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 ستانيسالوس في والية كاليفورنيا جامعة في 

 واحدة من أفضل الجامعات في الواليات المتحدة االمريكية .

 

  ًأهالً وسهال 

نا محمود لمداني مدير ، يسرني أن ارحب بكم أورحمة هللا وبركاته السالم عليكم

". ستانيسالوس"بمقاطعة كالفورنيا مكتب تعليم الطالب االجانب في جامعة والية 

التي  المسؤلياتبصفتي مدير مكتب الطالب االجانب في الجامعة هناك العديد من 

و  الدراسة في الخارج،برنامج  ،المنح الدراسية :يقوم بها المكتب على سبيل المثال

الدولية، و مساعدة طالب البكالوريس والدراسات العليا في  كاديميةالبرامج األ

تبادل الطالب والمدرسين على مستوى العالم برامج  ، وجامعيالحصول على قبول 

ن أعضاء هيئة التدريس والموظفين ؤوبما في ذلك االستشارات بالهجرة و ش

والحكومة بين الطالب األجانب والجامعة، وصل  يعمل مكتبنا كحلقةاألجانب. 

 الفيدرالية، والوكالت العامة والخاصة، باإلضافة إلى التواصل مع المجتمع

 .  الخارجي

  مميزات الجامعة 

والمتعرف  التعليم مجاالتيعتبر التعليم في جامعات والية كالفورينا كواحد من أكبر 

جامعة في  873" كواحدة من أفضل ستانيسالوس. تعد جامعة كالفورنيا "به عالميا  

صنقت التقارير األخبارية والصحف العالمية جامعة  . الواليات المتحدة األمريكية

ستانيسالوس في والية كاليفورنيا كواحدة من أفضل الجامعات الحكومية في غرب 

سمعة  الواليات المتحدة االمريكية فضال  عن كونها غنية في مجال التعليم العالي.

 فورينا تضمن لك حياة عملية ناجحة في مستقبلك العملي.كالجامعات 

 وقع استراتيجي وآمن م 

تملك الجامعة حرم جامعي جميل حيث يحاط به مجموعة من الحدائق والشالالت 

طة بالجامعة. ين االشجار واألزهار الجملية المحوالجسور. باالضافة الى مجموعة م

يحتل موقع الجامعة موقعا  استراتيجيا  يحث يمكن الوصول إلى األماكن التي تريد 



يارة في وقت قصير مثل مدينة سان فرانسيسكو ،منتزه اليوسمتي زيارتها بواسطة الس

هناك العديد من األنشطة الالمنهجية الوطني ، والمحيط الهادئ وأكثر من ذلك. 

 !قدومكومجموعة من الطالب واألساتذة والعاملين في الجامعة في انتظار

 

  مساعدتك!ل نحن هنا 

. لقد كنت أحد ختي الطالبةأالطالب و إنه لمن دواعي سروري تقديم المساعدة لك أخي

في العاصمة    Georgetown Universityالطالب األجانب الخرجين من جامعة 

دارس في  واشنطن دي سي وكان لدي كثير من التساؤالت والقلق كأي طالب

. ال تتردد في طلب المساعدة مني عن اي سؤال فيما الواليات المتحدة األمريكية

رة في الواليات المتحدة األمريكية . أخي الطالب/ أختي الطالبة يخص الدراسة والخب

واليات المتحدة لللدراسة اسوف أكون في مساعدتك في الحصول على تأشيرة 

األمريكية قبل مغادرتك لبلدك. سوف أكون وطاقم العمل في المكتب على أتم 

الجامعية عندنا اإلستعداد لمساعتدك في تسجيل المواد الدراسة والتعايش مع الحياة 

 . بسالم تصل إلى الواليات المتحدة األمريكية

 مستقبل ناحج 

 

