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مالحظة :ال يعني وجود أي عنوان ملوقع على اإلنترنت أو اسم أي منشور في الكتيب بأنة توصية من وزارة اخلارجية األمريكية،
أو موافقة عليه ،بل يهدف ذلك ،لنقل املعلومات فقط .لقد مت إدراج عناوين مواقع على اإلنترنت أو أسماء املنشورات
على أساس انتقائي وال يجب اعتباره على أنه قائمة كاملة باملواقع واملنشورات املتوفرة.
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مقدمة

شكر وتقدير
مت إنتاج هذه السلسلة املكونة من أربعة كتيبات واملنشورة
حتت عنوان إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة ،من
قبل فرع املعلومات واملوارد التعليمية التابع لوزارة اخلارجية
أيضا هذه الكتيبات على اإلنترنت على موقع
األمريكية .وتتوفر ً
الويب  .http://www.educationusa.state.govيعتبر اإلصدار
احلالي حتديثًا للنسخة األصلية من املشروع األصلي حيث قامت
السيدة  Evelyn Levinsonبتنسيقه في خالل الفترة من 2000
إلى  .2001متت إدارة املشروع ا مل حُ ّد ث من قبل مكتب مجلس إدارة
الكليات للتربية الدولية خالل اتفاق تعاوني مع وزارة اخلارجية
األمريكية .تتقدم كل من  Carol Blytheو Janine Farhat
بالشكر إلى  Coleen Gatehouseلقيامها بالترتيب والتحرير
و  Rolando Riberaلقيامه بتصميم الغالف.
كما ترغب وزارة اخلارجية في تقدمي شكرها إلى األشخاص املذكورين أدناه،
من جميع أنحاء العالم ،الذين ساهموا بوقتهم وخبرتهم وموهبتهم

كأعضاء نشطني في اللجنة االستشارية لهذه السلسلة:
Kathleen Alam
Ellen Badger
Martin Bennett
Louise Cook
Juleann Fallgatter
Julia Findlay
Judy Freudenberger
Coleen Gatehouse
Nancy Gong
Joanna Graham
Sharon Grodzielanek
Sandarshi Gunawardena
Linda Heaney
Lisa Henderling
		
Lia Hutton
		
Judith Irwin
Michelle Johnson
Rekha Kalle
Nancy Keteku
Ann Kuhlman
Gaston Lacombe
Carolyn Lantz
Maria Lesser
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Evelyn Levinson
Amy Lezberg
Diana Lopez
Ted Mashima
Michael McCarry
Beryl Meiron
Martyn J. Miller
Terhi Molsa
Barbara Nichols
Roberta Paola
Dawn Piacentino
Rohayma Rateb
Laura R. Ruskaup
Sohair Saad
Jaylene Sarrasino
Bethany Shaw
Sharon Snyder
Karen Solinski
Peter Storandt
Rosalie Targonski
James Vaseleck
JoAnn deArmas Wallace
Harold Woodley

الدراسات العليا واملهنية واألبحاث واحدة من سلسلة الكتيبات
التمهيدية األربعة التي أنتجتها وزارة اخلارجية األمريكية لتقدمي
إرشادات موضوعية وعملية للطالب وأصحاب املنح الدراسية األجانب
املتوقع تقدمهم للدراسة في الواليات املتحدة .ميكن تنزيل الكتيبات
من موقع اإلنترنت التالي ،www.educationusa.state.gov :كما
تتوفر نسخ مطبوعة جاهزة لدى مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمية
األمريكية التابعة لـ EducationUSAفي كافة أنحاء العالم .للعثور
على أقرب مركز منك ،اتصل بإحدى سفارات الواليات املتحدة ،أو
القنصليات األمريكية ،أو ارجع إلى القائمة املتوفرة على موقع ويب
 .EducationUSAتغُطي مواضيع الكتيبات األربعة اجملاالت التالية:

الدراسات اجلامعية األولى

يوفّر هذا الكتيب كيفية اختيار وتقدمي طلبات االنتساب ببرامج
دبلوم البكالوريوس وشهادة الدبلوم املشارك التي تقدمها اجلامعات
األمريكية ،إضافة إلى معلومات حول فرص الدراسة الفنية واملهنية
املتاحة في الواليات املتحدة.

