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حدد مصادر متويل
دراستك

في حين تتفاوت تكاليف المعيشة من
منطقة إلى أخرى ،فإن الدراسة في
الواليات المتحدة يمكن أن تكون في
المتناول وتكون لها عائدات جمة
الستثماراتك .إبدأ بالتخطيط المالي في وقت
مبكر .وإذا كانت لديك درجات أو عالمات
جيدة ّ
فكر في تقديم طلب للحصول على منحة
الطالب الدولي .وطلبات المنح المالية هذه تقدم
مرفقة مع طلبات القبول.

1

استكمل ملء طلبك

3

2

التعليم في أميركا:
خمس خطوات للدراسة
في الواليات المتحدة

ّ
مصدق عليها
أبعث بنسخة أصلية أو
رسميا من شهاداتك وسجالتك األكاديمية
من مدرستك الثانوية إضافة إلى عالمات
الموحدة المعايير .أرفق
نتائج امتحاناتك
ّ
رسائل توصية من أناس يعرفونك خير
معرفة—مثل مدير مدرستك ،ومرشدك،
ومدرسك ،والمشرف على عملك .ويجب
ّ
أن تتحدث رسائل التوصية عن إمكاناتك
وضمن الطلب
بالنجاح في الجامعة.
ّ
مقالة إنشائية شخصية؛ فهي ّ
تشكل
في الغالب أحد أهم أجزاء
زد معارفك ،وأنت في بالدك ،عن شروط الحصول
طلبك.
على تأشيرة الطالب ،وخصص وقتا كافيا إلعداد
الطلب .ستحتاج لكتاب قبول وشهادة تأهيل لوضع
تأشيرة غير الهجرة من جامعة أميركية قبل أن تتقدم
بطلب التأشيرة .تصدر وزارة الخارجية األميركية
تأشيرات عن طريق السفارات والقنصليات األميركية،
راجع الموقع التاليwww.travel.state.gov :
للحصول على معلومات عن تأشيرات الطالب من غير
المواطنين األميركيين.

4

تقدم بطلب تأشيرة الطالب

تأهب للسفر
ّ

5

راجع مركز اإلرشاد لـبرنامج
"التعليم في أميركا" في بلدك،
ومرشد الطلبة الدوليين في جامعتك
المختارة .وبإمكان المرشدين والطالب
العائدين من الواليات المتحدة أن يساعدوك في
تعرف
التحضير لخبرات وتحديات جديدةّ .
على التغييرات المختلفة عن بيئتك المحلية
والمنزلية ،وعلى النظم األكاديمية
األميركية والتوقعات المرافقة لها،
فضالً عن السكن والتعامل مع
والتكيف مع
جامعة جديدة
ّ
ثقافة جديدة.

للمزيد من المعلومات إذهب إلى

www.EducationUSA.state.gov
ISBN 978-1-625-92368-4

ً
اختالفا واسع النطاق في البرامج
تختلف الكليات والجامعات األميركية
والدرجات العلمية التي تمنحها ،وكذلك في نمط الحياة السائد في الحرم
الجامعي لكل منها.
بعض األحرام الجامعية ضخم ،وبعضها صغير .بعضها يقع في مناطق
حضرية ،والبعض اآلخر في مناطق ريفية .بعضها في بيئة تتسم بطقس
حار ،وبعضها في بيئة تتسم بطقس بارد .ولكن جميع الجامعات األميركية
تسعى لتوفير بيئة آمنة ومأمونة لطالبها يستطيعون فيها الدراسة والتعلم،
مع توفير الطعام الجيد والسكن المناسب واألنشطة المتنوعة خارج
ً
للتعرف على
فرصا كثيرة
الصف .كما يوفر العديد من الكليات والمعاهد
ّ
األميركيين من جميع مناطق الواليات المتحدة ،وكذلك الطالب من جميع
أنحاء العالم.

1

التواصل الهادف بين الثقافات
بوجا شارما  2نيبال

جامعة والية واشنطن ،سياتل بوالية واشنطن ،جامعة كبرية لألبحاث،
يقع حرمها الرئييس يف منطقة حرضية

إحترام االختالفات الثقافية هو ببساطة جزء من
ُ
خضتها في جامعة واشنطن .لقد أدرك
التجربة التي
زمالئي الطالب وأعضاء هيئة التدريس أن اللغة
اإلنجليزية ليست لغتي األم ،لكنهم لم يجعلوا من األمر
ُ
كنت قادرة على مشاركتهم ثقافتي ،فأهديتهم
مشكلة.
ُ
ً
عروضا ثقافية في مناسبات
وقدمت
مصنوعات يدوية
أقيمت داخل وخارج الحرم الجامعي .إحدى المناسبات
داخل حرم الجامعة ،تسمى هولى (مهرجان األلوان)،
ً
خصيصا إلى االحتفال بالتنوع الثقافي .وقد بذلت
تهدف
األسرة التي تستضيفني وأصدقائي وصديقاتي ومرشدي
ً
جهودا كبيرة إلقامة جسور من التواصل
المهني
ُ
أحببت من
الثقافي الهادف بالنسبة لي .وكان أكثر ما
بين كل األشياء هو تقاسم الطعام النيبالي مع أصدقائي
وصديقاتي ،كما أسعدني مقدار اشتهائهم له.

2

التعلم في بيئة آمنة

آنا إيزابيل لوزانو  2كولومبيا

كلية بنديكت ،مبدينة كولومبيا ،بوالية ساوث كاروالينا ،وهي كلية للفنون والعلوم
اإلنسانية يؤمها الطالب السود ويقع حرمها الرئييس يف منطقة حرضية.

ُ
جئت إلى بنديكت قبل  19شهرا كطالبة للدراسات الحرة،
منذ أن
أمر بتجربة رائعة ،بل أكثر تجاربي روعة .فأنا أشعر ً
دائما
وأنا ّ
باألمن واألمان خالل معيشتي هنا في الحرم الجامعي وخالل الذهاب
الى المدينة ،وزمالئي يقولون لي إنهم يشعرون بنفس الشعور .ففي
حرم الكلية يوجد قسم للشرطة ملتزم بتوفير بيئة آمنة ومأمونة للطالب
وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والزوار .إنني سعيدة ً
جدا أن تتاح
لي الفرصة للقدوم إلى الواليات المتحدة لتحسين مهاراتي في اللغة
اإلنجليزية في مثل هذه البيئة اآلمنة والمريحة.

