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 لمبتعث الجديدلاألكاديمي  الدليل

إذا كتب هللا لكم االبتعاث إلى الخارج وكانت وجهتكم هي الواليات المتحدة األمريكية، فننصح وبشدة االطالع على دليل المبتعث 

صارة خبرة وتجربة عدد من المبتعثين ع   دة فيه. دليل المبتعث الجديد هوالوار( المعلومات( و)المتطلباتواالستفادة من )الجديد 

ثمرة بإذن هللا و ومن أسمى اهدافهمفي جامعة جنوب فلوريدا في الواليات المتحدة األمريكية   بعيدا  أن تكون رحلتكم التعليمية م 

 أو قلة الخبرة في األمور األكاديميةغياب أو عدم وضوح المعلومات الناتجة عن  تالمنغصاأو األخطاء المشاكل أو ن ع

بشكل خاص. ونسأل في مرحلة اللغة في الواليات المتحدة بشكل عام، و الجددوالمبتعثات  ين. هذا الدليل موجه للمبتعثاالنظمةو

 و منه.بهذا العمل وأن يتحقق الهدف المرج الجميع هللا عز وجل أن ينفع

 تنويه مهم

، والمرجع الجامعة مشرف الدراسي فيالهو  ةدراسالبخصوص األمور األكاديمية في  والطالبة المرجع األول للطالب ●

الدراسي في الملحقية، والمرجع األول بخصوص  مشرفالهو  تهاوأنظم هاوإجراءاتالملحقية األول بخصوص أمور 

 في إدارة الطلبة الدوليين في الجامعة. المشرفالهجرة هو لإلقامة واألمور المتعلقة باإلجراءات النظامية 

مبتعثين والمبتعثات هي اجتهاد شخصي من اللجنة األكاديمية في محاولة لتزويد الفي هذا الدليل المعلومات الموجودة  ●

مريكية عموما  وجامعة جنوب الواليات المتحدة األبالمتعلقة بالدراسة في بلد االبتعاث االكاديمية د بأهم المعلومات الجد

أو األنظمة التي  التي طرأت ال يعفي هذا الطالب من االجتهاد الشخصي في البحث عن المعلوماتننبه بأنه و .فلوريدا

 هنا.فاصيل المهمة التي قد لم تورد والحصول على المزيد من الت قد تتغير

 جنوب فلوريدااللجنة األكاديمية بالنادي السعودي في جامعة  مع تحيات

 بتوهوأحمد  التهاميكتبه: أحمد 

 عبدالرحمن الشعيبيد. مراجعة: 

  م٢٠١٧
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 مقدمة

ً هذا الدليل مرجع مهم لجميع المبتعثين والمبتعثات في بداية رحلتهم في االبتعاث للواليات المتحدة االمريكية  وفي عموما

التي تهم جميع المبتعثين  النظامية والمتطلبات مورأهم األ اً منبعض هذا الدليل يتضمن .بالخصوص جامعة جنوب فلوريدا

 .لالستزادة ومراجع مهمة ،بعد الوصول لبلد االبتعاثو ،قبل السفر تتمحور في عدة اقسام: والتي

 قبل السفر

 السفر الى الواليات المتحدة االمريكية، منها:و تطلب عملها قبل البدء باالبتعاثيتتجلى عدة امور 

طبق األصل  صوروأيضا  (كشف الدرجات)الرسمي السجل األكاديمي من نسخ(  ١٠)يفضل أكثر من  الحصول على عدة نسخ ✓

في ظرف مغلق ومختوم من الجهة المصّدرة  المؤهلمع صورة السجل األكاديمي كل نسخة من توضع  (.الشهادةالمؤهل )من 

 باللغة العربية فقط.  ةمكتوبالمستندات  ترجمة معتمد في حال كانمن مكتب تالسجل األكاديمي أو المؤهل ترجمة يجب  لها.

التنسيق مع أساتذة المواد الذين ترغب في إضافتهم إلى سيرتك الذاتية وإضافتهم كمراجع لك في يجب عند التقديم على الجامعات،  ✓

مثل  الكلية، الجامعة، وسائل التواصلوذلك بالحصول على بياناتهم )االسم، الدرجة العلمية، التخصص،  التوصيات األكاديمية

 في الجامعة( والتنسيق حول أفضل وسيلة للتواصل معهم عند تعبئة طلب االلتحاق إلى البرنامج والبريد االلكترونيهاتف/جوال 

تقدم إليها ستقوم بإرسال إيميل لهم فيه طريقة تعبئة التوصية األكا الدراسي ديمية الخاصة بك. إلبالغهم بتقديمك له وأن الجامعة الم 

عالقتك إيجابية أن تكون ي نصح باختيار أساتذة المواد التي حصلت فيها على تقييم عاٍل وأن يكونوا على معرفة بمستواك الدراسي و

 يجيدوا اللغة االنجليزية. أن كذلكيفضل بهم، و

فرك لتحسين مستواك اللغوي للتخاطب في حال كانت لغتك االنجليزية ضعيفة، ي نصح بأخذ دورة تدريبية في اللغة االنجليزية قبل س ✓

فرصتك في الحصول على درجة اللغة االنجليزية المطلوبة  وأيضا  لزيادة تأو م عضال تإشكاالوالتفاهم مع المجتمع الجديد بدون 