هل تفكر في إعداد نفسك لمستقبل ناحج و لوظيفة التي التحلم بالحصول عليها ؟ هل 

حول كيفية تعامل الناس في العالم؟ استاذة الجامعة تود الحصول على مفهوم أفضل 

في المجال التخصص الذي ترغبه باإلضافة والعاملين فيها سوف يقومون بإعدادك  

جديد عن العالم. سوف نسعى جاهدين في لتذليل  وصورةإلى تزويدك بعلمومات 

 خالل دراستك.التي سوف تواجهها  والعقبات الصعوبات

 

 اإلعداد لإلقتصاد العالمي 

تقوم الجامعة بدور ريئسي في إعداد الطلبة للمستقبل ومواجهة التحديات والصعوبات 

لسوق العمل هو تخريج الطلبة  الرئيسيالتي تواجههم في حياتهم العملية. هدفنا 

والحرص على نجاحهم في عملهم. عالوة على كذلك نقوم بتزويد الطلبة باإلنشطة 

التي من شأنها ان تعزز مفهوم الثقافات واختالفها خالل الحرم الجامعي وكذلك 

 المجتمع الخارجي. 

 



 

  ًجعل العالم مكاناً مميزا 

 

عرفة من خالل التزود هدفنا هو ان نكون مجتمع اكثر تفتحا  للحصول على العلم والم

بمعايير جديدة في التعليم العالي التي سوف تسهم في دعم العالم الخارجي وكذلك 

أننا نرحب بك  مما يسهم في جعل العالم مكانا أفضل للحياة والعمل.االحترام المتبادل 

في االنضمام لجامعتنا للحصول على العلم والمعرفة لكن بالمقابل سوف تقوم بتعليمنا 

 .لنتبادل الخبرات والمعرفة الشيء القليل فيما يخص دولتك وثقافتكولو 

 

  ستانيسالوسمرحباً بك في جامعة كالفورنيا! 

 

أنك شخص خاص ومميز بالنسبة لنا. إذا واجهتك أي مشكله وانت مقيم في الواليات 

ك المتحدة األمريكية وتود ان تناقشها او تسمعها ألي شخص فأعلم أن مكتبنا يرحب ب

ننا نقوم إننا نسعى جاهدين إلستثمار وقتك معنا بالنجاح والسعادة. اي وقت. إ في

لعمل رحالت حول العالم كل سنة لذلك سوف نحاول مقابلتك شخصيا  اذا كان بخطة 

 ذلك ممكنا أو سوف نقوم بترتيب غدا اوعشاء عمل من اجل مقابلتك.

 

  أسئلة ومقترحات 

أود أن  مكتب تعليم الطالب االجانبإننا نتطلع لمقابتلك ومساعدتك وبصفتي مدير 

. أذا أردت أي والية كالفورنيا بمقاطعة "ستانيسالوس" في جامعة أرحب بك 

مساعدة او استشارة فال تررد في االتصال بي عن طريق الهاتف او الفاكس او من 

 غربتك.   صديق لك فيهنا خالل البريد اإللكتروني فأنا 

  ؟ ستانيسالوس والية كالفورنيا جامعةلماذا تختار 

 

 متميزة ةجامعة كالفورنيا علم وسمع 

 

نك أحد إعتبر على مستوى العالم يستانيسالوس  كالفورنيا تخرجك من جامعة والية

هم أكبر وأكالفورنيا التي تعتبر واحده من  نظمة جامعات واليةأخرجات مفراد وأ

حرم جامعي تابع لنظام  38العالي على مستوى العالم. يوجد هناك نظمة التعليم أ

ما بين  00,444طالبا  باالضافة إلى  087,444كالفورنيا يشمل تقريبا  جامعات والية

كالفورنيا مزانية سنوية تقدر حوالي  ستاذة وعاملين في الجامعة. لدى جامعات واليةأ



مليار دوالر، والذي يعتبر من المزانيات المعقولة على مستوى جامعات الواليات  5

 المتحدة االمريكية الذي يساعد الطلبة على الدراسة فيها. 