3

كنت أعرفه
ما أتمنى لو ُ

آنيشكا سينزارتوفيتش  2بولندا

معهد إلينوي للتكنولوجيا ،كلية شيكاغو كينت للقانون ،شيكاغو ،إلينوي ،جامعة لألبحاث املؤِّهلة ملنح درجة
الدكتوراه؛ جامعة لويوال يف شيكاغو ،وهي أكرب الجامعات الكاثوليكية اليسوعية يف الواليات املتحدة

ُ
كنت أعرف كيف أرد
قبل التحاقي بكلية الحقوق في الواليات المتحدة ،أتمنى لو
حالك؟" فبدال من الرد على هذا السؤال ً
ً
سريعا
ردا
عندما كان الناس يسألونني "كيف
ِ
ً
ُ
ً
كنت أسهب في وصف حالي وصفا مطوال
مختصرا بعبارة "بخير ،شكرا لك "،فقد
ُ
حول كل ما كان على جدول أعمالي ،بما في ذلك الحالة المزاجية التي كنت أشعر بها
في ذاك الوقت .كان الناس يبدون في حيرة تامة
ُ
تعلمت
إن لم يكن يشعرون بالصدمة.
خطأي بفضل زميلة كانت تسافر إلى
ُ
وفهمت االختالف الثقافي.
الخارج
واآلن أنا أعلم أنك عادة ما ترد
فقط بعبارة سريعة مثل "بخير"
ٌ
"طيب" فاألميركيون عادة
أو
ّ
غير متكلفين.

للمزيد من المعلومات إذهب إلى

www.EducationUSA.state.gov
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عرى الصداقة

سيباستيان موغازامبي (شريك جونا توشو في
غرفة مهجع جامعي)  2زيمبابوي
كلية كارلتون ،ببلدة نورثفيلد ،والية مينيسوتا،
كلية صغرية لتدريس الفنون والعلوم اإلنسانية يف حرم كلية يف
ريف الوالية

ً
بدءا من اليوم الذي قبلت فيه بكلية كارلتون،
راودتني أسئلة عن الواليات المتحدة ،وتساؤالت لم
يكن في وسع عائلتي اإلجابة عليها .ولحسن الحظ
أنه حينما وصلت إلى كلية كارلتون كان الطالب
الذي تقاسمت معه غرفة المهجع ،جونا ،على
استعداد للرد على جميع أسئلتي.
ّ
ومتنت روابطنا كطالبي سنة جامعية أولى
متحمسين للدراسة الجامعية ،حقيقة أننا كنا قبل
تعارفنا نقيم على بعد آالف األميال الواحد عن
اآلخر.
وفي الساعات المتأخرة من الليل كنا نتجاذب
أطراف الحديث عن أساطير ملوك أفارقة أو أمور
مثل الفارق بين رغيف البيغل وكعكة الدونت.

جونا توشو( ،شريك سيباستيان موغازامبي في المهجع) 2أميركي
كلية كارلتون ،بلدة نورثفيلد ،مينيسوتا

تولدت لدي مشاعر متباينة في أول مرة عرفت فيها أن شريكي في السكن ،سيباستيان،
كان من زيمبابوي -لم أكن أعرف سوى القليل -وبصورة مخجلة -عن ثقافة (بالده)
أو العيش في (العاصمة) هاراري .وبصراحة كنت أجهل ما يمكنني أن أتوقع .لكن،
حينما تعرفنا الواحد على اآلخر ألول مرة تبين أنه كان لدينا عدد من اإلهتمامات
المشتركة التي تراوحت من كرة القدم الدولية إلى دراسة الرياضيات العليا .وأنا،
كوني نشأت في كاليفورنيا ،لم أكن معتادا على حرارة الطقس المتجمدة في مينيسوتا.

تحملي البرد
وكنت أشعر باالرتياح ،في معرض ّ
القارس لوالية مينيسوتا ،من وجود شخص آخر
من مناخ أدفأ يفهمني حينما أقول إن برودة الطقس
وصلت درجة التجمد .وقمت بكل ما يمكنني لتبادل
خبراتي الثقافية واستجالء بعض األفكار التي كانت
تراود ذهن جونا عن أفريقيا .والواليات المتحدة
هي بوتقة منصهرة ضخمة من الثقافات واألحاسيس
واالفكار واآلراء والحقوق .وكنا أنا وشريكي في
غرفة السكن التي كنا نتقاسمها نصرف وقتا طويال
في تبادل المعارف عن قارتين مختلفتين وإيجاد
أرضية مشتركة .وأصبح مهجعي الجامعي هو
موطني.

لذا ،فإن تعلم التعامل مع الحياة في الثلج معا كان مجرد تجربة إيجابية لكلينا .وكان
أن وسعت تبادل خبراتنا الثقافية وجهة نظري عن العالم ما وراء حدود الواليات
المتحدة .واآلن ّ
بت أعرف عدة أمور عن زيمبابوي لم أكن قد تلقنتها في صفوف
مادة الجغرافيا .وكانت لفرصة العيش عن قرب مع شخص من خلفية بمثل ذلك
اإلختالف هي تجربة نادرة؛ ولهذا أعتبر نفسي محظوظا جدا.

5

التنوع الديني واحترام األديان

فادي الُحميدات  2األردن

جامعة تكساس يف آرلينغتون ،مدينة آرلينغتون ،والية تكساس،
إنها جامعة أبحاث كبرية ،يقع حرمها الجامعي يف ضاحية املدينة.

غيرت حياتي .عندما جئت
إن الدراسة في الواليات المتحدة هي بالنسبة لي تجربة ّ
إلى تكساس ،دهشت لوجود هذا العدد الكبير من شتى المنظمات الطالبية الدينية
في حرم الجامعة .وقد عمدت الجامعة نفسها إلى بناء غرفة للتأمل الروحي لكي
يستخدمها جميع الطالب ،دون محاباة ألية جماعة أو دين .أذكر أنني قبل سفري
إلى أميركا كنت ً
قلقا للغاية من مسألة التمييز؛ ولكنني تفاجأت ،حالما وصلت ،أنني
تلقيت دعوة للغداء من أحد أعضاء الهيئة التدريسية ،كان ّ
يود االطالع على المزيد
عن خلفيتي وممارساتي الدينية .إن الثقافة األكاديمية في الواليات المتحدة تتميز
بأنها ترعى التنوع ،وتنادي بتفهم الفوارق واالختالفات ،وتحترم التقاليد الثقافية
والدينية؛ ومن دواعي سعادتي أنني اخترت الدراسة في الواليات المتحدة.

6

مرحلة الدراسة الجامعية األولى في الواليات المتحدة

إختيار أفضل معهد مناسب

المنوعة ،والمرونة والجودة،
الخيارات
ّ
هي من أركان المرحلة األولى للتعليم
الجامعي في الواليات المتحدة.

تمنح شهادة البكالوريوس،
التي تتوج مرحلة
الدراسات الجامعية
األولى ،بعد استكمال عدد معين من الوحدات الدراسية في مجال
ً
مقرر دراسي يمنح دارسه ً
معينا
عددا
تخصص رئيسي .وكل ّ
من الوحدات ،كما أن لكل معهد أكاديمي شروطه ومتطلباته من
للتخرج .وشهادة البكالوريوس
العدد اإلجمالي للوحدات المطلوبة
ّ
تستكمل في العادة بعد أربع سنوات من الدراسة بدوام كامل .كما
أن الدرجة أو الشهادة المشاركة تتطلب عددا أقل من الوحدات
الدراسية ويمكن أن تمنحها الكليات األهلية عادة بعد عامين من
الدراسة بدوام كامل .والوحدات التي تكتسب من الدراسة للشهادة
المشاركة يمكن أن تحتسب في الدراسة لشهادة البكالوريوس.
وبمقدور الطالب الطامحين للدراسة أن يختاروا من بين
ً
رسميا في الواليات المتحدة .كما
 4700كلية وجامعة معتمدة
باستطاعة خريجي المدارس الثانوية متابعة طائفة كبيرة من
خيارات التخصص -تتراوح من علم الفلك إلى علم الحيوان،
وفي أماكن دراسة مختلفة -من معاهد صغيرة أو كبيرة ،خاصة
أو حكومية ،وفي مناطق ريفية أو حضرية.