 .انتهاء مدة اللغة المحددة من الوزارة بكرا  وقبل الوقوع تحت ضغطمللقبول في البرنامج الذي ترغبه 

التأكد من نظام الدراسة في وي نصح بالبحث عن معاهد اللغة المعتمدة والتابعة للجامعات والتي ت قدم برامج لغة انجليزية أكاديمية  ✓

يفضل ولك. األنسب البرنامج اللغوي كل معهد لغة ضمن دائرة االهتمام وعدد المستويات فيه ومدة كل مستوى ومحاولة اختيار 

لبرنامج الدراسي األكاديمي الذي ترغب في االلتحاق به وأن تكون الجامعة والبرنامج موصين بهما من تكون الجامعة توفر ا أن

 .وزارة التعليم

الثقافية  من إدارة برامج اللغة بالملحقية" كيف تختار المعهد المناسب لكننصح باالطالع على دليل " •

http://www.sacm.org/ArabicSacm/ESL/ChoosingInstitute.aspx 

http://www.sacm.org/ArabicSacm/ESL/ChoosingInstitute.aspx
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  http://esllist.sacm.org/eslpublicpage.aspx  يمكنك البحث عن المعاهد المعتمدة من خالل هذا الرابط •

 . https://ru.moe.gov.sa/search  ات الموصى بها من خالل هذا الرابطالبحث عن الجامعوأيضا   •

زارة التعليم جامعة من موقع و 200قائمة أفضل  •

https://departments.moe.gov.sa/Scholarship/RelatedDepartments/KingSalmanSchol

arship/Pages/BestUnis.aspx 

، ومناسبته البتعاثك ومدة البرنامج الدراسي، والمنهج ،ي ومراجعة شروط القبول فيهكل برنامج أكاديم تصفح المعلومات عن ✓

 .والمؤهل الذي ابتعثت ألجله

 منلجميع المستندات والوثائق التي قد تحتاجها من قبل الملحقية أو للدراسة في الجامعة االمريكية. وعمل نسخ إلكترونية احضار و ✓

 :ما يلي المستندات والوثائق أهم

  و جهة العمل.من الوزارة أ قرار االبتعاث (١ •

 الجامعة. من المعهد أو  األكاديمي خطاب القبول( ٢ •

 (.كشف الدرجات) األكاديمي( السجل ٣ •

 .دبلوم، بكالوريوس، ماجستير( ثانوية،الحاصل عليها )المؤهالت ( ٤ •

 .ورقة التعريف باللغة االنجليزية من الجهة الوظيفية )في حال كنت موظف(( ٥ •

 للمبتعث ولجميع المرافقين. اتالجواز( ٦ •

 للمبتعث ولجميع المرافقين.االمريكية  اتالتأشير( ٧ •

 للمبتعث ولجميع المرافقين. السعوديةالهوية الوطنية ( ٨ •

 .متزوجال للمبتعثائلة لألسرة )من األمام والخلف( بطاقة الع( ٩ •

  للمبتعث ولجميع المرافقين. I-20 نموذج( ١٠ •

 )إيصال سامبا( للمبتعث ولجميع المرافقين. اتاإليداع الخاصة برسوم التأشيرنسخة ( ١١ •

)سيصلك بالبريد ويمكنك طباعته كذلك من هنا  .F1للمبتعث او المرافق الدارس  SEVISإيصال السيفيس ( ١٢ •
https://www.fmjfee.com/ ) 

قرار إجازة احضار أو  (أو خطاب استقالة من الوظيفة رافق بوظيفة )برنت من األحوالإثبات عدم ارتباط الم( ١٣ •
 في بوابة سفير. المبتعث العمل وذلك ألهميتها في فتح ملف منفي حال رغب في الدراسة( دراسية )استثنائية/

 أمريكا.( الرخصة السعودية للقيادة داخل ١٤ •

 مع ترجمته للمبتعث ولجميع المرافقين. الكشف الطبي الخاص بالتطعيمات (١٥ •

http://esllist.sacm.org/eslpublicpage.aspx
https://ru.moe.gov.sa/search
https://departments.moe.gov.sa/Scholarship/RelatedDepartments/KingSalmanScholarship/Pages/BestUnis.aspx
https://departments.moe.gov.sa/Scholarship/RelatedDepartments/KingSalmanScholarship/Pages/BestUnis.aspx
https://www.fmjfee.com/
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، I-20 ونموذج قبول المعهد/الجامعة،مثل في حقيبة خاصة وللمرافقين  مبتعثللال تنسى أن تضع جميع األوراق المهمة  •

ة، أو غيرها ومصّدق مترجمةت التطعيمات وكروشهادات الميالد مترجمة ومصّدقة، و، مؤهالتالو، السجل األكاديميو

 مستندات.من 

يستهلك قد ون تغيير الفيزا صعب أل F1في حال كنت مرافق وترغب في إكمال الدراسة األكاديمية فحاول الحصول على فيزا  ✓

هذه ت منح ، حيث F2. وإن كنت ال ترغب في إكمال دراستك األكاديمية في فضل الحصول على فيزا داخل أمريكاوقتا  طويال  

، وال تمنح لألب أو األخ المرافق سنة ٢١متزوجين وأعمارهم أقل من غير ة واألبناء الالمرافق أو الزوجة المرافق للزوجالتأشيرة 

 للمبتعثة.

