
 «شورك»مبادرة 
 

 الواليات المتحدةدليل إرشادي للدراسة في 
 

 الملحقية الثقافية لسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة

 واشنطن 





 .المتحدة الواليات في والدراسـة التعليم :األول القسم•

 .ةيافـالثق الملحقية امـمه :الثاني القسم•

 .للسفـر والتحضير اإلعـداد :الثالث القسم•

 .المتحدة الواليات إلى المغادرة :الرابع القسم•

 .األمريكية الحيـاة مع التكيف :سالخام القسم•

 

 الفهرس







 

الواليات  في الدراسة التعليم و 

 المتحدة

 :ألولاالقسم 



اللغة تحسيننصائح عامة ل  

 

 

 .األوقاتالتحدث باإلنجليزية في كل  -1

 .والكتبالمواظبة على قراءة الصحف والمجالت  -2

 .الجديدةبمفكرة صغيرة لتسجيل الكلمات والمصطلحات حتفاظ اال -3

 .المجتمعالتفاعل مع  -4

 .التلفازومشاهدة  ،الراديوإلى ستماع اال -5

 



 االستعداد للدراسة
   

 

 .استيفاء شروط القبول في هذه المؤسسات1.

 .اختيار المؤسسة التعليمية2.

 :أنواع القبول3.

 .Direct Admissionالقبول غير المشروط •

 . Conditional Admissionالقبول المشروط •

 

  



 المستندات والوثائق المطلوبة للقبول للدراسة الجامعية
 
 

والثاني   عشر اشر والحاديعال وف،للصفشهادة الثانوية العامة وكشف الدرجات 1.

 .عشر

والزوجة واألوالد في )األولى والثانية من جواز سفر الطالب  تينصورة من الصفح2.

 .(حالة مرافقتهم له

 .TOEFLأو   IELTSختبار ادرجات 3.

 (.إن وجدت) ( SAT) ختبارادرجات 4.

   .عنوان السكن وأرقام الهاتف والبريد اإللكتروني5.

قبول الدراسة، علما بأن الحصول على سيلتحق به للالذي لفصل الدراسي تحديد ا6.

 .أشهر ثالثةيستغرق ما ال يقل عن األكاديمي 

 .(Recommendation Letters)ثالث رسائل توصية 7.

 .(Personal Statement)نبذة شخصية 8.

الدبلوم أو البكالوريوس عن طريق المؤسسات ومعادلة شهادات الثانوية العامة، 9.

 .ECEأو  WES: المعتمدة، على سبيل المثال

 



 إرشادات عامة للمبتعث
  :الدراسة األكاديمية1.

 .لتخصصات الهندسة ABET عتراف الـا•

 لتخصصات إدارة األعمال AACSBـ عتراف الا•

  .نظام الدراسة2.

  : التسجيل وعدد الساعات المطلوبة3.

 .(ساعة فقط 12)تقليدية الالدراسة التقليدية وغير       

 .(Study Plan)الخطة الدراسية •

 .الدراسة في فصل الصيف•

 .(حتمال إيقاف الراتبا) لتقارير الدراسيةا•

 .(موافقة مسبقة من الوزارة)تغيير التخصص •

 .االنسحاب من المواد•

 .التحويل من الجامعة•

 .إلغاء البعثــة•
 .وثيقة التخرج•



 :الثانيالقسم 

 مهام الملحقية الثقافية



•

•

•

•

•



 

 

 :لثالثاالقسم 

 اإلعداد والتحضير للسفر



 
1. (F-1)

•(I-20).   