ذلك المعهد الذي يكون
األنسب لكل طالب (أو
طالبة) على حدة ،ويفي
بطموحاته (أو طموحاتها) -من مطالب واحتياجات أكاديمية أو
مالية أو شخصية.
ً
رسميا للكليات
وفي حين ال يوجد نظام ترتيب معترف به
والجامعات في الواليات المتحدة ،تعتبر المعاهد األكاديمية
ً
وكثيرا ما تتصدر قوائم
األميركية من بين األفضل في العالم،
الجامعات بسبب شروطها األـكاديمية الصارمة والتزامها
بمساعدة الطالب على تحقيق كامل إمكاناتهم .والشهادات أو
الدرجات األكاديمية التي تمنحها الجامعات والكليات األميركية
تعتبر ذات قيمة ووزن في العديد من بلدان العالم ،ويمكن أن
تشكل البوابة لمجال عمل ناجح.

وفي نهاية المطاف ،فإن الكلية أو الجامعة المثلى هي

7

تطوير الثقة بالنفس ومهارات التقارب
الثقافي
سونيا هاكوبيان  2أرمينيا

جامعة والية يوتا ،لوغان ،بوالية يوتا ،وهي جامعة أبحاث كبرية يقع حرمها
الرئييس يف إحدى الضواحي

الدراسة الجامعية في الواليات المتحدة هي تجربة مجزية
ألي طالب دولي .ففي الواليات المتحدة توجد أفضل الكليات
والجامعات في العالم ،مع برامج متميزة في جميع المجاالت
الممكنة ،بما في ذلك تخصصي الرئيسي ،الدراسات الدولية.
ومن أبرز السمات المميزة للجامعات األميركية التركيز
ً
نطاقا ،والتوق لتحقيق
على القيادة ،والمعرفة العالمية األوسع
النجاح .كما أنها توفر فرصة لتطوير الثقة بالنفس ومهارات
التقارب الثقافي والقدرة على االستقالل الذاتي -وهي الصفات
ً
شديدا في جميع أنحاء العالم .إنني أشعر
التي تلقى إقباال
باالمتنان لكوني أدرس في جامعة والية يوتا من خالل منحة
هنتسمان لألرمن ،وإنني أتطلع إلى رؤية العديد من األرمن
يدرسون في جامعات الواليات المتحدة.

8

دروس خصوصية للطلبة األميركيين

أنغيلي شيفام  2ماليزيا

جامعة ممفيس ،ممفيس ،والية تينييس؛
جامعة بحوث كبرية ذات حرم داخل املدينة

أنا طالبة أجنبية من جامعة يوهان غوتنبيرغ بماينز ،ألمانيا .ولدت في
ماليزيا ونشأت في ألمانياً .
إثنيا ،أنا من أصل صيني وهندي مناصفة.
ً
وحاليا أتابع دراستي وعملي بجامعة ممفيس ،لكن الغرض من دراستي
ليس الحصول على درجة جامعية هناك ألني سأستكمل دراساتي في
ألمانيا .وفي جامعة ممفيس أكتسب خبرات مذهلة بالعمل والدراسة
أتعرف على ثقافات وبلدان أكثر .وفي
خارج ألمانيا .ومن المهم لي أن
ّ
وظيفتي كمساعدة في دائرة اللغة األلمانية كون األلمانية لغتي األم ،يأتيني
طالب لتلقي الدروس الخصوصية المجانية وممارسة التحدث باأللمانية.
في غضون ذلك ،أكتسب ً
نقاطا جامعية لتخصصي الرئيسي وهو
الدراسات األميركية وتخصص ثانوي وهو علم اللغات وذلك عن طريق
االنخراط في صفوف دراسية .وكجزء من ذلك الترتيب أنا معفاة من دفع
الرسوم أو األقساط الدراسية كما أن سكني مجاني.
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قيمة جيدة ،وتكاليف معقولة

إيمانويل نغوغا  2رواندا

جامعة والية أريزونا ،يف مدينة تيمبي ،إريزونا ،هي جامعة بحثية كبرية
يقع حرمها الرئييس يف منطقة حرضية

ّ
يقدم نظام التعليم األميركي للطلبة جميع الموارد
المتاحة التي يحتاجونها للنجاح .وكطالب من رواندا،
حالفني الحظ بأن أتلقى منحة دراسية من إحدى
مؤسسات القطاع الخاص ،بموجب برنامج يساعد في
المتفوقين والبارزين من بلدان في
تمويل تعليم الطلبة
ّ
أفريقيا جنوب الصحراء .وقد منحني هذا الحظ الجيد
فرصة للقاء ،والتعلم من ،الطلبة اآلخرين من جميع
أنحاء العالم الذين يتابعون دراساتهم في الواليات
المتحدة .والدراسة في الكليات والجامعات األميركية
ليست باهظة الثمن حينما تعتبر أن فيها أفضل أساتذة
العالم وتجهز أفضل مرافق وتوفر أفضل إعداد للنجاح
في مجاالت العمل.

للمزيد من المعلومات إذهب إلى

www.EducationUSA.state.gov
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التعلم من خالل التدريس
ّ
إينوم ميرزايف  2طاجيكستان

جامعة كولورادو ،بولدر ،والية كولورادو ،وهي جامعة بحثية كبرية يقع
حرمها الرئييس يف منطقة حرضية

العمل كمدرس مساعد وباحث دكتوراه في برنامج
الرياضيات التطبيقية هو تجربة جيدة بالنسبة لي .فلم
أقم فقط بتحسين مهاراتي في التواصل من خالل تعليم
اآلخرين ،ولكنني استطعت ً
أيضا تحسين فهمي الخاص
للرياضيات .فنتيجة لبحثي في الرياضيات القائمة في
ُ
كنت
التفاعالت الكيميائية الحيوية بين األنواع المختلفة،
قادرا على نشر أول مساهماتي في العلوم في إحدى
المجالت المرموقة .وقد ساعدتني كل هذه الفرص
على أن أقرر اعتزامي الحصول على درجة الدكتوراه
في الرياضيات التطبيقية مع التركيز على البيولوجيا
الرياضية ،ثم إجراء بحوث ما بعد الدكتوراه لكي أمتهن
العمل في األوساط األكاديمية في نهاية المطاف.

النساء كقياديات

مريم خوضري  2المغرب
كلية برين مور ،مدينة برين مور ،بنسيلفانيا ،كلية لإلناث تدّرس
الفنون والعلوم اإلنسانية يقع حرمها يف ضواحي املدينة.