 ي دراسة وتعلم اللغة وكذلك يمكنف ةرغبالااللتحاق بها في حال  F2توجد برامج لغة انجليزية عامة يستطيع المرافقون  •

 أخذ دورات تدريبية في مجال التخصص.

شتراطات األكاديمية المطلوبة االجميع  عليها/ينطبق عليه، لدراسة األكاديميةبالتقدم ل أو رغبت المرافقة رغب المرافق ذاإ •

  .االكاديميةوالتوصيات  والسجل األكاديمي مؤهالتالبالمبتعث الرئيسي مثل المتعلقة  من الجامعة والملحقية

عبر الرابط التالي:  معلومات مهمة للمرافقينيمكن االطالع على  •

http://www.sacm.org/ArabicSACM/Dependents/whois.aspx 

من مسمى  معتمدةالكاديمية األتأكد من اشتراطات الجامعة والقسم بخصوص البرامج في الجامعة،  ينمحاضرال أو ينمعيدلل ✓

. غيرها وأ ،والبرنامج في قائمة أفضل الجامعات باإلضافة إلى ترتيب الجامعة ،واالعتماد من جهات ومنظمات معينة ،البرنامج

 .الدكتوراةكما ي فضل أن تكون الجامعة التي ستدرس بها الماجستير تحتوي على نفس البرنامج لدرجة 

، كما يمكن رائهمآلماع كانت لهم تجارب إيجابية واالستسؤال أصحاب الخبرة والتجربة ممن سبق لهم االبتعاث واالستفسار و ✓

طلب المشورة من النادي السعودي ، وأيضا  يمكنك الذي ترغب في االلتحاق به جامعةالأو  المعهدفي  دراسيالبرنامج الالسؤال عن 

 .في الجامعة

أو من خالل  http://sacmclubs.org/ar#leadMapCenterيمكنك البحث عن األندية السعودية عبر هذا الرابط  •

 أو عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.عبر االنترنت  البحث

 حضور الملتقيات الخاصة باالبتعاث والمنظمة من وزارة التعليم أو من جهة العمل.و االطالع على أنظمة االبتعاث الحرص على ✓

راسة في الخارج حيث توجد في المكتبات بعض الكتب المفيدة والتي قام بتأليفها قراءة الكتب الخاصة باالبتعاث والدننصح ب •

 . االمريكية عدد من األساتذة السعوديين ممن خاضوا سابقا  تجربة االبتعاث في الواليات المتحدة

 .يةومعرفة حقوقه ومتطلبات اإلقامة النظام ظمة األمريكية التي تهم المبتعثاالطالع على القوانين واألن •

http://www.sacm.org/ArabicSACM/Dependents/whois.aspx
http://sacmclubs.org/ar#leadMapCenter
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 :الثقافية أهم هذه القوانين من الملحقيةيمكن االطالع على  •

http://www.sacm.org/ArabicSACM/Information/rules.aspx 

 :مقاربة للمدارس في السعودية تكون الدراسة، األبناءبالنسبة لدراسة  ✓

من الممكن و (.Kindergartenمرحلة التمهيدي )ل سنوات ٥تكون  سن النظامية لبداية الدراسةال واالبتدائي: التمهيدي •

توفره بعض وهو برنامج اختياري ومجاني )( VPK)الروضة سنوات االلتحاق ببرنامج  ٤تكون أعمارهم ألطفال الذين ل

 دية.االبتدائية مثل المدارس السعووتكون باقي الصفوف  .(المدارس

بشكل  بتعليمهم اللغة اإلنجليزيةصح نن ،الثانوية المتوسطة أو بالمرحلة بناتللبناء أو بالنسبة لأل :الثانوية المتوسطة أو •

  السعودية قبل التحاقهم بالدراسة بأمريكا.في  مكثف

 :ةالتالي حتاج المستنداتء البعثة قد تفي المدرسة االمريكية أثنا االبناءإللحاق  -

 مع الترجمة. التطعيم الخاص باألطفالحضار كرت إ .1

  ترجمة شهادة الميالد. .2

 للمراحل السابقة وتصديقها. المدرسية ترجمة الشهادات .3

___________________________________________________________________________ 

 لوصول لبلد االبتعاثبعد ا

توجد الكثير من االمور التي يجب اخذها بالحسبان حين الوصول الى الواليات المتحدة بلد االبتعاث. دأ رحلتك العلمية من وقت وصولك لتب

 االمريكية، منها:

حيث تشرف الملحقية على بعثتك وأيضا تصرف المخصصات المالية للمبتعثين. الثقافية السعودية,  مبتعث لدى الملحقية ملففتح  ✓

مع اللجنة األكاديمية في النادي السعودي في جامعة جنوب فلوريدا في حال واجهتك صعوبة في فتح الملف يمكنك التواصل 

 لمساعدتك في فتح ملفك ومن ثم الحصول على الضمان المالي الخاص بالمعهد بعد موافقة الوزارة على طلب فتح الملف.