•

•   

• SEVIS

www.fmjfee.com 

• 

.2



 
3.Orientation Package

•

•6

•

  

 



 :الفحوصات الصحية التي تسبق السفر -4
 

 .)اللقاحات(التطعيمات  •

 .الوصفات الطبية /السجالت •

 .دويةاأل•

 .سنانالعناية بالعيون واأل •

 .احتياجات أخرى ذات طبيعة خاصة •



 

نقودلا -5 

• 

• 

• 

•  

•   



•

•+1 (202) 243-4444 

•

•

+1 (240) 654-2720 



 :رابعالالقسم 

المغادرة إلى الواليات المتحدة 

 األمريكية



• 

•(F-1) 

•20I-  

• 

• 

•



  



 
 

 .الوصول إلى المطار مبكرًاضرورة  •

 .I20ونموذج الـ  وتذكرة السفر ينبغي عليك حمل الجواز •

 .المرور من خالل التفتيش األمني •

 .األجهزة االلكترونية، كمبيوتر محمول•

 .عمليات التفتيش الجسدية •

 

المطارلى إمغادرة ال  



I-94 

، I-94جميع المطارات بتطبيق النظام اإللكتروني لبطاقات تقوم  2013بتداًء من شهر مايو ا•

-Iبدال من ذلك سوف تحصل على . تحصل على النسخة الورقية عند العودةلن وذلك يعني أنه 

 .بصيغة ختم في جواز السفر الخاص بك 94

.  CBPعن طريق الذهاب إلى موقع الجمارك وحماية الحدود  I-94يمكنك طباعة بطاقة •

 :لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الموقع التالي

instructions-94-visitors/i-http://www.cbp.gov/travel/international 

 

http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94-instructions
http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94-instructions
http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94-instructions
http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94-instructions
http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94-instructions
http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94-instructions
http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94-instructions


 اكتب اسمك تماما كما هو موضح في جواز

 .سفرك
 

  لحوم أو أو نباتاتأو عدم احضار أي ثمار، 

 .أي أطعمة أخرى
 

 امبلغ ذا كنت تحملإيجب عليك أن تبين ما 

شكل  ر علىدوال 10.000 لىيزيد ع

 .أوراق نقدية

 التوقيع هنا

CF-6059B   نموذج الوصول 



•

• I-20

•  

 

 



 بةالطل مرشدنفسك إلى  قديمتأكد من القيام بت ،الجامعةعند وصولك إلى  •

 .األجانب

DSO/SEVIS Record 

يجب عليك الحفاظ دوما على وضعك كطالب بصورة •

 .سليمة

 

 لىإ SEVISقد يؤدي ارتكاب مخالفات لنظام : ريتذك•

البلد وعدم منح تأشيرة أخرى ن ماالعتقال والترحيل 

 .المستقبلفي 
 

والمحافظة على اتصال دائم  ،التزامك بالقوانين•

دراستك  سيجنبانك المشاكل خالل ،الجامعةي ؤولبمس

 .المتحدةفي الواليات 



 

جانب األ بةبالغ مكتب الطلإ•

عند مغادرتك والملحقية الثقافية 

 .للواليات المتحدة

 

تأكيد موعد الوصول لدى مكتب •

 .في الجامعةجانب األ لبةالط

بصورة دائمة" ئامهي"البقاء   



 :خامسالالقسم 

 التكيف مع الحياة األمريكية والدراسة



 .اللغة  •

 .البيئة الدراسية•

 .البيئة االجتماعية •

 .الطعام •

 .الطقس •

 

للتغييرالمصاحب النفسي الضغط   



 .والمختبرات ،مجموعات المناقشةوالندوات، والمحاضرات،  •

 .أهمية المشاركة في الفصل •

 .وعدم تبني بحوث الغير ،ةاألدبيالحقوق  •

 االختالفات المحتملة في غرفة الفصل الدراسي



 “القيم األمريكية ”

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sVwt3RtZU1LViM&tbnid=_7TaNAzgodqJuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stratosjets.com/blog/2012/04/the-american-values-series-redefining-wealth-in-america.html&ei=kgGjU_7CN8eRqgagyoGADw&bvm=bv.69411363,d.b2k&psig=AFQjCNGzEni3pG9TTcjzEqrpQQ0nLVvQtw&ust=1403278039419263


 