إن االنخراط بكلية علوم وفنون إنسانية يقتصر
طالبها على اإلناثّ ،
يعدني خير إعداد لدراسة
العلوم .وكلية برين مور تتيح لي أن أشاهد نساء
في مراكز ذات نفوذ يقمن بجميع أنواع البحوث
ً
واعدا في
مما يجعلنى واثقة من أن للنساء مستقبال
حقول العلوم والتكنولوجيا .وجانب الفنون اإلنسانية
من دراستي ّ
يسلحني بنظرة أكثر ً
نقدا للعالم ،كما أن
المنهاج الدراسي يتيح لي الوقت الكافي الختيار مجال
تخصصي بصورة حكيمة .وأنا قادرة على دراسة
مادتي الكيمياء والفيزياء ً
حاليا كي يمكنني أن أقرر في
التخصص فيه.
سنتي الجامعية الثانية أي مجال أريد
ّ
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معلمون ودودون

نيلما بارسايو  2بنما

معهد وجامعة فريجينيا بوليتكنيك (فرجينيا تك) ،بالكسربغ ،فريجينيا،
جامعة بحثية كبرية يقع حرمها الرئييس يف منطقة ريفية

هناك فارق ملحوظ بين أساتذتي في معهد فرجينيا
للتكنولوجيا واألساتذة في الجامعات األخرى التي
ُ
حضرتها خارج الواليات المتحدة األميركية .أساتذة معهد
فرجينيا للتكنولوجيا هم دائما حريصون على المساعدة
خالل الصف الدراسي ،وال يهملون أي سؤال جيد .وخالل
ً
ساعات الدوام خارج الصف يكونون حتى أكثر ً
ولطفا،
ودا
وعلى استعداد لقضاء وقت معقول لإلجابة على األسئلة
الفنية إلى أبعد حد حول كل جانب من جوانب المقرر
الدراسي .وبالمثل ،فالمشرفون على شهادتي للماجستير
هم دائما على استعداد لمناقشة أفكاري حول كيفية تنفيذ
كل جانب من جوانب بحثي .ولذا ،فإنني ال أتردد في
مقابلة أعضاء هيئة التدريس في معهد فرجينيا للتكنولوجيا
والتحدث معهم.

التفاعل في صفوف الدراسة والتفكير النقدي
شاتورا راندنيا  2سري النكا

كلية الحقوق يف جامعة هارفارد ،كامربيدج ،والية مساتشوستس ،أعرق كلية حقوق بدون انقطاع يف الواليات
املتحدة ،يقع حرمها يف منطقة حرضية

عرفتني كلية الحقوق في جامعة هارفارد على األسلوب السقراطي للتعليم (نسبة
ّ
للفيلسوف اإلغريقي سقراط) حيث ال ّ
يقدم االستاذ المحاضر معارفه ومعلوماته
بصورة مباشرة بل يطرح على الطالب سلسلة أسئلة حول محتوى مواد مطالعة تعطى
مسبقا .ومن خالل هذه العملية ،يجري إرشاد الطالب نحو المعارف التي يود األستاذ
فهما أعمق للموضوع .وكانت تلك خبرة جديدة ً
نقلها ،كما يكتسب الطالب ً
تماما لي ألن
خبرتي األكاديمية السابقة كانت تنطوي على حضور محاضرات حيث يقدم األستاذ أو
ً
نطاقا.
المحاضر المعارف مباشرة بوجود تفاعل أضيق

وجدت األسلوب السقراطي أداة أقوى لتشجيع الفكر النقدي ،وهو شيء تبينت أنه
مفيد ليس فقط في الحياة األكاديمية بل ً
أيضا في مجال عملي كعامل قانوني .وكل
ذلك بالطبع كان له ثمن؛ إذ في نهاية الفصل األول من دراستي الجامعية كان علي أن
أقتني أول زوج نظارات .وال يمكنني أن أقول يقينا ما إذا كان اقتناؤها نتيجة لكمية
المواد األكاديمية التي طالعتها أو لتقدمي في السن .لكن إذا كان األول هو السبب فقد
كان ذا جدوى اقتصادية طيبة ً
قياسا بالثمن.
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بعض األمور التي يجب مراعاتها عند تقديم طلبات االلتحاق بالجامعات

حينما تقوم بتضييق قائمة الجامعات التي توفر الدرجة الجامعية التي ترغب في
الحصول عليها ،تأكد من أخذ العوامل التالية في عين االعتبار:
✓ نوعية برامج األبحاث والمرافق ،بما في ذلك المكتبات والمختبرات ومرافق أجهزة
الكمبيوتر.
✓ تكلفة الرسوم الدراسية والرسوم األخرى ،والتأمين الصحي ،إلخ.
✓ متطلبات القبول األكاديمية ،بما في ذلك نتائج االختبارات المطلوبة،
ومعدل درجات شهادات البكالوريوس المطلوبة.
✓ حجم المؤسسة وحجم القسم الذي ستدرس فيه ،بما في ذلك نسبة عدد أعضاء هيئة
التدريس بالمقارنة مع عدد الطلبة.
✓ مراجعة اللمحات المكتوبة عن هيئة التدريس.
✓ التأكد من أن المؤسسة معتمدة ،وإذا لزم األمر التأكد من القسم أو البرنامج
(يمكن التحقق من ذلك بزيارة
.)/http://ope.ed.gov/accreditation
✓ الصف ومتطلبات األطروحة الالزمة للتخرج.
✓ الفترة الزمنية المطلوبة للحصول على الدرجة األكاديمية.
ُ
توفر المساعدة المالية.
✓
✓ الموقع ،وخيارات السكن والحياة في الحرم الجامعي،
والمناخ وتكاليف المعيشة.
✓ توفُر الخدمات واألنشطة والخدمات األخرى في الحرم الجامعي للطالب الدوليين.
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الدراسات العليا في الواليات المتحدة
استثمار صغير لتحقيق مكاسب كبيرة

إن قرار االلتحاق بالدراسات العليا في الواليات المتحدة هو قرار كبير
وهام .أكثر من  1000كلية وجامعة أميركية تقدم برامج تهدف إلى الحصول
على درجة علمية في الدراسات العليا في طائفة واسعة من المجاالت.
الدرجتان الرئيسيتان في الدراسات العليا في الواليات المتحدة
هما درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه .وكل درجة منهما تقتضي
ً
مزيجا من البحوث والمقررات الدراسية .وبالمقارنة مع برامج
المرحلة الجامعية األولى تتطلب الدراسة والتعلم على مستوى
الدراسات العليا ً
قدرا أعلى من التوجيه الذاتي.
ويختلف نظام التعليم العالي في الواليات المتحدة عن النظم
المماثلة في العديد من البلدان األخرى في أنه غير مركزي .فالكليات
والجامعات األميركية تصمم مناهجها الخاصة بها ويمكنها اعتماد
الشهادات التي تمنحها من خالل وكالة اعتماد للشهادات الجامعية
معترف بها من قبل وزارة التعليم األميركية .ولمساعدتك في
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اختيار أفضل برنامج للدراسات العليا ،عليك أوال تحديد أهدافك
التعليمية والمهنية.
وتحظى درجات الدراسات العليا األميركية بقيمة عالية في
استشر المعلمين والمربين والمسؤولين الحكوميين
العديد من البلدان.
ِ
والمهنيين العاملين وإحصاءات العمل في بلدك لمعرفة كيف أن
قيمة شهادة الدراسات العليا التي يتم الحصول عليها من الواليات
تعوض الكلفة
المتحدة -بما في ذلك أي زيادة محتملة في الدخل– ّ
المالية .وباإلضافة إلى القيمة المالية ،يجب عليك أن تنظر إلى القيمة
التعرض ألفكار جديدة والعيش في ثقافة مختلفة.
المعنوية المتمثلة في
ّ