  يمكن فتح ملف مبتعث عبر بوابة سفير الطلبة: •

https://safeer.moe.gov.sa/Sites/Student/Pages/default.aspx  

 الملحقية:من  كيفية فتح ملف طالب مبتعثيمكن االستعانة بدليل  •

 guide.pdf-file-open-std-shiphttp://www.sacm.org/pdf/sholar 

http://www.sacm.org/ArabicSACM/Information/rules.aspx
https://safeer.moe.gov.sa/Sites/Student/Pages/default.aspx
http://www.sacm.org/pdf/sholarship-std-open-file-guide.pdf
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 : شرح للطالب الدارسين على حسابهم الخاص •

 guide0116.pdf-file-open-student-http://www.sacm.org/pdf/private 

توى دراسي وكذلك كشف الدرجات بعد انتهاء المستوى الدراسي وذلك عن في بداية كل مس الدراسية رفع جدول المواد يجب ✓

 طريق بوابة سفير في قائمة الخدمات الدراسية وإال ستتعرض إليقاف صرف.

في فصل الصيف أو  في حال رغب الطالب بالتمتع بإجازته السنويةالسنوية تحسب من فترة ابتعاثك. لذلك  ةانتبه بأن اإلجاز ✓

ادة من فترة باالستف وننصح الطلبة .وللدراسة األكاديمية لغةلبتعاث الامن ضمن فترة تحتسب المدة  كريسمس(إجازة الشتاء )ال

 .اثناء االجازاتاللغة  تالدراسة واالستعداد الختباراوفي الفصل الصيف الدراسة ب االبتعاث بشكل أفضل

تطلب للبقاء في الواليات المتحدةالدراسة   ✓ يجب المحافظة و .بينما هي اختيارية في فصل الصيف ،في فصلي الخريف والربيع م 

الساعات الدراسية المطلوبة من الملحقية والجامعة وإدارة الهجرة األمريكية لضمان استمرار الفيزا عدد على الحد األدنى من 

 واإلقامة لكل فصل دراسي )عدا فصل الصيف( حسب التالي: 

 لجدول حسب سياسة المعهدطالب اللغة: كامل ا •

 ساعة على األقل لكل فصل دراسي 12طالب البكالوريوس:  •

 ساعات على األقل لكل فصل دراسي 9طالب الدراسات العليا:  •

 لتعرف على المعهدوأيضا فرصة لضروري إلكمال اإلجراءات  . هذا اللقاءالحضور إلى اللقاء التعريفي يطلب المعهد أو الجامعة ✓

ة، وأداء يالجامعالطالب بطاقة  ستخراجا، وارة الهجرة االمريكيةدحسب أنظمة الجامعة وا المطلوبة قوانينالو قساماألو او الجامعة

سيطلب منك احضار الذي ستدرس فيه. المناسب المستوى لتقييم مستوى لغتك اإلنجليزية والحاقك باختبار تحديد المستوى 

 مثل: المطلوبة  المستنداتبعض  وإكمالحضار إ يجبو إلكمال متطلبات إدارة الهجرة مستنداتك الرسمية

 وقع إدارة الهجرة االمريكية عبر م I-94 الدخول نموذج طباعة •

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home 

  الكشف الطبي الخاص بالتطعيمات •

يمكن االطالع و من الملحقية التأمين الطبي بعد إصدار الضمان المالييتم اصدار  المقدم من الملحقية. التأمين الطبي •

 United Healthcareكيفية الحصول على حساب في بوابة شركة التأمين الطبي شرح على 

teAccountUHCAr.PDFhttp://www.sacm.org/arabicsacm/pdf/Crea 

 

  

http://www.sacm.org/pdf/private-student-open-file-guide0116.pdf
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home
http://www.sacm.org/arabicsacm/pdf/CreateAccountUHCAr.PDF


 

 
 

9 

النادي السعودي في جامعة جنوب فلوريدا   Saudi Student Association of USF 

 طالب اللغةخاص ب

والنسبة المتبقية تقع على عاتق الطالب نفسه وتعلمه واجتهاده  ٪ من تعلم اللغة االنجليزية،30٪ إلى 10يشكل حوالي  المعهد ✓

وممارسته للغة خارج صفوف المعهد. فال بد من الحضور الدائم وعدم التغيّب واالهتمام بحل الواجبات باإلضافة إلى محاولة 

لتعليم وتطوير اللغة، وكذلك  تيوهاوفيداالستفادة من الموارد المتوفرة في أروقة المعهد وفي االنترنت من كتب للقراءة ومواقع 

ممارسة بعض األنشطة التي تخول للطالب االحتكاك باآلخرين وممارسة اللغة معهم كالمشاركة في نشاط مجموعات االهتمامات 

أو حضور المناسبات والرحالت التي يعدها المعهد أو بالذهاب إلى النادي أو ممارسة الرياضة  Interest Groupsالمشتركة 

طلبة يتحدثون اللغة االنجليزية فقط أو بالخروج لمشاهدة االفالم في السينما أو التسوق مثال . كما ي نصح بأال تكون الدائرة مع 

المحيطة بالطالب هي ممن يتحدثون اللغة العربية طيلة الوقت بل التنويع مطلوب وي فضل أن تكون الدائرة مكونة من أشخاص 

سكن مع عائلة أو طلبة أمريكان أو أجانب والمشاركة في المنظمات الطالبية واألعمال التطوعية لغتهم األم هي االنجليزية كال

 المنوعة. 

