا جميعاً حيايت بطرق شتى وألهموين يك أكون 

أفضل«. شخصاً 

يف  الواليات 
املتحة

 التعليم
الجامعي

ن
بقلم سونيا جرج
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هن أن لديك مهارات  خذ امتحان ايلتس لت�ب
ي 

ية الصحيحة للدراسة �ف ف اللغة االنجل�ي
الواليات المتحدة االمريكية.

ي 
أك�ث من ٣,٣٠٠ من معاهد وبرامج التعليم العالي �ف

يت   الواليات المتحدة )برامج الزيارة، منحات فول�ب
 ، امج المؤدية لشهادات، الماجست�ي الدراسية، ال�ب

الدكتوراة، البكالوريوس، الخ.( تقبل بعالمات 
ية.  ف االيلتس كاثبات للكفاءة باللغة االنجل�ي

ي جميع أنحاء الواليات المتحدة 
ى �ف ان المعاهد الك�ب

ف بأن االيلتس يعكس بدقة قدرك عىل الفهم  تع�ت
ية . ان االيلتس: ف والقراءة والكتابة والتحدث باالنجل�ي

ي الواليات 
•     موثوق من قبل أفضل ٢٥ جامعة �ف

المتحدة.
•     مقبول من قبل جميع كليات رابطة اللبالب.

ي 
ي أفضل ٥٠ جامعة �ف

امج �ف •     يستخدم من قبل ال�ب
 . ف الواليات المتحدة بأك�ب عدد من الطالب الدولي�ي

ي االيلتس يساعدك عىل 
تحصيل العالمات الجيدة �ف

ي تختارها.
ي الجامعة ال�ت

الدخول �ف

ما هو االيلتس؟
ية الدولي )االيلتس(  ف ان نظام اختبار اللغة االنجل�ي

يقيس الكفاءة اللغوية للناس الذين يريدون الدراسة 
ية لغة  ف ي تعت�ب فيها االنجل�ي

ي االأماكن ال�ت
أو العمل �ف

التواصل. انه يستخدم مقياسا ذا تسعة مستويات 
ية بوضوح،  ف لتحديد مستويات الكفاءة باللغة االنجل�ي
اء  ف )المستوى االأول( وح�ت الخ�ب من غ�ي المستخدم�ي

)المستوى التاسع(.  

ضمان الجودة والعدالة 
ف به وموثوق من قبل أفراد  ان االيلتس مع�ت

ه  ومنظمات حول العالم لعدالته وموثوقيته ومعاي�ي
عالية الجودة

عادل لمن يتقدمون لالختبار
ف به عىل أنه عادل تجاه من  ان نهج االيلتس مع�ت

يتقدمون لالختبار، أيا كانت جنسيتهم أو خلفيتهم 
الثقافية أو جنسهم أو احتياجاتهم الخاصة. يمكن 

ف لالختبار أن يشعروا بالثقة بأن اختبار  للمتقدم�ي
االيلتس:

•     يوفر تقييما صالحا ودقيقا الأربع مهارات لغوية: 
االستماع والقراءة والكتابة و المحادثة.

•     يقيم المهارات اللغوية، وليس المعرفة 
االختصاصية، والمواضيع المغطاة عامة حيث يتمكن 

ف لالختبار من اجابة أسئلة حولها. جميع المتقدم�ي
•     يركز عىل تقييم القدرة العلمية عىل التواصل.

•     يخدم كال من االغراض االأكاديمية وغ�ي 
االأكاديمية من خالل خيار مزدوج.

ة ووجها لوجه.  ز عنرصا  للتحدث مبا�ث •     ي�ب
ف بجميع االأنواع المعيارية لمن يتحدث  •     يع�ت

ف  ية كلغته االأم، بما فيهم االأمريكي�ي ف االنجل�ي

ايلتس
نجاح الغد يبدأ بامتحان

 

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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هن أن لديك مهارات  خذ امتحان ايلتس لت�ب
ي 

ية الصحيحة للدراسة �ف ف اللغة االنجل�ي
الواليات المتحدة االمريكية.

ي 
أك�ث من ٣,٣٠٠ من معاهد وبرامج التعليم العالي �ف

يت   الواليات المتحدة )برامج الزيارة، منحات فول�ب
 ، امج المؤدية لشهادات، الماجست�ي الدراسية، ال�ب

الدكتوراة، البكالوريوس، الخ.( تقبل بعالمات 
ية.  ف االيلتس كاثبات للكفاءة باللغة االنجل�ي

ي جميع أنحاء الواليات المتحدة 
ى �ف ان المعاهد الك�ب

ف بأن االيلتس يعكس بدقة قدرك عىل الفهم  تع�ت
ية . ان االيلتس: ف والقراءة والكتابة والتحدث باالنجل�ي

ي الواليات 
•     موثوق من قبل أفضل ٢٥ جامعة �ف

المتحدة.
•     مقبول من قبل جميع كليات رابطة اللبالب.

ي 
ي أفضل ٥٠ جامعة �ف

امج �ف •     يستخدم من قبل ال�ب
 . ف الواليات المتحدة بأك�ب عدد من الطالب الدولي�ي

ي االيلتس يساعدك عىل 
تحصيل العالمات الجيدة �ف

ي تختارها.
ي الجامعة ال�ت

الدخول �ف

ما هو االيلتس؟
ية الدولي )االيلتس(  ف ان نظام اختبار اللغة االنجل�ي

يقيس الكفاءة اللغوية للناس الذين يريدون الدراسة 
ية لغة  ف ي تعت�ب فيها االنجل�ي

ي االأماكن ال�ت
أو العمل �ف

التواصل. انه يستخدم مقياسا ذا تسعة مستويات 
ية بوضوح،  ف لتحديد مستويات الكفاءة باللغة االنجل�ي
اء  ف )المستوى االأول( وح�ت الخ�ب من غ�ي المستخدم�ي

)المستوى التاسع(.  

ضمان الجودة والعدالة 
ف به وموثوق من قبل أفراد  ان االيلتس مع�ت

ه  ومنظمات حول العالم لعدالته وموثوقيته ومعاي�ي
عالية الجودة

عادل لمن يتقدمون لالختبار
ف به عىل أنه عادل تجاه من  ان نهج االيلتس مع�ت

يتقدمون لالختبار، أيا كانت جنسيتهم أو خلفيتهم 
الثقافية أو جنسهم أو احتياجاتهم الخاصة. يمكن 

ف لالختبار أن يشعروا بالثقة بأن اختبار  للمتقدم�ي
االيلتس:

•     يوفر تقييما صالحا ودقيقا الأربع مهارات لغوية: 
االستماع والقراءة والكتابة و المحادثة.