فرص دراسة فريدة من نوعها
بينبين جانغ  2الصين

جامعة نيفادا ،الس فيغاس ،نيفادا،
وهي جامعة كبرية لألبحاث يقع حرمها يف منطقة حرضية

					

ً
ً
وشغفا بعلم الفلك .ولحسن الحظ
اهتماما
كنت منذ سنوات صغري أبدي
أنني اكتشفت أن جامعة نيفادا في الس فيغاس لديها فريق أبحاث في
علم الفلك العالي والفيزياء الفلكية ،هو في مصافي فرق األبحاث
األرفع مستوى في العالم .وهكذا ،تقدمت بطلب لاللتحاق بالجامعة
المذكورة وقبلت فيها وأمضيت  4سنوات ونصف السنة في الدراسة
أشعة غاما .وبعد أن حصلت على شهادة الدكتوراه
تفجرات ّ
واألبحاث في ّ
في العام  2011حصلت على منحة الزمالة ألبحاث ما بعد مرحلة
الدكتوراه بجامعة والية بنسلفانيا الرسمية وأصبحت عضوا في فريق
ً
وحاليا أعمل كباحث ما بعد مرحلة الدكتوراه وعضوا في
سويفت/ناسا.
فريق فيرمي/ناسا في مجال أشعة غاما/علم الفلك في المركز القومي
لعلوم الفضاء والتكنولوجيا بجامعة أالباما بمدينة هنتسفيل .والفرص التي
تتوفر لي كطالب دراسات عليا في الواليات المتحدة يصعب إتاحتها لي
في أي مكان آخر في العالم.

للمزيد من المعلومات إذهب إلى

www.EducationUSA.state.gov
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االهتمام الشخصي ،والتدريب العملي
الكتساب الخبرة
بي-سوان هوانغ  2تايوان

كلية كولومبيا شيكاغو ،شيكاغو ،بوالية إلينوي،
وهي كلية متخصصة يف الفنون واإلعالم يقع حرمها الرئييس يف منطقة حرضية

أنا طالبة في قسم التأليف الموسيقي للسينما والتلفزيون بالكلية ،الذي
يمنح شهادات عليا في تأليف الموسيقى لألفالم والتلفزيون واأللعاب
وغيرها من وسائل اإلعالم المرئية .وأنا هنا أحظى باهتمام
شخصي من أعضاء هيئة التدريس والمهنيين في مجال الموسيقى
السينمائية من ذوي الخبرة .نحن ندرس جميع جوانب إنتاج
الموسيقىً ،
بدءا من التأليف والعزف الجماعي المتوافق ،ووصوال
إلى التسجيل في االستوديو والتجهيز النهائي .في الفصل الدراسي
األخير من البرنامج ،سيكون لدينا برامج للتدريب العملي في
االستوديوهات في لوس آنجلوس ،حيث سيقوم الطالب المتدربون
باكتساب خبرة العمل الحقيقي في الجوانب اإلبداعية والفنية
والتجارية لهذه المهنة .وهذا النوع من تجربة التعلم الثمينة ال يمكن
أن يوجد لها مثيل في الكليات أو المعاهد خارج الواليات المتحدة
األميركية.

الصورة الشائعة مقابل الواقع

ريفا ريفيانتي  2إندونيسيا

			
جامعة تولني ،نيو أورليانز ،والية لويزيانا،
جامعة لألبحاث يقع حرمها الرئييس يف منطقة حرضية

ً
تصور أفالم هوليوود الطالب األميركيين وهم
عادة ما
ّ
يقيمون الحفالت ويشربون ُ
المسكرات ويمارسون التحرش.
ُ
كنت أشعر بالقلق قليال قبل التحاقي بجامعة تولين
ولذا ،فقد
في نيو أورليانز ،بوالية لويزيانا ،التي تعتبر كلية الحفالت
ُ
تغير ً
أمضيت
تماما بعد أن
في مدينة االحتفاالت .لكن رأيي ّ
الفصل الدراسي األول .لقد كان الطالب مصدر إلهام لي:
نعم ،إنهم يقيمون الحفالت (ليست حفالت ماجنة ومجنونة
تصورها األفالم) ،ولكن ،ال يزال ،التعليم هو األولوية
كما
ّ
الرئيسية بالنسبة لهم .إنهم يستمتعون بالحياة ،ويدرسون
بجد واجتهاد ،ويشتركون في أنشطة خارج صفوف الدراسة
أو ينخرطون في العمل االجتماعي ،ويحترمون أساليب
الطالب اآلخرين (ال تحرش أو مضايقة) .إنها ً
حقا بيئة
عظيمة للدراسة .رائعة!
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أحسست وكأنني في بلدي
زياد بن طالب  2ليبيا

جامعة فلوريدا الدولية ،ميامي ،والية فلوريدا،
هي جامعة بحثية كبيرة يقع حرمها الرئيسي في منطقة حضرية

ً
ابتداء
أحس كأنني في بلدي،
منذ أن وصلت إلى ميامي ،وأنا
ّ
من الطقس المستحب إلى بيئة جامعة فلوريدا الدولية النابضة
بالحياة والتي ّ
تركز اهتمامها على الطالب -إنها جامعة بحثية
بكل معنى الكلمة في التزامها بالتعليم
وسباقة ّ
تابعة للوالية ّ
واألبحاث واالبتكار .وحينما تدخل مركز الطلبة ،فإنك تشاهد
ً
عالما من الطالب من مختلف الثقافات ،والعديد من النوادي
ً
ابتداء من رابطة الطالب المسلمين
المتوفرة للمشاركة الطالبية،
إلى نادي الطالب الدوليين .وفي جامعة فلوريدا الدولية ،سوف
ً
إحساسا
تنمي ،بصرف النظر عن خلفيتك والبلد الذي تنتمي إليه،
ّ
باالنتماء ،حيث يحتفي كل من أعضاء الهيئة التدريسية والطالب،
ً
جزءا من أسرة
ويرحبون بالطالب الدوليين إذ يعتبرونهم
بالتنوع،
ّ
ّ
الجامعة.