 .وأمن الجامعة المدينة الجامعية •

 .أمن المسكن •

 .احتياطات شخصية •

 911 –الطوارئ  •

؟ آمنًاكيف تكون   



 .العيادات الخارجية•

 .الجامعيةالمدينة بالمركز الصحي  •

 .المستشفىغرفة الطوارئ في  •

 ؟تأمين صحيهل تحتاج إلى •

 الرعاية الصحية األمريكية



 

 

•

•Waiver

•

4448-243 (202 )1            + 



 

 .مع الزمالءلصداقة ا •

 .للتفاعل االستعداد الشخصي •

في   رناث والذكوالعالقات بين اإل •

 .حدود الزمالة

 .بكل أنواعه التحرشاالبتعاد عن •

 .حترامهاافهم القوانين و •

 .تباين العادات والتقاليدإحترام  •

 بعض النصائح عن الحياة االجتماعية األمريكية



 .األجانب بةالطلمرشد •

 .في الملحقية أو الجامعة كاديمياأل شدرالم  •

 .ومراكز االستشارات ،المراكز الصحية للطلبة •

 .رشادخدمات التوجيه واإل •

 .البك الطؤزمال •

 .مصادر أخرى في المدينة الجامعية والمجتمع •

 من ينبغي عليك أن تسأل؟

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eKCFysALTTlxWM&tbnid=yzWVywy7CS1aaM:&ved=0CAUQjRw&url=https://admissionblog.usc.edu/2013/05/30/june-gloom-the-transfer-waiting-game-is-almost-over/&ei=eQqjU8moOJOQqgbcj4DYAQ&bvm=bv.69411363,d.b2k&psig=AFQjCNF6MpfpwZmuT3ejYLL8usGn2RI9hQ&ust=1403280376185410


  السكن

 .السكن الجامعي •

 .السكن مع عائلة •

 .السكن الخاص –اإليجار •

 Sources and: بيانات مصادر الدخل•

Statement of Income. 

 .مدة العقد•

:  مقدم اإليجار -مبلغ التأمين  •

Deposit. 

 .في الوقت المحدد  ريجاسداد اإل عليك •

 



 

 

 :تغيير مكان السكن، عليك إخطارعند 

 .الثقافيةمرشدك األكاديمي في الملحقية  •

أيام من  (10)خالل الكلية   مكتب الطالب األجانب ومرشدك األكاديمي في الجامعة أو   •

  .التغيير

بلغ مكتب تأن يجب ف، الهاتتغيير في جواز السفر أو عنوان السكن أو رقم  في حالة أي  :ريتـذك

 .الثقافيةاألجانب في الجامعة والملحقية  ةالطلب



 المواصالت

 :السيارة شروط تملك وقيادة

 .رخصة قيادة سارية المفعول -1

 .التأمين على السيارة -2

 .ستيفاء السيارة لشروط الفحص ومكان اإلقامةا -3



  الطعام

 

   .العربيةالعديد من المحالت التجارية والمطاعم يوجد   •

 :لحوم الخنزير، مثل مواد محرمةتجنب األغذية التي تحتوي على  •

Sausage،Hog ،Pork ، Bacon ، Hamدهون الخنزيرو. 

لمأكوالت والمشروبات التي يدخل في تكوينها المواد  او، الحلوياتتجنب •

 .كالكحوليات وغيرها ،المسكرة

  



  الطـقـس

•

•

• The National Weather Service    

)www.weather.gov(

•www.weather.com 

http://www.weather.gov/


واشنطن -الملحقية الثقافية   

CULTURAL DIVISION – WASHINGTON - DC 

2406 Massachusetts Ave.  

Washington DC 20008 

Main Office: 202-243-4444 

Fax: 202-243-4422 

Emergency Number: 240-654-2720 

website: www.uaecd.org 

Email: Info@uaecd.org 

 

http://www.uaecd.org/


 

 
 

و  ،بدء هذه الرحلة معونتمنى لكم التوفيق والنجاح 

 ليكن شعارنا معا لنسلك طريق النجاح