•     يقيم المهارات اللغوية، وليس المعرفة 
االختصاصية، والمواضيع المغطاة عامة حيث يتمكن 

ف لالختبار من اجابة أسئلة حولها. جميع المتقدم�ي
•     يركز عىل تقييم القدرة العلمية عىل التواصل.

•     يخدم كال من االغراض االأكاديمية وغ�ي 
االأكاديمية من خالل خيار مزدوج.

ة ووجها لوجه.  ز عنرصا  للتحدث مبا�ث •     ي�ب
ف بجميع االأنواع المعيارية لمن يتحدث  •     يع�ت

ف  ية كلغته االأم، بما فيهم االأمريكي�ي ف االنجل�ي

ايلتس
نجاح الغد يبدأ بامتحان
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تصميم 
االختبار

االستماع
أربعة أقسام 

 ٤٠ عنرص 
٣٠ دقيقة

المحادثة 
١١ إل ١٤ دقيقة

الكتابة 
كاديمية االأ

مهمتان
)١٥٠ و ٢٥٠ كلمة(

٦٠ دقيقة

التدريب العام 
عىل الكتابة

مهمتان
)١٥٠ و ٢٥٠ كلمة(

٦٠ دقيقة

القراءة 
كاديمية االأ

٣ أقسام
٤٠ عنرص
٦٠ دقيقة

التدريب العام 
عىل القراءة

٣ أقسام
٤٠ عنرص
٦٠ دقيقة

ف وتعرف عىل  المعلومات حول كتيب المرشح�ي
تصميم االختبار. كن عىل علم بمدة كل اختبار 

ي يجب االجابة عنها وعما يبحث 
وعدد االسئلة ال�ت

ي اختبارات الكتابة والتحدث، الخ.
الممتحنون �ف

تدرب عىل نماذج االختبارات: التدرب عىل 
ي تنمية �عتك. 

أوراق نماذج االختبارات يساعدك �ف
وبأخذ نماذج االختبارات، ستصبح أك�ث ثقة 

وستستطيع تحديد نقاط الضعف لديك.

ية كل يوم. تكلم  ف حاول استخدام االنجل�ي
ية مع اصدقائك وأ�تك. اقرأ الجرائد  ف االنجل�ي

امج واالأفالم  ية. استمع ال ال�ب ف والمجالت االنجل�ي
ي االفالم 

ية. ان قراءة ترجمة الحوار �ف ف االنجل�ي
ف لغتك.  تساعدك عىل تحس�ي

ي الواليات 
عوامل النجاح الرئيسية للدراسة �ف

المتحدة

واحد: قرر اين تريد الدراسة
ي تحقيقه؟

•     ما نوع المؤهل الذي ترغب �ف
ي دراستها؟

ي ترغب �ف
•     ما هي المادة ال�ت

اثنان: قرر ما هو التمويل الذي ستحتاجه 
لدراساتك

•     تكاليف السكن

 . ف يطاني�ي ف و ال�ب الشمالي�ي
•     يضمن بأن أسئلة االختبار تتم متابعتها ال حد 

كب�ي من ناس من عدة خلفيات ثقافية للتأكد من 
مالءمتها وعدالتها.
تصميم االختبار

يقيم اختبار االيلتس قدرتك عىل االستماع والقراءة 
ي أقل من ثالث ساعات.

و الكتابة والمحادثة – �ف

هناك نوعان من اختبار االيلتس: االيلتس االأكاديمي 
وااليلتس للتدريب العام. ان االستماع و المحادثة  

متماثالن لكال االختبارين، ولكن موضوع عنارص 
القراءة والكتابة تختلف بحسب االمتحان الذي 

تتقدم له. 

ان عنارص االستماع والقراءة والكتابة الختبارات 
ات  ي نفس اليوم، دون أي ف�ت

االيلتس تنتهي �ف
احة بينها.   ولكن عنرص المحادثة ، من ناحية  اس�ت

أخرى، يمكن أن يمتد ال أسبوع قبل أو بعد 
االختبارات االأخرى. سيقوم مركز االختبار لديك 

ف و ٤٥  بتقديم النصح.اجمالي مدة االختبار ساعت�ي
دقيقة.

كيفية االعداد المتحان االيلتس
بعد ما تقرر التقدم المتحان االيلتس، فان أول ما 
ف فيه هو كيفية االعداد. هناك العديد  ك�ي عليك ال�ت

: ها شيوعا ما يىلي من الطرق لالعداد لالمتحان، وأك�ث

ي أك�ث 
يطا�ف دورات االيلتس:  لدى المجلس ال�ب

ية.  ف ي تدريس اللغة االنجل�ي
ة �ف من ٧٥ سنة من الخ�ب

نحن ندير دورات االيلتس االعدادية والورشات 
ي تغطي 

و المنتديات و االختبارات التجريبية ال�ت
جميع مجاالت المهارات االأربع: االستماع والقراءة 
و الكتابة و المحادثة. راجع مركز تدريس المجلس 

ي 
ي االأقرب اليك للبحث عن الدورات �ف

يطا�ف ال�ب
منطقتك.  

نت: هناك العديد من  دورات عىل االن�ت
نت لالأيلتس  المساقات الهائلة المفتوحة ع�ب االن�ت
اتيجيات ومهارات مفيدة  حيث يمكنك تعلم اس�ت

للتقدم لالختبار وممارسة وتنمية المهارات 
اتيجيات عن طريق اتمام اختبارات التدريب  واالس�ت

ي القراءة واالستماع 
عىل تصميم اختبار االيلتس �ف

والتحدث والكتابة وتنمية المهارات لتحقيق العالمة 
ي تحتاجها.

ال�ت

الدراسة الذانية باستخدام مواد للدراسة: 
العديد من مواد الدراسة )الكتب واالأقراص( متوفرة 

نت. يمكنك ايضا العثور عىل  ي السوق وعىل االن�ت
�ف

ونية  أوراق امتحانات سابقة. وهناك كتب الك�ت
نت. مجانية وأوراق ومواد اختبار متوفرة عىل االن�ت

ي امتحان االيلتس 
هنا بعض نصائح لنجاح �ف

تعرف على تصميم االمتحان: يجب قبل كل 
ء أن تكون عىل علم بتصميم االختبار. اقرٵ  ي

�ث

•     تكاليف العيش شاملة منها الطعام والسفر
ها من الرسوم الدراسية •     تكلفة القبول وغ�ي

ثالثة: قم بإعداد طلبك
ة  ي وقت مبكر من المواعيد االأخ�ي

قم باالعداد �ف
المنشورة لكل كلية للتأكد من أن جميع عالمات 

ها من مواد  االختبارات والسجالت الدراسية وغ�ي
ي الوقت المناسب.