للمزيد من المعلومات إذهب إلى

www.EducationUSA.state.gov
17

اخترت الدراسة في كلية أهلية
ُ
لماذا
أريون ندرغجوني  2ألبانيا

كلية بريغن األهلية ،بارامس ،والية نيو جرييس،
كلية أهلية مدة الدراسة فيها عامان يقع حرمها الرئييس يف إحدى الضواحي

كان قراري بااللتحاق بكلية أهلية في الواليات المتحدة أفضل
خيار بالنسبة لي لثالثة أسباب .السبب األول ،أن الدراسة في
كلية أهلية تستغرق عامين وتتيح لي إمكانية نقل الوحدات
ُ
حصلت عليها في بلدي إلى
الدراسية للشهادة الجامعية التي
كلية أو جامعة مدة الدراسة فيها أربع سنوات بهدف الحصول
على درجة البكالوريوس .والسبب الثاني ،أنني في الوقت
الذي أدرس فيه في كلية أهلية يمكنني تحسين لغتي اإلنجليزية
لألغراض األكاديمية الستخدامها الحقا في كلية أخرى .أما
السبب الثالث ،فإن تكاليف الرسوم الدراسية في الكليات
األهلية أقل بكثير من الدراسة في كلية أو جامعة لمدة أربع
ُ
استطعت التفوق في الكلية األهلية فلربما
سنوات .وإذا
أحظى بفرصة أفضل للحصول على منحة دراسية عندما
أنقل دراستي إلى كلية تستغرق الدراسة فيها أربع سنوات.
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أهم عشرة أسباب

الختيار كلية أهلية أميركية للدراسة

الدراسة في الكليات األهلية تقليد عريق في الواليات المتحدة .وهناك
ً
رسميا غالبيتها تمنح
حاليا ما يزيد على  1100كلية أهلية معتمدة
درجات مشاركة وطول الدراسة فيها عامان في الغالب.
ومجاالت الدراسة والتخصصات في الكليات األهلية التي تالقي إقباال
في أوساط الطالب األجانب هي إدارة األعمال ،وعلوم الكمبيوتر،
والتصاميم الفنية بواسطة الحاسوب ،وتكنولوجيا اإلنترنت ،وإدارة
الفنادق؛ واإلعالم المتعدد ،وإدارة المطاعم ،وعلم النفس ،والمحاسبة،
وتربية األطفال في مراحلها المبكرة ،وصون البيئة.
ما هي أهم عشرة أسباب لإللتحاق بكلية أهلية في الواليات المتحدة؟

 .1التكاليف األقل
األقساط المدرسية والرسوم الجامعية التي تستوفيها الكليات األهلية
هي أدنى من تلك في الكليات والجامعات التي طول الدراسة فيها
للحصول على شهادات هي أربع سنوات .وبإمكان الطالب أن
يخفضوا من إجمالي نفقات الدراسة للحصول على شهادة البكالوريوس
باستكمالهم وحدات دراسية خالل أول عامين في كلية أهلية.

 .2فرص تحويل ممتازة
غالبية الكليات األهلية لديها اتفاقيات ارتباط مع كليات وجامعات
السنوات األربع تتيح للطالب أن يحتسبوا الوحدات الدراسية في
الكليات األهلية كقسم من المجموع المطلوب للدرجات الجامعية.
كما تقدم الكليات األهلية برامج في جميع مجاالت وتخصصات
الدراسة الرئيسية التي يمكن تحويلها للكليات وجامعات السنوات
األربع .وبعض الكليات األهلية تقدم درجات بكالوريوس في مجاالت
دراسة محددة.

 .3متطلبات مرنة إلتقان اللغة اإلنجليزية
بما أن لدى الكليات األهلية تقييماتها الخاصة وغالبا ما تقدم برامج
لغة إنجليزية ّ
مكثفة للطالب الذين يحتاجون لتأهيل لغوي إضافي،
فإن نقاط االمتحانات الموحدة للتأهل باإلنجليزية ،مثل امتحان "توفل"،
ال تكون من بين الشروط المطلوبة للقبول في الكلية.

 .4الرتكيز عىل التدريس ونجاح الطالب
تشدد الكليات األهلية على التدريس عوضا عن البحوث كونها المسؤولية
األساسية لألساتذة .وبإمكان طالب الكليات األهلية أن يحظوا بقدر
كبير من االهتمام الشخصي من قبل أساتذتهم ،كما أن المساعدة
والمساندة اإلضافيتين متاحتان حينما يحتاجهما الطالب.

 .5صفوف دراسة قليلة العدد

العدد المتوسط لطالب صفوف الكليات األهلية يتراوح ما بين 15
و 20طالبا مما يسمح لألساتذة بأن يخصصوا وقتا إضافيا لطالب
ّ
ً
أكاديميا مع بعضهم
ويحتكوا
بمفردهم وللطالب عموما كي يتفاعلوا
البعض.

 .6سنة أضافية من التدريب العميل املبارش
الطالب األجانب من حملة التأشيرات من فئة F-1قد يكونون مؤهلين
لإلنخراط في التدريب العملي في مجاالت تخصصهم لعام واحد،
مباشرة بعد اإلنتهاء من متطلبات الشهادات المشاركة ،والتدريب
لعام ثان بعد استكمال متطلبات شهادة البكالوريوس.

 .7أحدث التكنولوجيات
بسبب روابطها المتينة مع مؤسسات الصناعة واألعمال ،فإن بحوزة
الكثير من الكليات األهلية تكنولوجيات وحواسيب متطورة ،تمثل
أحدث ما توصل إليه العلم ،في الصفوف الدراسية والمرافق الجامعية.

 .8رشوط مرنة للقبول
إن العديد من الكليات األهلية ال تطلب امتحانات قبول موحدة ،وتسمح
للطالب باإلنتساب إليها طوال العام الدراسي.

 .9فرص اختبار الثقافة األمريكية وخوض غامرها
تقيم الكليات األهلية ،شأنها شأن أحرام جامعية أخرى في الواليات
المتحدة ،روابط قوية مع المجتمعات المجاورة التي تقدم للطلبة
األجانب مناخا أكاديمًيا زاخرا وف ً
رصا الختبار نواح عديدة من الحياة
في الواليات المتحدة -سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه.

 .10خدمات ممتازة ملؤازرة الطالب
لدى الكليات األهلية التزامات باستقطاب مجموعات منوعة من
الطالب وبضمان نجاح جميع الطالب.
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أكثر من مجّرد الدراسة :هناك المشاركة
واالنخراط
كوليت بيشوغو  2جنوب أفريقيا

جامعة هارفارد ،كامربدج ،والية مساشوستس،
جامعة لألبحاث يقع حرمها الرئييس يف منطقة حرضية

تخصصي الرئيسي في الجامعة هو الدراسات األفريقية بجانب تخصص
فرعي في االقتصاد وكذلك أدرس اللغة العربية .أما خارج الصف ،فأنا
رئيسة قسم المنشورات في رابطة الطالب السود ،وسكرتيرة اللجنة المالية
لمجلس الطالب الجامعيين ،وعضو لجنة التخطيط ألسبوع أفريقيا في رابطة
ُ
شاركت في توجيه رحلة
هارفارد للطالب األفارقة .في الشتاء الماضي،
ً
ً
متسعا من
لدي
للخدمات إلى قبيلة نافاهو في والية نيو مكسيكو.
ونظرا ألن ّ
الحرية لترتيب جدول أوقاتي الخاص ،يمكنني أن أنظم أوقات كل صفوفي
ً
بعضا من وقت الفراغ في فترة ما بعد
الدراسية في الصباح وأترك عادة
الظهر للقيام بأنشطة أخرى ،ثم مواصلة الدراسة في المساء .إن وجود أنشطة
مختلفة خارج صفوف الدراسة يسمح لي بالمشاركة بنشاط في مجتمعي.
فالقدرة على المشاركة في طائفة واسعة من األنشطة خارج الصف
بجانب االنخراط الكامل في جميع صفوفي الدراسية ،هو جانب
لدي
من جوانب الحياة الجامعية في الواليات المتحدة يحظى ّ
بالتقدير أكثر من غيره.