 

 العالمي العمل لسوق الشهير األكاديمية سمعة 

 

ن أتعلم ولكن نحن بحاجة إلى جل الأهومن والية كالفورنيا  الغرض من وجودك في

والعلمين جميعا  في  ةستاذ. الطلبة و األعن دولتك وثقافتك في هذه الجامعة نتعلم كذلك

مكانياتك ومواهبك. هدفنا هو تنوير معرفتك بالعلوم إانتظارك لمساعدتك في اكتشاف 

حصولك على مستقبل زاهر. تخرجك هدافك وأوالمعلومات التي تساعدك في تحقيق 

هدافك وتجاوز أجعلك جاهزا  لتحقيق من جامعة مشهورة كجامعة والية كالفورنيا ت

 التحديات التي سوف تواجهك في سوق العمل.  

 

  موقع رائع و مميز وآمن في والية كالفورنيا 

 

مرحبا  بك في بيتك الثاني في الواليات المتحدة األمريكية. تتميز الجامعة بموقعها 

المواقع السياحية االستراتيجي والمميز التي تجعل من السهل الوصول إلى العديد من 

المهمة التي يمكن من قضاء أوقات اإلجازات الدراسية على سبيل المثال مدينة سان 

 .منتزه اليوسمتي الوطنيفرانسيسكو الشهيرة 

 

  المقدرة على تحمل التكاليف الدراسية 

أثناء تواجدك في الجامعة سوف تحصل على كامل الحرص واالهتمام كما لو كنت 

في مؤسسة تعليمية خاصة. عالوة على ذلك تقدم حكومة والية كالفورنيا أسعار 

دراسية معقولة لجميع فئات المجتمع في حين يعتبر نظام التعليم في كالفورنيا كواحد 

 لعالم. من اكبر أنظمة التعليم العام على مستوى ا

  نجاح الطالب في مستقبله ، نجاح للجامعة 

. يعتبر الطالب في الجامعة من من أوالوياتنا الرئيسية هو نجاح الطالب هواحد

تتميزالفصول الدراسية حترام. الود واإلشخاص المميزين لذا يعامل الطالب بكامل األ

. نحن ةعلى كامل االهتمام من قبل األساتذ صل الطالبحسوف يبصغر حجمها لذا 

 هدافك واحتياجاتك. أهنا لخدمتك والتركيز على تحقيق 

 



 

  التخصصات الدارسية 

 تخصصات درجة البكالوريس
 الدرسات الزراعية العدالة الجنائية علم الفلسفة

 علم اإلنسان علم اإلقتصاد التربية البدنية
 الدرسات التطبيقية تربية إنجليزية العلوم الفيزيائية

)الفيزياء( علم الطبيعة االجتماعي النوع دراسات   الفنون الجميلة 
 علم اإلحياء دراسة األجناس والعرق علم النفس

)محاسبة/نظم  إدارة أعمال جغرافيا العلوم االجتماعية
معلومات الحاسب/مالية/ادراة 

عامة/ إدارة/ تسويق/إدارة 
 عملية(

 تمنية الطفل جيولوجيا علم االجتماع
 الدرسات النظرية االدراكية تاريخ الدرسات الخاصة
 دراسات وسائل االتصال رياضيات الفنون المسرحية

 كيمياء الموسيقى و الفن علم الصحة 
 علوم الحاسب اآللي التمريض علم الحركة 

 لغة أسبانية  علوم سياسية  
 

 تخصصات الدرسات العليا
 إدارة اإلعمال علم البيئة واالستدامة العلوم البحرية

ماجستير إدارة اإلعمال  علم التربية التمريض
 التنفيذية

 تمنية الطفل اإلستشارة الوراثية اإلدارة العامة
 العدالة الجنائية تاريخ الخدمة االجتماعية

عليم/ الت التعليم ) تقنيات لغة أنجليزية  علم النفس 
ليم التعليم االبتدائي/ تع
اللغات/تربية بدنية/ 

القراءة/ تربية خاصة/ 
 التعليم الثانوي(

 إدارة مدارس مستشار التعليم  
 