الطلب قد استلمت �ف

ة صالحة  أربعة: تأكد من أن لديك تأش�ي
ي الواليات المتحدة

للدراسة �ف

ي ستحتاجها 
ة ال�ت تأكد من معرفتك لنوع التأش�ي

ة  ي تحتاجها لعمل طلب التأش�ي
والمعلومات ال�ت

الخاص بك.

خمسة: أحصل عىل عالمة االأيلتس 
ي تقديم طلب ال الكلية 

جيدة لمساعدتك �ف
أو الجامعة

ان عالمة اختبار االيلتس يمكنها أن تحسن من فرص 
ي الواليات المتحدة.

قبولك للدراسة �ف

ي 
يمكنك قراءة الدليل الكامل لدينا للدراسة �ف

الواليات المتحدة هنا:
http://takeielts.britishcouncil.org/sites/de-

fault/files/The%20IELTS%20Guide%20to%20
Studying%20in%20the%20USA_0.pdf
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كلمة مدرسة في الواليات املتحدة تعني أي مكان يقصده الناس تصف 
للدراسة والتعليم. وبإمكانك أن تدعو الكلية »مدرسة‹‹ و حتى 
بإمكانك أن تدعو الجامعة »مدرسة‹‹ كما بوسعك استعمال الكلمة »مدرسة‹‹ لتعني 

معهد اللغة اإلنجليزية وفصول برامج املاجستير و الدكتوراه في الجامعة، أو املدرسة 
الثانوية أو اإلعدادية.

تبدأ الدراسة في الكلية أو الجامعة بعد إتمام الدراسة في املدرسة الثانوية. ال ُتعتبر 
الكلية في الواليات املتحدة كمدرسة ثانوية أو إعدادية حيث تبدأ برامج الدراسة في 

الكلية أو الجامعة في السنة الثالثة عشر من الدراسة عندما يكون عمر الطالب ما بني 
السابعة عشر والثامنة عشر أو أكبر. وهناك نوعان من الكليات، النوع األول والذي 

 Associate Degree“ تمتد الدراسة فيها ملدة سنتني ويمنح شهادة زمالة
والنوع الثاني كلية األربع سنوات أو الجامعة والذي يمنح شهادة البكالوريوس. وُتدعى 

.”Undergraduate “Schools“ البرامج التي تمنح هاتني الشهادتني ب
و الجامعة هي مجموعة من املدارس للدراسات التي تأتي بعد إتمام املدرسة الثانوية 

ومن بني هذه املدارس واحدة على األقل تكون بمستوى كلية ومؤهلة ملنح الطلب 
شهادة البكالوريوس. أما املدارس األخرى في الجامعة فيطلق عليها اسم »مدرسة 

الخريجني« “Graduate School“ )وأيضا معروفة بـ »مدرسة الدراسات 
العليا« )“Postgraduate School“) حيث يستلم الطلب شهادات ُعليا متقدمة. 

فإن الجامعة تمنح كاًل من شهادات البكالوريوس وشهادات ما بعد البكالوريا مثل 
.(Doctorate Ph.D( والدكتوراه (Master’s M.A) املاجستير

يمكنك أن تحصل على شهادة بكالوريوس من كلية أو من جامعة وبالرغم من ذلك فإن 
الطالب في الواليات املتحدة يفضلون إستعمال كلمة »كلية‹‹ بداًل من كلمة »جامعة‹‹ 

عند التحدث عن برنامج األربع سنوات قبل التخرج “undergraduate“ وشهادة 
 “going to college“ البكالوريوس. وتسمعهم يقولون ›‹نذهب إلى الكلية

وشهادة كلية “college degree“ عندما اإلشارة إلى عن الدراسة للبكالوريا في 
الكلية أو في الجامعة.

معظم الكليات هي مدارس ُمنفصلة مستقلة وال تقع في حرم الجامعة. لكن بعض 
الكليات تكون جزًء من الجامعة ويكون موقعها في الحرم الجامعي. )الحرم الجامعي 

هو بنايات الجامعة واملنطقة املحيطة بها). وهناك بعض الجامعات توفر برامج دراسية 
للماجستير والدكتوراه في مواضيع ُمختارة. وعادًة أنها الجامعات التي تمنح فقط 

برامج املاجستير والدكتوراه، ولهذا األمريكيني يستعملون كلمة »جامعة‹‹ وليس كلمة 
»كلية‹‹ عندما يتكلمون عن الدراسات املتقدمة )املاجستير والدكتوراه.) 

المدرسة

الكلية  و

الجامعة ؟

“على الطالب أن يكون نشيط
ومستعد عىل لتفكري خارج

عن النظام املألوف ليك  يستمتع
بالتجربة يف صفوف الدراسية

األمريكية. ”
-تاو تران من فيتنام يدرس الكيمياء احليوية

يف كلية نورث سياتل كولج



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_17.indd   1 6/6/2017   4:27:04 PM



اختيار برنامج

ادارة االعمال
ي وليات المتحدة

�ف

بقلم ليندا كرافيك



StudyUSA.com    Middle Eastern Edition  55 نسخة الرشق االوسط وشامل افريقيا   55 

نصيحة 
ي تقوم 

سوف تستمر الشبكة ال�ت
ببناءها طوال مهنتك الجامعية 

لمدة عقود بعد التخرج.

—هرنيك فان دير زاندت من أملانيا: 
يدرس ادارة األعامل الدولية و املالية

يف جامعة ماركيت

ما يقارب من ٩٧٥,٠٠٠ طالب من هنالك 

ي الكليات 
ف �ف دول أخرى مسجل�ي

والجامعات الأمريكية خالل العام الدراسي ٢٠١٤ — 

ي المئة عن العام السابق، 
٢٠١٥ بزيادة قدرها ١٠ �ف

ف هؤلء  وفقاً لمعهد التعليم الدولي )IIE(. ومن ب�ي

ي المئة جاؤوا إل الوليات 
الطالب، هنالك نحو ٢٠ �ف

ي الأعمال.
المتحدة للحصول عىل شهادة �ف

“الحد الأعىل من بحوث الأعمال والتدريب 

ي الوليات المتحدة” 
ي أفضل الجامعات �ف

يحدث �ف

قال الدكتور شان يان، أستاذ مساعد الموارد المالية 

ي جامعة سوسكهانا.
ي كلية سيغموند ويس لالأعمال �ف

�ف

مجتمع الأعمال الأمريكي له تأث�ي قوي عىل 

قتصاد العالمي. ومن المنطقي الحصول عىل  الإ

ي مجال الأعمال من الوليات المتحدة، حيث 
تعليم �ف

ي جامعات 
ستكون لديك أيضاً فرص لن تجدها �ف

بلدك.