مرونة الجامعات األميركية تساعدك على
االلتحاق بالدورات الدراسية التي تحظى
باهتمامك

هيروكي كاتو  2اليابان

جامعة منطقة أباالتيش الوالئية ،بون ،والية نورث كارولينا،
جامعة إقليمية شاملة يقع حرمها يف منطقة ريفية

ُ
كنت أرغب حقا في االلتحاق بصف دراسي قائم على الحوار
ُ
تأخرت في اتخاذ قراري ،فلم يكن
والمناقشة ،ولكن ،ألنني
ُ
ُ
سألت
حاولت االلتحاق.
هناك مكان شاغر في الصف عندما
األستاذ عما إذا كان بوسعي االنضمام إلى الصف على أية حال.
أعطاني األستاذ اإلذن باالنضمام إلى الصف ،دون أن يسألني
أي سؤال .تبدو المرونة لتبديل الصفوف الدراسية أو حتى
شائعا ً
ً
تغيير تخصص دراستك الرئيسي ً
جدا في الكليات
أمرا
ُ
اكتشفت من خالل تجربتي الخاصة
والمعاهد األميركية .وقد
أنه حتى إذا كانت هناك بعض المشاكل التي تتعلق بعدد الطالب
في الفصل الدراسي أو تتعلق بشروط مسبقة ،فعلى األقل سوف
يسمح لك بعض األساتذة باالنضمام إلى صفوفهم إذا كنت تبدي
الحماس المناسب.
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تقاسم الغذاء وتبادل الثقافات

فوونغ هوانغ  2فيتنام

جامعة تولسا ،تولسا ،والية أوكالهوما ،وهي جامعة صغرية للعلوم والهندسة،
ويقع حرمها الرئييس يف منطقة حرضية

أستمتع بإعداد األطعمة الفيتنامية التقليدية مثل لفائف سبرنغ
ً
طعاما
رول وفو وغيرهما ألصدقائي وصديقاتي هنا باعتبارها
ً
مميزا ذا مذاق لذيذ .أما تصوري عن الطعام األميركي فهو
آخذ في التغير .فقد كان انطباعي األول أنه في الغالب يتألف
من الوجبات السريعة مثل الهامبرغر أو البيتزا .ولكن بعد
تناول الطعام في كافتيريا الجامعة لبضع سنوات ،بدأت أعتقد
أن الخبز الدسم مع المرق والدجاج المطبوخ وفطيرة التفاح
هي خير تمثيل للطعام األميركي .واآلن ،وبعد ما يقرب من
أربع سنوات ،بدأت أفهم أن الطعام األميركي هو مزيج من
األطباق من جميع أنحاء العالم -إنه انعكاس بسيط للتنوع في
الثقافة األميركية .فالمطبخ األميركي هو مثل بوتقة انصهار
حيث تأتي نكهته من العديد من الدول المختلفة.

للمزيد من المعلومات إذهب إلى

www.EducationUSA.state.gov
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التعارف والتواصل في المجتمع
األكاديمي
روبي بينيا ميمبيال  2بيرو

جامعة والية أوهايو -الحرم الجامعي املوجود يف ووسرت ،ووسرت ،والية أوهايو،
حرم جامعي إقليمي يف مدينة صغرية لجامعة كربى لألبحاث

خالل دراستي للحصول على درجة الماجستير في الطب
البيطري في والية أوهايو ،أتيحت لي الفرصة للمشاركة
ُ
التقيت بعلماء
في المؤتمرات والندوات لتقديم أبحاثي .وقد
بارزين في مجال عملي كتبوا معظم األبحاث التي
قرأتها ،وسنحت لي الفرصة للتحدث معهم في لقاءات
التعارف واالجتماعات األكاديمية .إن المؤتمرات والحلقات
الدراسية هي بالفعل شبكات هامة للتفاعل والتواصل مع
الباحثين العاملين في مجال دراستك ،ليس فقط لتلقي التقييم
والمالحظات حول البحوث الخاصة بك ،وإنما ً
أيضا للتعارف
والتواصل ألجل التقديم للحصول على الدكتوراه في المستقبل
أو لشغل الوظائف في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعات
أخرى.

للمزيد من المعلومات إذهب إلى

www.EducationUSA.state.gov
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قيمة الشهادات العلمية الممنوحة من الجامعات
األميركية

محمد حسن  2بنغالديش

املركز الطبي بجامعة مسيسيبي ،مدينة جاكسون ،والية مسيسيبي ،كلية العلوم الصحية يف جامعة
لألبحاث يقع حرمها الرئييس يف منطقة حرضية

منذ دراستي الجامعية في جامعة دكا (بنغالديش) ،كان حلمي هو دراسة علم
األحياء الدقيقة في الواليات المتحدة األميركية ألصبح باحثا في هذا المجال.
من بين العديد من عروض القبول التي تلقيتها من الجامعات األميركية ،قررتُ
أن ألتحق بالمركز الطبي بجامعة مسيسيبي بسبب سمعتها .بصفتي باحثا
مساعدا ،أعمل على مشروع يهدف إلى فهم اآللية التي يستخدمها الفيروس
المسبب لتضخم الخاليا البشرية إلحداث المرض .وهذا الفيروس يصيب
في الغالب األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ،مثل األشخاص الذين
يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (إتش آي في) .إنني
أعتقد أن هذا العمل سوف يساعدني على امتهان مهنة في مجال البحوث
في علم األحياء الدقيقة .إن أكثر ما شدني إلى متابعة الدراسات العليا في
جامعة أميركية كان التقدير الرفيع للشهادات العلمية الممنوحة من جامعات
الواليات المتحدة للحصول على وظيفة في مجال البحوث في بنغالديش،
ً
متاحا في البلدان األخرى،
والدعم المالي األفضل للدراسة بالمقارنة مع ما كان
وكذلك نمط الحياة األميركية المتعددة الثقافات.