أشهر تقريبا ( في تعلم اللغة بشكل  ٦نوعا  ما بأن يقضي أول فصل دراسي )إلى مدة  لمن مستواه )ضعيف( إلى )متوسط(يٌنصح  ✓

ومن ثم س والتدرب عليها تيجيات الخاصة باختبارات اللغة كالتوفل واآليلتقوي ومركز وبعدها يبدأ في تعلم المهارات واالسترا

إن كانت مطلوبة في برنامجك حتى يكون لديك القدر الكافي من  GMATو  GREأو  SATاالستعداد لالختبارات القياسية كـ 

 اللغة والمهارة للبدء في تعلمها. 

 موزعة كالتالي: تثالثة اختبارا( ما ال يقل عن IELTSأو  TOEFL)ضرورة التقدم الختبارات تؤكد الملحقية على  ✓

خالل فترة الثالثة أشهر األولى من دراسة اللغة كحد أقصى، وذلك لكي يتعرف الطالب على مستواه  األول: االختبار -

 في اللغة

 في الشهر السادس مـن اللغة: هنا يتعرف الطالب عن مدى تطور مستواه في اللغة. الثاني: االختبار -

وهنا يفترض حصول الطالب على درجة متقدمة في االختبار  اللغة:في الشهر العاشـر من دراسة  االختبار الثالث: -

األكاديمية. علما  بأن الملحقية تغطي الرسوم المالية الخاصة بهذه االختبارات  جاهزيته للدراسةوبالتالي معرفة نسبة 

م تلك االختبارات، كما أن الموافقة على تمديد فترة الدراسة بعد نهاية بعد التحقق من صحة النتائج من الجهات التي تقد

قتبس من موقع الملحقية.TOEFLأو  IELTSسنة اللغة تعتمد على نتائج اختبارات )  (". م 

، توجد دورات خاصة لإلعداد الختبارات اللغة واختبارات القياس تقدمها جهات داء اختبارات اللغة والقياسأل لالستعداد ✓

 تخصصة ومنها ما هو معتمد من الملحقية الثقافية وتقوم بتحمل تكاليف بعض هذه الدوراتم

رابط للبحث عن الجهات المعتمدة من الملحقية لتقديم دورات التأهيل لالختبارات القياسية  -

publicpage.aspxhttp://esllist.sacm.org/tpctc 

http://esllist.sacm.org/tpctcpublicpage.aspx
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يمكن للطالب التواصل مع اللجنة األكاديمية بالنادي السعودي للتنسيق واالستشارة والمساعدة لاللتحاق بهذه  -

الدورات. كما يوجد اساتذة خصوصيين في المعهد للمساعدة في االستعداد لهذه االختبارات وتوجد كتب متخصصة، 

 المواقع الرئيسية لهذه االختبارات مثل من في االنترنت توفيديوهاومواقع 

https://www.ets.org/toefl 

https://www.ielts.org/  

https://www.ets.org/gre  

 http://www.mba.com/us 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat  ، 

 لالختبارات مثل لإلعدادتوجد مواقع احترافية  -

.comhttps://magoosh 

simon.com/-http://ielts 

https://www.notefull.com/  

، فيمكنه التسجيل في الدورات التدريبية وفق الشروط والضوابط بالنسبة للمرافق الذي يرغب في االلتحاق بدورات تدريبية ✓

 يةالتال

 http://www.sacm.org/ArabicSACM/Dependents/trainingreq.aspx  ، 

عليا لحاملي البكالوريوس في مختلف الدراسات ال شهادات دبلوماتتوجد برامج في جامعة جنوب فلوريدا ك -

 التخصصات، عبر الرابط

-education/graduate-http://www.usf.edu/innovative

certificates/programs/index.aspx 

لرابط كما تقدم الجامعة دورات تخولك للحصول على شهادات تساهم في التطوير المهني عبر ا -

education/programs/-http://www.usf.edu/continuing  ، 

عددا  كبيرا  من البرامج التي تمنح شهادات في مختلف التخصصات، يمكن رؤيتها عبر  HCCتوفر كلية المجتمع  -

 الرابط

 certificates/ccc.aspx-and-https://www.hccfl.edu/careers/degrees 

األولى( من خالل وكالة معترف بها حيث  ٦ي نصح أيضا  بمعادلة كشف الدرجات إلى النظام األمريكي مبكرا  )في الشهور الـ  ✓

عادل خالل التقديم عليها وأيضا  لمعرفة المعدل التراكمي بعد المعادلة. أن معظم الجامعات تط  لب كشف درجات م 