عىل سبيل المثال، العديد من برامج الأعمال 

ي الوليات المتحدة تقدم مزيجاً قيماً من 
الجامعية �ف

ي الصفوف الدراسة ودراسات 
ي الأعمال �ف

نظريات �ف

ف  ك�ي ي العالم الحقيقي، وال�ت
قضية من الأعمال �ف

عىل مجالت محددة من الأعمال، وفرصة للحصول 

ي 
كات تنافسية �ف ي بعض من أك�ش ال�ش

عىل التدريب �ف

العالم.

ي 
“يتم أيضاً إنشاء نماذج أعمال مبتكرة �ف

ف التدريب  الأسواق الأمريكية. عند الجمع ب�ي

كاديمي والتعرض للسوق الحقيقي، يمكنك أن  الأ

ي الوليات 
ي مجال الأعمال �ف

ترى قيمة التدريب �ف

ح يان. ” ي�ش ف المتحدة للطالب الدولي�ي

هناك أك�ش من ٤٧٠٠ مؤسسة تمنح شهادات 

ي الوليات المتحدة. بعضها يقدم برامج 
جامعية �ف

ف أن البعض الآخر هي  ي ح�ي
، �ف ف شهادة لمدة عام�ي

ي تمنح 
كليات و وجامعات لمدة أربع سنوات ال�ت

درجة البكالوريوس.

السؤال هو، كيف يمكنك تضييق كل هذه 

الخيارات للعثور عىل الجامعة المناسبة لك؟ إليك 

عتبار: ي الإ
عدة أمور يجب أخذها �ف

ي أو 
�ت ي أك�ش من الساحل ال�ش

الموقع - فكر �ف

ي الساحل الغر�ب
ي 

الواليات المتحدة بلد كب�ي جداً، مع تنوع جغرا�ف

ي إختيار الجامعة 
ي ومناخي. قد ترغب �ف

وديموغرا�ف

ي تسمح لك بالتمتع بفصول السنة االأربعة، أو 
ال�ت

ي تتمتع بالصيف الذي الينتهي. قد تفضل جامعة 
ال�ت

ي بلدة 
ية نابضة بالحياة، أو واحدة �ف ي مدينة ح�ف

�ف

ي ما 
ة ساحرة. ولكن يجب عليك أيضاً التفك�ي �ف صغ�ي

ة، كلية  ي جامعة عامة كب�ي
ي الدراسة �ف

إذا كنت ترغب �ف

ة، أو  ي مكان ما خاصة صغ�ي
�ف

تكون أحجام بينهما. هل من المهم أن 

ة حيث يمكنك التفاعل بسهولة مع  الفصول صغ�ي

ي 
الطالب االآخرين وأستاذك، أم أنك ستكون مرتاح �ف

ة؟ الصفوف الكب�ي

ي الواليات المتحدة 
تذكر، حينما تكون طالباً �ف

ستكون لديك الفرصة للسفر وإستكشاف العديد من 

ي البالد. ولكن عند أختيارك جامعة أمريكية، 
المناطق �ف

نامج  ي الحسبان كيف قد يؤثر الموقع عىل ال�ب
ضع �ف

الخاص بك.

ي إختيار كلية أو 
وكطالب لالأعمال، قد ترغب �ف

جامعة قريبة نسبياً من المراكز المالية مثل شيكاغو أو 

ي وليات المتحدة
�ف

 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

 • %98 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



ي لديها سجل حافل من مساعدة 
مدينة نيويورك، وال�ت

ي مجال عملهم. 
ف �ف الطالب عىل التواصل مع المهني�ي

ف ليوم  قد تكون فرصة للعمل جنباً بجنب مع مهني�ي

كات كمتدرب ال بديل لها. ي ال�ش
واحد، أو العمل �ف

ة الطالب تسمح لك بالعمل  بعد التخرج، تأش�ي

ة  كتساب الخ�ب ي الواليات المتحدة لمدة عام واحد الإ
�ف

العملية. مع درجة االأعمال االأمريكية، يمكنك الحصول 

ي أي مجال عمل تقريباً، والعمل لواحدة 
ة �ف عىل الخ�ب

ي العالم.
كات الرائدة �ف من ال�ش

ي 
إبحث عن المواد الدراسية المتخصصة ال�ت

تقدم من قبل أعضاء هيئة التدريس
ي 

عىل الرغم من أن العديد من كليات االأعمال �ف
ي االأعمال العامة، 

الواليات المتحدة تقدم درجة �ف
ي مجاالت محددة 

معظمها تعطيك الفرصة للتخصص �ف
من االأعمال، مثل المالية والمحاسبة والتسويق، أو 

دارة العالمية، ريادة االأعمال أو إدارة عالمة تجارية  االإ
امج تسمح لك أيضاً بأن تتلقى التعليم  فاخرة. هذه ال�ب

ي تشمل لغات 
الجيد من خالل الدروس االإختيارية ال�ت

العالم والرياضيات والعلوم والدراسات االإجتماعية 
ي االأعمال فقط، 

واالأدب والفنون. لن تتخرج مع درجة �ف
ي ستعزز قدرتك عىل 

ولكن مع ثروة من المعرفة ال�ت
ي العديد من التخصصات، وهي 

التفك�ي النقدي �ف
. ف ي يقيمها الموظف�ي

المهارة ال�ت
يجب أن ال نقلل من أهمية أعضاء هيئة التدريس 

ي كليات االأعمال االأمريكية. يتم تدريب االأساتذة 
�ف

من أعىل الجامعات ويمكنهم أن يقدموا أحدث 
المعلومات إىل للطالب حسب قول الدكتور يان. وهم 

. ف ف وموجه�ي ليسوا أساتذة فحسب، بل أيضا باحث�ي
يقوم االأساتذة بجدولة ساعات العمل المنتظمة 

ليستطيع الطالب التشاور معهم بشكل فردي لمراجعة 
الدروس أو مناقشة الخطط المهنية. سيقدمون 

المشورة عىل فرص التدريب، ويساعدوك عىل إكمال 
طلبات التوظيف أو الدراسات العليا. كما أنهم 

سيتعرفون عليك شخصياً، وسيكونون بمثابة المؤيد 
الخاص بك، وسيكتبون لك رسائل توصية ويعرفونك 

عىل االآخرين الذين يمكنهم أن يساعدوك عىل النجاح.
ي جامعة 

طالب المحاسبة، جون مارتون �ف
ة التدريب الحالية  سوسكهانا، يعطي الفضل لف�ت

ي هابيجر أستاذ  لهذا التأييد. وقد ربطه مستشاره ج�ي
ف الذي ربطه  ي المحاسبة، مع أحد الخريج�ي

مساعد �ف
كة برايس ووترهاوس كوبر.  ي �ش

بقسم التوظيف �ف
ي مانهاتن، 

ف مع مكتبهم �ف مارتون االآن أحد المتدرب�ي
كة والبحث عن  ائب لل�ش ويعمل عىل عائدات ال�ف

عمالء جدد .
ونية  حينما تقوم بالبحث عن المواقع االألك�ت
ي تهمك، من الجيد قراءة 

للكليات والجامعات ال�ت
ي 

الس�ي الذاتية الأعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون �ف
مجال تخصصك. ستتعرف عىل المزيد عن خلفياتهم 

التعليمية والبحثية، وتكتسب نظرة عىل ما قد تتعلمه 

منهم.