في غربتي األميركية أشعر وكأنني في وطني
يوسف إيديريسو  2غانا

جامعة شيكاغو ،مدينة شيكاغو ،والية إلينوي ،جامعة لألبحاث يقع حرمها الرئييس يف منطقة
حرضية

ً
ً
مرادفا لروح المبادرة في مجال األعمال
تعبيرا
الواليات المتحدة تعتبر
التجارية وريادة األعمال ،وعندما قررت متابعة دراستي العليا لنيل شهادة
الماجستير في إدارة األعمال المالية ،كان السؤال بالنسبة لي إلى أي من
الجامعات األميركية أقدم ً
طلبا لاللتحاق بها بدالً من أي بلد أتابع دراستي
فيه .فنوعية الموارد المتوفرة من حيث وجود األساتذة األكفاء والبنية
التحتية وبيئة األعمال بشكل عام ،تجعل من الدراسة في الواليات المتحدة
تجربة ال مثيل لها .وخالل الدراسة خارج وطني األم غانا ،وددت أن أجد
المكان الذي أشعر فيه بأني موضع ترحيب وأتأقلم بسهولة في الجامعة
ً
تنوعا ،توفر
والمجتمع ككل .والواليات المتحدة ،كونها البلد األكثر
مزية المصداقية
أفضل فرصة لتحقيق أمنيتي .واألهم من ذلك ،هو أن ّ
واالعتراف العالمي بالشهادات الممنوحة من الواليات المتحدة ،يفتحان
ً
فرصا وآفاقا ال تحصى خارج الحدود القومية.

23

عالقات وثيقة في مجتمع مضياف
نور العاشقين حاجي عبد هللا  2بروناي

مركز الرشق والغرب ،جامعة هاوايي يف مانوا ،هونولولو ،هاوايي ،وهي منظمة للتعليم واألبحاث
أنشأها الكونغرس األمرييك ،يقع حرمها الرئييس يف منطقة حرضية

الوها! مرحبا! إن الدراسة في بلد آخر قد غيرتني بالتأكيد كشخص ،وبطريقة
ً
جزءا من مجتمع مركز الشرق والغرب ،أو
إيجابية .إنني محظوظة ألن أكون
"أوهانا" -ومعناها "األسرة" في لغة هاوايي -الذي يعزز التعاون بين الشعوب
والدول في آسيا والمحيط الهادئ والواليات المتحدة .ويقوم معهد بناء المجتمع
التابع للمركز بتوجيه المشاركين الجدد والترحيب بهم في المجتمع ،وقد
ساعدتني أنشطة المعهد على اكتشاف المهارات والصفات التي لم أكن أعلم
أنها موجودة لدي .ويعزز برنامج أوهانا العالقات الوثيقة بين المشاركين
واألسر المضيفة ،حيث يتعلم كالهما ثقافات مختلفة من خالل المعايشة
ً
وأيضا
واالنغماس التام .سوف أغادر أوهانا حاملة معي ليس فقط الصور ،بل
الخبرة القيمة.

للمزيد من المعلومات إذهب إلى

www.EducationUSA.state.gov
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الزوار بتأشيرات الدخول من فئة ()J-1
برنامج تبادل ّ
الزوار؟
ما هو برنامج تأشريات J-1لتبادل ّ

الزوار يسمح لحواىل  275ألف زائر أجنبي
برنامج تأشريات J-1لتبادل ّ
بالقدوم إىل الواليات املتحدة سنويا الختبار تجربة املجتمع والثقافة
يتفرع الربنامج املذكور
األمريكيني والتفاعل مع املواطنني األمريكيني .كام ّ
مختلفا للتبادل تشكل فئة الطلبة الجامعيني مجرد أحدها.
ً
برنامجا
إىل 13
ً

كيف ميكنني أن أتابع دراستي ما بعد املرحلة الثانوية مبقتىض
برنامج تأشريات J-1؟

مبقتىض برنامج تأشريات J-1تتاح للطالب األجانب فرص للدراسة ما
بعد املرحلة الثانوية يف معاهد أمريكية معتمدة رسميا ومتنح شهادات
جامعية .ومبقدورهم كذلك أن يشاركوا يف برنامج تدريب طاليب يلبي
املتطلبات التعليمية لربنامج الشهادة يف بلده األم .وبإمكان الطلبة كذلك
أن يتابعوا الدراسة يف برامج متنح شهادات يف الواليات املتحدة حتى
انتهائها أو برامج ال متنح شهادات لفرتة تصل حتى عامني.

كيف ميكنني أن أتقدم للدراسة يف الواليات املتحدة مبوجب
برنامج تاشريات J-1؟

بإمكان الطلبة أن يتقدموا للحصول عىل تأشريات  J-1عن طريق أية
مؤسسة راعية تم تسميتها من قبل وزارة الخارجية يك تعرض برنامج
ويتعني عىل الطلبة أن يفوا بجميع رشوط التأهل يف
التبادل للجامعات.
ّ
الربنامج يك يقدموا طلبات ويقع اإلختيار عليهم.

كيف يجري متويل طلبة برنامج تاشريات  J-1للتبادل؟

يف فئة الكليات والجامعات من الربنامج املذكور ،تقدم الحكومة
األمريكية ،أو حكومات بلدان الطلبة األم ،أو منظامت دولية تكون
منحا مالية للطالب بصورة مبارشة وغري
الواليات املتحدة عضوا فيهاً ،
مبارشة ،أو يجري متويل دراستهم بصورة هامة من مصادر غري مواردهم
الشخصية أو األرسية.

ما هو عدد الطالب ملا بعد املرحلة الثانوية الذين ينخرطون يف
برنامج تأشريات J-1؟

خالل السنة املاضية جاء إىل الواليات املتحدة حواىل  45ألف طالب من
وإقليام يف مراحل مختلفة من دراستهم األكادميية مبوجب
بلدا
زهاء ً 180
ً
تأشرية J-1لطلبة الجامعات.

ما هو دور املؤسسات ّ
املكلفة برعاية برنامج تأشرية J-1؟

اختار مكتب الشؤون الرتبوية والثقافية يف وزارة الخارجية األمريكية
أكرث من  1400مؤسسة ربحية وغري ربحية ،تابعة للحكومة الفدرالية
وحكومات والئية ومحلية ،لرتعى برنامج تأشرية  J-1بصفة عامة .وهناك
حاليا حواىل  800مؤسسة راعية تعمل مع وزارة الخارجية يف برنامج
ً
تأشرية التبادل  -J-1فئة الطلبة الجامعيني.

للمزيد من المعلومات عن تأشيرات  J-1للكليات والجامعات
ّ
تصفح الموقع التالي
وقائمة بالمؤسسات الراعية لها،
زوار التبادل للتأشيرات من فئة :J-1
لبرنامج ّ
www.G1Visa.state.gov
وللمزيد عن برامج التبادل التي ترعاها وزارة الخارجية
ّ
تصفح موقعwww.exchanges.state.gov :

حقوق نشر الصور :صورة الغالف ،تقدمة من جامعة كولومبيا .صورة الصفحة األولى ،تقدمة من جامعة بيردو .كافة صور الطالب ،تقدمة من الطالب أنفسهم.

الدراسة في
الواليات المتحدة األميركية
للمزيد من المعلومات تصفح موقعwww.EducationUSA.state.gov :

وزارة الخارجية األميركية
مكتب برامج اإلعالم الخارجي

سفارة الواليات المتحدة األميركية