 :هذا الرابط عبريمكن معرفة الوكاالت المعتمدة  -

  http://www.naces.org/members.html 

https://www.ets.org/toefl
https://www.ielts.org/
https://www.ets.org/gre
http://www.mba.com/us
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
https://magoosh.com/
http://ielts-simon.com/
https://www.notefull.com/
http://www.sacm.org/ArabicSACM/Dependents/trainingreq.aspx
http://www.usf.edu/innovative-education/graduate-certificates/programs/index.aspx
http://www.usf.edu/innovative-education/graduate-certificates/programs/index.aspx
http://www.usf.edu/continuing-education/programs/
https://www.hccfl.edu/careers/degrees-and-certificates/ccc.aspx
http://www.naces.org/members.html
http://www.naces.org/members.html
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 ط: هذا الراب عبريم ومعرفة الوثائق المطلوبة لعمل المعادلة ويمكن التقد WESمن أشهر الوكاالت وكالة  -

http://www.wes.org/required/index.asp 

 (يمكنك التواصل مع اللجنة األكاديميةللمساعدة، في حال حاجتك ) :للتقديم للجامعات ✓

للقبول في أغلب الجامعات كالسيرة الذاتية وخطاب الغرض من الدراسة منذ وقت مبكر إعداد المستندات المطلوبة  -

 .األكاديمي حتى تكون جميع المستندات جاهزة وقت التقديم على البرنامج

 حديثة ومنسقة بشكل رسمي باللغة االنجليزية. ذاتيةعداد سيرة ا -

نصح بالتعرف على النقاط المطلوب التركيز عليها عند كتابة خطاب الغرض من ، ي  خطاب الغرض من الدراسةلعمل  -

 .األكاديمي برنامجالالدراسة والتي قد ت ذكر في تفاصيل شروط التقديم في صفحة 

ي نصح بالتقديم على أكثر من جامعة وبرنامج لضمان فرص أكبر للقبول بإذن هللا بدال  من التركيز على جامعة واحدة  -

 تين.أو اثن

 .Deadlineي نصح بإعداد قائمة بالجامعات التي تنوي التقديم عليها وشروطها وآخر موعد لتقديم طلب االلتحاق  -

الذي تنوي التقديم عليه يتطابق مع المسمى الموجود في قرار االبتعاث،  األكاديميي نصح بالتأكد من أن مسمى البرنامج  -

ي كليات أخرى غير كلية لمطلوبة )مثال  بعض البرامج اإلدارية قد تتواجد فكذلك تأكد بأن البرنامج تحت مظلة الكلية ا

 .اإلدارة(

 االطالع على المنهج والمواد التي تدرس في القسم والتأكد أنها تتوافق مع تخصصك ورغبتك.  -

يعبر )ليس بالضرورة أن أعضاء هيئة التدريس إن أمكن والتأكد من كفاءتهم وتقييم الطلبة لهم قائمة طالع على اال -

االستفسار من الطلبة الموجودين عن طريق  فقط( عامةالتقييم عن واقع أفضلية األستاذ من عدمها، ولكن ألخذ فكرة 

 مثللمواقع بعض افي البرنامج أو عن طريق 

 http://www.ratemyprofessors.com/.. 

في الجامعة أو التخصص الذي ترغب فيه وكلما  Acceptance Rateعلى نسبة القبول  ي نصح أيضا  باالطالع -

 . www.usnews.comكانت النسبة أعلى كانت فرص قبولك أعلى كذلك، ويمكنك البحث عبر موقع 

)ال يعني ذلك أنها األفضل  ٢٠١٥جامعة من حيث نسبة قبول لفصل خريف  ١٠٠هذه قائمة بأفضل  -

 دراسيا (.

 rate-acceptance-colleges/rankings/highest-https://www.usnews.com/best 

ليه ومعرفة مدى إمكانية التحاقه به في ظل يمكن للطالب أن يتواصل مع المنسق الخاص بالبرنامج قبل التقديم ع -

 المؤهالت التي يحملها )توفير للمال والجهد(.

http://www.wes.org/required/index.asp
http://www.ratemyprofessors.com/
http://www.usnews.com/
https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/highest-acceptance-rate
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إلى  لالنضمام minimum requirementsقدر االمكان للحصول على المتطلبات األدنى على األقل  اسع -

 بول.في الحصول على القأكبر البرنامج الذي ترغبه، وكلما تجاوزت الحد األدنى كلما زادت فرصتك 

( كما أن الخبرة SAT, GRE, GMATمعظم البرامج تعطي وزن أكبر للمعدل ودرجة االختبار المعياري ) -

 العملية وقوة خطاب الغرض من الدراسة والتوصيات تلعب دورا  مهما .

صل أشهر )تختلف بحسب البرنامج والجامعة والف ٤أو  ٣عادة يأخذ الرد على طلب التقديم مدة تتراوح من شهر إلى  -

الدراسي المقدم عليه(. لذا يف ضل التقديم المبكر نوعا  ما حتى ال يقع الطالب تحت ضغط ضيق الوقت وانتهاء فترة 

 اللغة.

عند رفع طلب القبول األكاديمي إلى الملحقية عبر بوابة سفير، إن كان المبتعث مبتعثا  عن طريق برنامج خادم الحرمين فسي عرض  ✓

رة بعد التدقيق فيه العتماده، وإن كان مبتعثا  من جامعة أو جهة حكومية فسيحول طلبه بعد التدقيق من طلبه على اللجنة في الوزا

 أشهر عادة. ٣الملحقية إلى جهة االبتعاث لدراسة الطلب وإصدار القرار وهذه اإلجراءات تأخذ فترة قد تتراوح بين الشهر والـ

بتعاث وتتغير المرحلة في النظام من لغة إلى أكاديمي يتم احتساب الفترة بمجرد موافقة الوزارة أو أن ي رفع الطلب لجهة اال ✓

 االكاديمية للطالب. 