ف الجامعات عتماد يضع فارق كب�ي ب�ي الإ
ي  كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت كلية االأعمال تل�ب
AAC� عتماد من ؟ إبحث عن االإ ف  أعىل مستوى من التم�ي
ي 

SB الدولية. أقدم جمعية مكرسة للتقدم بالتعليم �ف
عتماد لـ٧٧٥ من  جميع أنحاء العالم، AACSB تمنح االإ
ي ٥٢ بلداً وإقليماً.

ي العالم �ف
أفضل جامعات االأعمال �ف

عتماد من قبل AACSB يضمن أن الجامعة تتبع  االإ
منهج صارم يدرس من قبل أعضاء هيئة تدريس عىل 

، ويخضعون لتقييم وتأهيل مستمر. تأهيل عاىلي

 SUSQUEHANNA جامعة سوسكهانا
UNIVERSITY

جامعة سوسكهانا هي واحدة من عدد قليل من 
الجامعات الحاصلة عىل إعتماد AACSB. ان الدروس 

المطلوبة المبنية عىل أساس الفنون الحرة القوية 
ي سوسكهانا ما يحتاجون إليه 

تعطي طالب االأعمال �ف
للنجاح.

وباالإضافة إىل ذلك، يتيح برنامج الفرص العالمية 
الم طلوب للطالب تقبل الثقافات االأخرى من خالل 
ي الخارج، وتعلم كيفية التكيف مع 

تجارب الدراسة �ف
ي غضون ستة 

قتصاد العالمي المتغ�ي ب�عة. �ف االإ
أشهر من التخرج، ٩٨٪ من خريجي كلية االأعمال 

ي 
سوسكهانا يصحلون عىل وظيفة أو يتم قبولهم �ف

جامعة دراسات عليا.
ي كانت دائماً عىل إعتقاد بأن الحصول عىل 

“عائل�ت
ي بعيداً عن 

ي الواليات المتحدة سوف يضع�ف
التعليم �ف

” تقول الطالبة الدولية، بوسيسوي تشابوال. ي
نظرا�أ

أتت تشابوال إىل جامعة سوسكهانا من موطنها 
ي المحاسبة 

زامبيا. وهي تح�ف للتخرج من شهادتها �ف
ي ربيع ٢٠١٧. تقول تشابوال إنها اختارت سوسكهانا 

�ف
ي 

بسبب حجمها وقربها من المراكز التجارية �ف
فيالدلفيا، مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة عىل 

الرغم من أن الموقع لم يكن العامل الوحيد.
ي الذهاب إىل الكلية هنا هو كم ما 

“أك�ش ما أحبه �ف
تعلمته خارج الفصول الدراسية” تقول تشابوال. “عىل 

، وصنع  ي
سبيل المثال، تعلمت كيفية توسيع شبك�ت

ي الذاتية، وكيفية التحدث بشكل فعال 
�ت ف س�ي وتحس�ي
أمام الناس.”

ي 
االآن، وهي عىل إستعداد للتخرج مع درجة �ف

االأعمال االأمريكية، فإن تشابوال، مثل العديد من 
ف االآخرين، واثقة من أنها ستتاح لها فرص  الخريج�ي

ي العالم 
ي بلدها االأصىلي — أو أي مكان آخر �ف

ة �ف ف متم�ي
قد تختار العيش والعمل به.

ليندي كرافيك، كاتبة مستقلة مقرها يف بيتسربغ، 

بنسلفانيا. 

ي والية ويسكونسن، 
ي جامعة ماركيت �ف

�ف

ة  يستفيد الطالب من أحجام الصفوف الصغ�ي

هتمام من أعضاء هيئة  ومستوى عال من االإ

. الطالب عىل إستعداد  ف التدريس والموظف�ي

، كفؤين وعىل خلق  ف ليكونوا قادة مسؤول�ي

ي مجاالت المحاسبة، االأعمال، الحكومة 
للعمل �ف

ف عىل النجاح  ك�ي ومنظمات غ�ي ربحية. مع ال�ت

ي العالم الحقيقي، ماركيت توفر خدمات مثل 
�ف

ة الذاتية والتحض�ي  ي كتابة الس�ي
المساعدة �ف

ي ماركيت 
لمقابلة العمل. برنامج المحاسبة �ف

معتمد من قبل AACSB المرموقة، المعطى إىل 

ي المئة فقط من جميع برامج 
ف �ف واحد إىل اثن�ي

ي الواليات المتحدة.
المحاسبة �ف

توفر ماركيت برنامج مطابقة التدريب لكل من 

طالب المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

“أنهم يكملون واجبات وظيفية مماثلة 

ي السنة االأوىل ويصبحون عىل إتصال 
لموظف �ف

ي الواليات المتحدة. 
مع االأنشطة التجارية هنا �ف

ي 
كما يحصل بعض الطالب عىل عرض عمل �ف

وفيسور مايكل  ة التدريب” يقول ال�ب نهاية ف�ت

ي ماركيت.
آكرز، رئيس برنامج المحاسبة �ف

يوىلي بانغ، وهو طالب ماجست�ي الذين عمل 

مع )PwC( من خالل برنامج المطابقة، عرض 

كة. “حصلت عىل  عليه عمل بدوام كامل مع ال�ش

ي سأعمل معها حالما بدأت 
شعور من الفرق ال�ت

كة أيضاً حصلت عىل  كة وال�ش العمل مع ال�ش

معرفة تامة ما إذا كنت مناسباً” يقول بانغ.

إستفاد بانغ أيضاً من درجة الماجست�ي 

المق�ة خالل سنة واحدة المقدمة للطالب.

يوفر موقع الجامعة الكث�ي من الفرص. 

كات مثل  ، ويسكونسن هي موطن ل�ش ميلووكي

ولز،  كة، جونسون كون�ت هارىلي ديفيدسون و�ش

ن ميوتشول. كة نورثويس�ت و�ش

نضمام لبيتا ألفا  يمكن لطالب الماجست�ي االإ

ساي الذي ينظم مشاريع الخدمات واالإجتماعات 

مع مجتمع االأعمال المحلية.

ة فريدة أخرى وهي دورة مستقلة تسمح  ف م�ي

ي حل الجرائم المالية 
للطالب للمساعدة �ف

طة  اكة مع إدارة �ش الحقيقية من خالل ال�ش

ميلووك.

جامعة ماركيت
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ابحث عن أفضل
مدرسة أمريكية 

تناسبك!

Study in the USA يود موقع

ي قطع خطوة أخرى تقربك
أن يساعدك �ف

ي الواليات
من تحقيق حلمك بالدراسة �ف

المتحدة. ادخل االآن لتفز بالمنحة!

+   من السهل تسجيل الدخول.
+   ال داع لتقديم مقال

ف +   مفتوح لجميع الطالب المحتمل�ي
لكي تسجل الدخول وتحظى بفرصة

للفوز، يرجى الذهاب إىل:

أجب ببساطة عىل أسئلة قليلة وقم
بتعبئة بيانات االتصال الخاصة بك.

يك يتأهل للحصول عىل املنحة، يجب عىل مقدم الطلب أن يعبئ االستبيان املتاح عرب االنرتنت وإرساله إلينا. لن يقبل طلب 
الحصول عىل املنح من العمالء الحاليني ملؤسسة الدراسة يف الواليات املتحدة Study in the USA أو الفروع التابعة لها أو 

موظفيها أو أفراد أرسهم )الزوجة أو اآلباء أو األجداد أو األطفال أو األطفال بالتبني أو األخ أو األخت(. املبلغ املحدد للمنحة 
نهايئ ولن يتم رصف أية أرصدة إضافية. ميكن تقديم الطلبات طوال شهر مايو 2018. مسموح بقيد واحد لكل أرسة.

ي الوليات المتحدة الأمريكية!
ادرس �ف

سيقام السحب بتاريخ 

21 يونيو 2018

1,000منحة بقيمة
دولر أمريكي

http://www.surveygizmo.com/
s3/3613974/StudyUSA-Scholarship 
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GUIDE

STUDENT

التخطيط و حزم الحقائب
ي الواليات المتحدة.

ه معك إىل الواليات المتحدة االأمريكية. استمتع برحل سعيدة وبمغامرتك �ف بعد ان تقرر ماذا وأين ستدرس، ستحتاج الأن تفكر فيما يجب أن تح�ف

+ مزيل عرق
+ أية مواد خاصة أو أدوية ال 

ي بلدك
تجدها إال �ف

ي 
  + حذاء )غ�ي رسمي،ريا�ف
باالإضافة إىل زوج رسمي(

ف / مالبس  + بنطال /رسوال جي�ف
داخلية / شورت

+ قمصان )نصف كم وكم طويل(
+ بيجاما

+ جوارب ومالبس داخلية
+ مالبس استحمام

+ جاكيت

يات ن�ث
+ أطعمة خفيفة الوزن وغ�ي قابلة 

للتلف مثل التوابل
+ صور االأصدقاء واالأرسة

+ أية مواد عاطفية تذكرك بالوطن

أدوات العناية الشخصية
+ فرشاة أسنان

+ معجون أسنان
+ شامبو

+ مشط / فرشاة
+ صابون

+ بطاقة االئتمان
+ عمالت أمريكية

+ نسخة من وصفاتك ومستنداتك 
ي ذلك سجل التطعيم 

الطبية بما �ف
الخاص بك.

المناشف وأغطية الفراش  
ها معك من وطنك أو  )أح�ف

يها من الواليات المتحدة(  اش�ت
+ مناشف

+ أغطية  الفراش
+ وسادة

ونيات لك�ت االإ
ي أ كهر�ب + مها�ي

+ حاسوب

+ قرص ذاكرة

ا + كام�ي

ي 
و�ف + قاموس إلك�ت

االأوراق المطلوبة
+ جواز السفر

F-1 ة من فئة + تأش�ي
+ شهادة القبول:

DS-2019 أو I-20 نموذج
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  إختبارات القبول للطالب الدوليين
Study in the USA - الدراسة في 

الواليات المتحدة
جراء اختبارات القبول كجزء من تقديمك. سوف  ي الوليات المتحدة قد تكون هناك حاجة لإ

ية، كلية المجتمع، أو جامعة �ف ف نجل�ي نامج اللغة الإ سواء التحقت ب�ب

ختبارات التالية هي الأك�ث شيوعا. تابع القراءة لمعرفة المزيد! يطلب منك إجراء إختبارات القبول إذا كنت تخطط لستكمال برنامج الدراسات العليا أو الدكتوراه. الإ

ما هو إختبار TOEFL؟
ي العالم 

اماً �ف ية شيوعاً واح�ت ف نجل�ي إختبار TOEFL هو أك�ث اختبارات اللغة الإ
ف به أك�ث من 9,000 كلية وجامعة وجهة. يقيس اختبار TOEFL القائم  حيث تع�ت
ية بالمستوى الجامعي  ف نجل�ي نت قدرتك عىل استخدام وفهم اللغة الإ عىل الن�ت

ف مهارات الستماع والقراءة والتحدث والكتابة لأداء المهارات  وكيف تجمع ب�ي
الأكاديمية.

ختبار؟ من يجب عليه خوض الإ

. المرشحون للقبول  الطالب الذين يخططون للدراسة بمؤسسة تعليم عالي
ية والمنح والشهادات. دارسو اللغة  ف نجل�ي والخروج من برنامج تعلم اللغة الإ

ي قياس تقدمهم والطالب والعمال المتقدمون للحصول عىل 
ية الراغبون �ف ف نجل�ي الإ

ات. التأش�ي

 TOEFL سجل لإختبار
ع�ب الرابط:

/https://www.ets.org
/toefl/ibt/register

ما هو إختبار SAT؟
ي 

يتألف إختبار SAT من أسئلة اختيار من متعدد ومقال يقيس المهارات ال�ت
 SAT ي المدرسة وقدرتك عىل تطبيق هذه المهارات. تساعد درجات اختبار

طورتها �ف
الجامعات عىل اتخاذ قرارات قبول الطالب بصورة استناداً إل المعرفة بتقديم 
مؤ�ث لستعدادك الأكاديمي لأداء الأعمال بالمستوى الجامعي. يشمل الختبار 

ف يتألفان من ثالثة اختبارات: القراءة، الرياضيات والكتابة واللغة بالإضافة إل  قسم�ي
مقال اختياري. قد تتطلب بعض المدارس المقال لذلك تأكد من أن تسأل عن ذلك 

قبل خوض الختبار.

ختبار؟ من يجب عليه خوض الإ

ي كلية أو 
امج جامعية لمدة أربع سنوات �ف ف ل�ب يجب عىل الطالب المتقدم�ي

.SAT جامعة بالوليات المتحدة خوض إختبار قبول مثل إختبار

سجل لإختبار SAT ع�ب الرابط:

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register

ما هو إختبار GRE العام؟
يقيس إختبار GRE العام مهارات الستدلل الشفهي والتفك�ي الكمي والتفك�ي 

النقدي والكتابة التحليلية لديك – وهي مهارات تم تطويرها ع�ب مدة زمنية طويلة 
ول ترتبط بمجال دراسة معينة ولكنها مهمة إجمالً.