 ي نصح باالطالع على اللوائح الخاصة باالبتعاث واإللمام بها حتى ال يقودك جهلك بها إلى ارتكاب األخطاء أو مخالفة النظام. ✓

___________________________________________________________________________ 

 تحتاجه لتسجيل أبنائك في المدارس بعد وصولك: ما

سنوات أو أكثر بالمدرسة حال وصولك والحاقهم بالمرحلة الدراسية  5 أكملوااألبناء ممن  ويجب تسجيلالتعليم إلزامي بأمريكا  -

 القانونية. للمساءلةالمناسبة حتى لو كان بمنتصف السنة الدراسية وعدم بقائهم بالمنزل حيث أن ذلك يعرضك 

لألطفال  خصوصا   ا  وسريع ا  ملحوظ ا  ال داعي للقلق كثيرا من ناحية تعلم اللغة االنجليزية لألطفال حيث ستالحظ أن هناك تحسن -

في المراحل األولية. كما أن المدرسة ستقوم بعمل تحديد لمستوى اللغة وتوجيهك لما يلزم لمساعدة طفلك / طفلتك إلتقان اللغة 

 اإلنجليزية.

مرتفع حيث  ذات تقييمالمدارس في كل مدينة تختلف في جودة التعليم لذلك ينصح بالبحث عن سكن في أماكن تتوفر بها مدارس  -

اال من يقطنون بتلك المنطقة. يمكن استخدام الرابط التالي لمعرفة  بالمدرسةكل منطقة أو حي له مدرسة خاصة به وال يقبل  أن

 /http://www.greatschools.org/florida/tampa/schoolsتقييم المدرسة. 

 كما علي للحي.استخدام الرابط التالي لمعرفة المدرسة التابعة  تامبا( يمكنكم)مدينة  Hillsboroughاطعة مقسكان  -

 /http://gis.sdhc.k12.fl.us/SchoolLocatorسوى إدخال عنوان منزلك لمعرفة المدرسة التابعة.  

http://www.greatschools.org/florida/tampa/schools/
http://gis.sdhc.k12.fl.us/SchoolLocator/
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اختر المرحلة  للحي.ويسلي شابل( يمكنهم استخدام الرابط التالي لمعرفة المدرسة التابعة  )مدينة Pascoة سكان مقاطع -

 /http://www.pasco.k12.fl.us/boundariesالدراسية المرادة ثم أدخل عنوان منزلك. 

)مدينتي ساينت بيترسبرج و كلير ووتر( يمكنهم استخدام الرابط التالي لمعرفة  Pinellas Countyسكان مقاطعة  -

 https://www.pcsb.org/domain/3106.  وستظهر القائمة وان المنزلنالمدرسة التابعة للحي. ادخل ع

 

على التحصيل العلمي  ( حيث أن ذلك سينعكس سلبا  أو أقل من عشرة)أربعة  ينصح باالبتعاد عن المدارس ذات التقييم المتدني جدا   -

 هللا.  حال سممخدرات تداول للجرام أو حاالت تحرش أو حاالت االمدارس قد تحصل بها ء وبعض هذه لألبنا

الالزمة. سيقوم الطبيب بمراجعة كرت التطعيم السعودي  حجز موعد عند طبيب أطفال وذلك لعمل الكشف الطبي وأخذ التطعيمات -

 طبي و ورقة كشف التطعيمات. الكشف الوبعد إجراء الكشف الطبي والتطعيم سيقوم بإصدار ورقة 

 :التسجيل التالية عندق اوريجب إحضار اال -

 الطفلة.جواز سفر الطفل/  -

 األب.و جواز سفر األم -

 مترجمة في حال طلبها.الشهادات الدراسية السابقة للطفل  -

 .طبي و ورقة كشف التطعيماتالكشف الورقة  -

 .الخ(… فاتورة الماء  الكهرباء،فاتورة  االيجار،)مثال: عقد  عنوانك بأمريكاإحضار ورقتين تثبت  -

تتردد  إذا احتجت إلى مساعدة الالتسجيل، ن المعلومات دقيقة أثناء تعبئة استمارة التسجيل بالمدرسة. يجب أن تكو -
 بطلب المشورة من أهل الخبرة أو من النادي السعودي.

مجانية، بينما المدارس الخاصة بما فيها المدارس اإلسالمية فهي على  Public Schoolsالدراسة في المدارس الحكومية  -

 حساب المبتعث الخاص إن رغب في دراسة أبنائه فيها.

الموجودة بتامبا يجب التأكد من أن المدرسة معتمدة من إذا كان لديك رغبة بالتحاق أبنائك بالمدارس اإلسالمية  -

 Universal Academy ofفي تامبا توجد مدرسة الملحقية الثقافية بأمريكا حتى يتم معادلة شهاداتهم. 

Florida. ولمعرفة المدارس اإلسالمية المعترف بها التالييمكن الدخول على الرابط و: 

http://www.sacm.org/ArabicSacm/pdf/AccreditedIslamicSchools.pdf 

المجاني وذلك بالتسجيل االلكتروني في الموقع  VPKسنوات يمكنهم االلتحاق ببرنامج  4لمن لديهم أطفال بعمر  -

ورقة تثبت عنوان المنزل وتعبئة االستمارة  واألم،فر للطفل واألب )تحتاج إلى رفع نسخة الكترونية من جوازات الس

. بعد الحصول  https://familyservices.floridaearlylearning.com/Account/LogOnالخاصة(  

 اعطائها للمدرسة لخصم الرسوم الدراسية. ، يتمVPKالخاص بال  الورقةعلى 

http://www.pasco.k12.fl.us/boundaries/
https://www.pcsb.org/domain/3106
http://www.sacm.org/ArabicSacm/pdf/AccreditedIslamicSchools.pdf
https://familyservices.floridaearlylearning.com/Account/LogOn


 

 
 

14 

النادي السعودي في جامعة جنوب فلوريدا   Saudi Student Association of USF 

 مراجع مهمة للفائدة واالستزادة

 موقع النادي السعودي في تامبا  -

http://ssausf.org 

  للدراسة في الواليات المتحدة األمريكية )من الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا(دليل المبتعث السعودي  -

https://goo.gl/E26ZLf  

مين في المملكة العربية السعودية والراغبين في ليل الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية للطلبة السعوديين والمقيد -

 يةات التعليمية بالسفارة األمريكمن مكاتب االستشارفي الواليات المتحدة األمريكية  الدراسة

-KSA-for-Guide-USA-the-in-ent/110104908/Studyhttps://www.scribd.com/docum

ARABIC 

 االطالع على المعلومات المتوفرة في موقع الملحقية الثقافية في أمريكا -

http://www.sacm.org/ArabicSACM/Dependents/generalinfo.aspx 

 نصائح وإرشادات عامة لطالب اللغة من إدارة برامج اللغة بالملحقية -

http://www.sacm.org/ArabicSacm/ESL/Tips.aspx 

 إدارة برامج اللغة بالملحقية -القواعد الذهبية لتعلم اللغة اإلنجليزية  -

http://www.sacm.org/ArabicSacm/ESL/GoldenTips.aspx 

 من مديرة إدارة برامج اللغة بالملحقيةمات هامة للطالب في مرحلة اللغة تعلي -

list.sacm.org/instructions.aspxhttp://esl 

 للمرافقين من الملحقية مرجعيةمعلومات  -

http://www.sacm.org/ArabicSACM/Dependents/generalinfo.aspx 

 وأيضا

http://www.sacm.org/ArabicSACM/pdf/qa.pdf 

 تعليمات هامة من القنصلية -

http://www.sacm.org/ArabicSACM/Information/consulate.aspx 

لإللحاق في البعثة لطالب برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث في أمريكا دة معتمجامعة  ١٠٠ألفضل  التعليم وزارةقائمة  -

 هـ١٤٤٠ - ١٤٣٦المرحلة الثالثة  الخارجي

https://goo.gl/yrS1Jv   

http://ssausf.org/
https://goo.gl/E26ZLf
https://www.scribd.com/document/110104908/Study-in-the-USA-Guide-for-KSA-ARABIC
https://www.scribd.com/document/110104908/Study-in-the-USA-Guide-for-KSA-ARABIC
http://www.sacm.org/ArabicSACM/Dependents/generalinfo.aspx
http://www.sacm.org/ArabicSacm/ESL/Tips.aspx
http://www.sacm.org/ArabicSacm/ESL/GoldenTips.aspx
http://esllist.sacm.org/instructions.aspx
http://www.sacm.org/ArabicSACM/Dependents/generalinfo.aspx
http://www.sacm.org/ArabicSACM/pdf/qa.pdf
http://www.sacm.org/ArabicSACM/Information/consulate.aspx
https://goo.gl/yrS1Jv
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 ا جامعات أمريكل ي باللغة العربيةتصنيف شنغهاحسب يب األكاديمي الترت -

 2015/USA.html-Rankings-University-http://www.shanghairanking.com/ar/World 

 التعليم وزارة-لوائح االبتعاث  -

Rules/Pages/default.aspx-and-https://www.moe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies 

 الئحة االبتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات -

http://hr.kku.edu.sa/sites/hr.kku.edu.sa/files/general_files/files/5_6.pdf  

 وزارة الخدمة المدنية -دليل التدريب واالبتعاث  -

spx003.a-https://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Directory/Pages/Directory 

 U.S. NEWSترتيب الجامعات األمريكية بحسب تصنيف  -

universities-colleges/rankings/national-https://www.usnews.com/best 

 معلومات مفيدة من قسم الميديا في الملحقية -

 http://sacmmedia.org/info/tips.html 

 نصيحة مبتعث من قسم الميديا في الملحقية -

 tip.html-http://sacmmedia.org/info/student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shanghairanking.com/ar/World-University-Rankings-2015/USA.html
https://www.moe.gov.sa/ar/studyaboard/Policies-and-Rules/Pages/default.aspx
http://hr.kku.edu.sa/sites/hr.kku.edu.sa/files/general_files/files/5_6.pdf
https://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Directory/Pages/Directory-003.aspx
https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities
http://sacmmedia.org/info/tips.html
http://sacmmedia.org/info/student-tip.html
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 ... للتواصل مع النادي

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

www.ssausf.org 

@ssausf 

Saudi Student Association  

ssausf 

ssausf 