ف من  ي مجال مع�ي
مواد إختبار GRE هي إختبارات إنجاز تقيس مدى معرفتك �ف

الدراسة.

ختبار؟ من يجب عليه خوض الإ

يخوض الخريجون المحتملون والمتقدمون لمدارس الأعمال من جميع أنحاء 
العالم والمهتمون بدراسة الماجست�ي أو ماجست�ي إدارة الأعمال أو ماجست�ي 

ي الأعمال أو درجة الدكتوراه إختبار GRE العام.
متخصص �ف

ي واحدة 
تهدف إختبارات GRE للطالب الذين لديهم خلفية رئيسية أو واسعة �ف

ية،  ف نجل�ي ي اللغة الإ
من هذه التخصصات الستة: علم الأحياء، الكيمياء، الأدب �ف

ياء، وعلم النفس. ف الرياضيات، الف�ي

سجل لإختبار GRE ع�ب الرابط:
/https://www.ets.org/gre/revised_general/register

سجل لإختبار GRE للمواد ع�ب الرابط:
/https://www.ets.org/gre/subject/register

ما هو إختبار GMAT؟
دارة )GMAT( هو اختبار قياسي  ي مجال الإ

إختبار القبول للدراسات العليا �ف
ي مجالت الأعمال 

يستخدم حول العالم لقياس القدرة الأكاديمية للدراسة �ف
دارة. توجد أربعة أقسام لختبار GMAT: تقييم الكتابة التحليلية والستدلل  والإ

المتكامل والكمي والشفهي.

ختبار؟ من يجب عليه خوض الإ

 .GMAT امج إدارة أو أعمال خوض إختبار يمكن للطالب المتقدمون ل�ب
ي أك�ث من 5,300 برنامج إدارة 

ي اتخاذ قرارات القبول �ف
يستخدم اإتبار GMAT �ف
ف حول العالم. للخريج�ي

سجل لإختبارGMAT ع�ب الرابط:

http://www.mba.com/us/the-gmat-exam/register.aspx

اقراء عن امتحن ايلتس 
IELTS  على صفحة ٤٩
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التعاونية
ة  خ�ب

العمل 
ي        

المه�ن
   +

شهادة

بية ال�ت

بقلم  روبن  بوشامب
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ن ليس  "حاول افضل ما لديكم للحصول عىل عالمة GPA عالية. الطالب الصيني�ي
ي العمل جالل دراستهم الثانوية، حينما يبدأ الطالب الأمريكيون 

ة �ن لديهم خ�ب
ي المدرسة. لذلك، عند التقدم بطلب للحصول عىل عمل 

العمل عندما يكونون �ن
ة ي المستقبل. ان ذلك حقا يساعدك عىل تعويضغن قلة خ�ب

ي أو وظائف �ن
التعاو�ن

ي العمل."
�ن

—شوجي تشاو، من الصني، شبكات الكمبيوتر يف معهد وينتورث للتكنولوجيا

وستحصل عىل راتب تماماً مثل العالم الواقعي. تسمح 
ة  ا تأش�ي ن الحكومة الأامريكية للطلبة الحائزين عىل ف�ي

ي تدريب عمىلي منهجي
F-1 بالعمل لمدة ١٢ شهراً �ن

)الثقافة التعاونية مؤهلة لهذه الفئة( قبل الحوز 
الحصول عىل شهادة البكالوريوس. هناك طلب كب�ي 

ي سوق الأعمال العالمي.
عىل خريجي الثقافة التعاونية �ن

لأن أرباب العمال عىل علم بأن الثقافة التعاونية تدمج 

ي
ات العملية �ن ي القاعة الدراسة مع الخ�ب

نظريات �ن
ات الحرفية الواقعية. المخت�ب والستوديو والخ�ب

كات  يستخدم معظم خريجي الثقافة التعاونية ال�ش
ي لهم والكث�ي من

ي مه�ن
ي وظفتهم كمرجع حر�ن

ال�ت
ي تلك

الطلبة يحصلون عىل وظائف بدوام كامل �ن
كات. ال�ش

ي دفع رسوم الجامعة وتطوير 
تساعد الثقافة التعاونية �ن

ورية للتوظيف. لهؤلء الذين  مهارات مطلوبة و�ن

فون مثلنا عىل برامج الثقافة التعاونية فنحن نرى  ي�ش

هذا النظام بأك�ش من ذلك - إنها طريقة رائعة لبداية 
حياتك الحرفية  والمهنية.

روبني بوشامب هو مدير التعليم التعاوين والخدمات املهنية يف 

معهد وينتوورث للتكنولوجيا  يف بوسطن، ماساتشوستس.

قد تكون الثقافة التعاونية 
 . ي

ي والمه�ن
هي خطوتك الأاوىل باتجاه نحو عملك الحر�ن

ي
ي برنامج دراسي تعاو�ن

كت �ن فاذا حالفك الحظ واش�ت
فإانك ستدخل مجال العمل قبل طالب صفك 

ة عمل  وستتخرج بشهادة جامعية بالضافة إاىل خ�ب
ي حقل مجال دراستك.

ي �ن
ي مه�ن

حر�ن

كاديمية   امج الكاديمي والحرفيا لأ ال�ب
والمهنية

توفر أ اك�ش من ٩٠٠ جامعة وكلية أمريكية برامج تعاونية 
ي هذا البلد. و

ي استمرت لمدة طويلة �ن
تبعاً للتقاليد ال�ت

ي أو ترمز 
بعكس السم، فان الثقافة التعاونية ل تع�ن

ي التعاون
ي ولكنها تع�ن

إىل مزرعة تعاونية أو مصنع تعاو�ن
امجها الأاكاديمية وأرباب الأعمال  ن الجامعة ب�ب ب�ي

ة عمل خارج  ن الذين يزودون الطلبة بخ�ب ف�ي المح�ت

فوائد الثقافة 
التعاونية

توفر فرصة نادرة للطلبة لدمج نظريات غرفة 
الصف مع الممارسة العملية.

تساعد  الطلبة عىل اكتشاف المصالح
الحرفية.

ي دفع تكاليف
تدعم الوظائف المدفوعة �ن

التعليم

حتسن فرص التوظيف بعد التخريج.
ي البحث عىل

تعلم الطلبة مهارات قيمة �ن
عن وظيفة مثل كتابة ُمجمل مؤهالتك  

ة الذاتية وعمل المقابالت. résume الس�ي

تشجع عىل استمرار التعلم بدمج الدراسة
مع العمل

ن مهارات مكان العمل مثل تعمل عىل تحس�ي
العمل كفريق والتحليل النقدي.

ة المهنية والراتب،وبذلك تشجع توفر الخ�ب
الطلبة الذين بغ�ي هذا قد ل يستطيعون 

اللتحاق بجامعة أو اكتساب شهادة جامعية.

امه للعمل. تطور ثقة الطالب بنفسه وباح�ت
ي
حتسن التطور المه�ن

ي
ي جامعة بيس Pace  �ن

يعمل الطالب �ن

ي خالل العام الدراسي
نيويورك بدوام جز�أ

أو بدوام كامل خالل فصل الصيف أو لlمدة 
ي  قدمت 

كات ال�ت فصل دراسي واحد. ومن ال�ش
ي كوربوراتيون

فرص التدريب الداخىلي سو�ن
 J.P. Morgan ج. ب. مورغان تشيس ،SONY

. Ernst & Young و إرنست & يانغ Chase

الحرم الجامعي. وستساعدك الجامعة عىل ايجاد عمل 
ف موظفوها عليك وسيقدرون  كة أو وكالة وسي�ش مع �ش

كفاءتك الحرفية وسيوجهونك وسيدفعون لك راتباً.

متطلبات التخرج

تتطلب بعض الجامعات من كل طالب إكمال برنامج 
ي ليتمكن من التخرج. وتختلف أنواع تلك

دراسي تعاو�ن
ي 

امج التعاونية تماماً كما تختالف الجامعات ال�ت ال�ب
تقدمها. وعىل سبيل المثال، كل من يحصل عىل شهادة 

 Wentworth Institute of البكالوريوس من مؤسسة
ن من  ن دراسي�ي Technology يدرس عىل الأقل فصل�ي

امج ي ال�ب
الدراسة التعاونية co-op. ويسجل الطالب �ن

ن من برنامج البكالوريوس  التعاونية بعد انتهاء أول سنت�ي
ة كافية  وعندها يكون الطالب قد حاز عىل معرفة وخ�ب

ي بتفهم ودراية.
ي المه�ن

ح�ت يتعامل مع العمل الحر�ن
ي جميع مناهج

وتجد أان الثقافة التعاونية مبنية �ن
Wentworth ي مؤسسة وينوورث. ولأان

التخصص �ن
ي 

كات التوظيف ال�ت مؤسسة تكنولوجية نجد أان �ش
كات تصميم وهندسة معمارية  تتعاون معها هي �ش

كات برامج الكمبيوتر. ومؤسسات لمعاملة النفايات و�ش
العديد من طالب وينوورث قد انهوا دراساتهم 

ي سلطة
ي The Smithsonian Institution و�ن

التعاونية �ن
 Hong Kong Airport Authority مطار هونج طونج

ي
كة جيليت The Gillette Company وفيديلي�ت ي �ش

و�ن
انفستمنتس Fidelity Investments. ان والطلبة غ�ي 

ن بالعمل قرب الجامعة والكث�ي من الطلبة  نم�ي مل�ت
ي أاوطانهم

ن الذين يخططون بالعمل للعمل �ن الدولي�ي
ي الخارج .

بعد التخرج يكملون دراستهم التعاونية �ن

تماماً مثل الوظيفة الحقيقية

ي
ي تعاو�ن

ي وينورث، يكون لكل طالب مدير ثقا�ن
و�ن

الخاص به. ويُشجع الطالب عىل باللتقاء مع هذا 
ي أي وقت وبقدر ما يحتاج. وتشمل الخدمات

المدير �ن
ي كتابة مجمل المؤهالت

المساندة عىل دورات �يعة �ن
ة الذاتية  والتمرين عىل عمل المقابالت  resume الس�ي
ن الوظيفي. وبالرغم ي التعي�ي

الشخصية والمساعدات �ن
ي إيجاد الفرص للعمل

من مساعدة جامعتك لك �ن
ي ستكون أانت المسؤل الأاول عن التفتيش

التعاو�ن
. وستقوم أنت بإجراء بحث ي

وتحصيل منصب تعاو�ن
رسمي عن وظيفة وستذهب إىل المقابلة الشخصية 
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نجد لك
افضل

الجامعات
ي الواليات 

�ف
المتحدة! 

يعت�ب التخطيط للدراسة بالخارج 
ي بعض االأحيان مخيفاً، 

أمراً شيقاً و�ف
لذلك 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
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StudyUSA.com زرنا عىل موقع ابقى عىل االتصال!

#نرحب_بك_هنا

“إذا أتيحت لك فرصة الدراسة 
ي الواليات المتحدة االأمريكية، 

�ف
فاغتنمها! إنه القرار الذي لن 

تندم عليه إطلقاً والذي سيملأ 
حياتك بتجارب وأشخاص لن 
ي نفس الوقت 

تنساهم، و�ف
ي إليك 

ستنفتح عىل العالم وستأ�ت
الفرص بل شك!”

- بريشيال أرايا من كوستاريكا



© Copyright 2017 ELS Educational Services, Inc. – a Berlitz company.

ادرس االجنليزية.    استكشف.     اجنح 
ابدأ اآلن

ELS.edu/Study2

ابحث عن 
مستقبلك  لدى 

اي.ال.اس.

اسرتاليا     كندا     الصني     الهند     مالزييا     الواليات املتحدة األمريكية

اي.ال.اس  

ان اتخاذ القرار للبحث عن شغفك والتعلم عن ذاتك هو أحد أعظم األشياء اليت 
ELS  .تفعلها ملستقبلك. رحلتك للبحث عن ذاتك تبدأ هنا في اي.ال.اس

يمكننا ان نساعدك على تحقيق أحالمك، على ان تجد نفسك، والعثور على مستقبلك. ستتلقى 
برامج تعليمية باللغة االنجلزيية من الدرجة االولى، مثل االنجلزيية لألهداف األكاديمية واالعداد 
لالختبار واالنجلزيية العامة في بعض من أكرث الجامعات العريقة في العالم. ستصبح جزءا من 

السوق الدولية للوظائف وستكون لديك فرص للتواصل لم يسبق لك أن تتوقع وجودها. ابحث من 
مستقبلك وكون عالقات صداقة جديدة من جميع أنحاء العالم، وتعلم منهم، وابقى على اتصال 

معهم بعد تخرجك.

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
The University of Houston is an equal opportunity/affirmative action institution. Minorities, women, veterans, and persons with disabilities are encouraged to apply.

ADMISSIONS OFFICE
Language and Culture Center

Department of English
University of Houston

3687 Cullen Blvd
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   •



English Language Institute

Gainesville, FL 32611 USA

هاتف: 392-2070 (352)

فاكس: 392-3744 (352)

studyenglish@eli.ufl.edu

www.eli.ufl.edu

االنجليزيــة اللغــة  معهــد 
English Language Institute

University 
of Florida

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

سنة 60

UCIEP
1967
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