الدراسات العليا واالحترافية واألبحاث

يوفر هذا الكتيب كيفية إجراء البحث وتقدمي طلبات االلتحاق ببرامج
شهادات املاجستير والدكتوراه ،والبرامج الدراسية ما بعد الدكتوراه
التي تقدمها اجلامعات األمريكية ،إضافة إلى معلومات حول إجراءات
إصدار اإلجازات والرخص إلى احملترفني الذين يرغبون في متابعة التعليم
أو العمل في الواليات املتحدة.
الدراسة قصيرة األمد ،وبرامج تعليم اللغة اإلجنليزية،
والتعليم عن بُعد ،واالعتماد

يوفّر هذا الكتيب معلومات حول الفرص املتاحة للدراسة في الواليات
املتحدة لفترة تصل إلى سنة واحدة ،إضافة إلى نظرة شاملة حول
الدراسة الالزمة للحصول على شهادة جامعية ،أو دبلوم ،أو إجازة من
خارج الواليات املتحدة وذلك مبتابعة برامج التعليم عن بُعد .يتضمن
أيضا معلومات تفصيلة حول اعتماد مؤسسات التعليم
الكتاب ً
العالي في الواليات املتحدة.

االستعداد للدراسة :معلومات عملية حول املعيشة
والدراسة في الواليات املتحدة

يساعد هذا الكتاب في التخطيط لالنتقال إلى الواليات املتحدة بعد
قبولك في إحدى اجلامعات أو الكليات في الواليات املتحدة .ويق ّدم
قيمة ج ًدا حول كيفية تقدمي طلب احلصول على تأشيرة
معلومات ّ
دخول إلى الواليات املتحدة واالنتقال إليها ،وما عليك توقعه عند
الوصول إلى حرم اجلامعة أو الكلية.
إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا
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الواليات املتحدة األمريكية
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املقدمة

املقدمة

تقوم آالف الكليات واجلامعات بتقدمي شهادات الدراسات العليا،
والتعليم املهني املتخصص ،باإلضافة إلى إتاحة الفرص ألصحاب
املنح الدراسية لتحقيق أهدافهم األكادميية واملهنية في الواليات
املتحدة .يعني اخليار الواسع هذا توفر البرامج التي تلبي احتياجات
اجلميع ،ولكن كيف ميكنك التوصل إلى أفضل البرامج بالنسبة لك؟
يهدف هذا الكتيب إلى إمدادك باملعلومات التي حتتاج إليها للتوصل
إلى االختيارات املناسبة وبالثقة الالزمة إلعداد مناذج طلبات انتساب
ناجحة.

مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية

ملاذا الدراسة في الواليات املتحدة؟
فيما يلي بعض األسباب التي جتعل أكثر من  600.000طالب دولي من
كافة أنحاء العالم يتابعون تعليمهم في الواليات املتحدة:
اجلودة :تشتهر الكليات األمريكية على مستوى العالم بجودة
مرافقها ،ومواردها ،وهيئات التدريس العاملة بها .تضمن نظم
االعتماد استمرار املؤسسات في احملافظة على هذه املعايير.
اخليارات :ما من نظير لنظام التعليم األمريكي في االختيارات
التي يقدمها فيما يتعلق بأنواع املؤسسات ،والبيئات األكادميية
واالجتماعية ،وشروط االلتحاق ،وبرامج الشهادات ،واملواد الدراسية
التي يتم التخصص فيها.
التنوع :ميكنك أن جتد أجناس متنوعة من البشر من خلفيات ثقافية
متباينة ومن كافة االهتمامات من جميع أنحاء العالم في املباني
اجلامعية؛ حيث يسافر أكثر من  600.000طالب دولي للدراسة في
الواليات املتحدة كل عام.
القيمة :توفر الدراسة في الواليات املتحدة ،كونها تعتبر استثمارًا في
مستقبلك ،قيمة ممتازة بالنسبة لكلفتها .فوجود مجموعة كبيرة من
أقساط الدراسة ،والتكاليف املعيشية اخملتلفة ،باإلضافة إلى بعض
املساعدات املالية التي تقدمها الكليات واملؤسسات التعليمية ،جعل
من الدراسة في الواليات املتحدة أمرًا ممكنًا بالنسبة آلالف الطالب.
املرونة :يتمتع الطالب في الواليات املتحدة بإمكانية االختيار من العديد
من الدورات الدراسية داخل جامعاتهم ،كما يتوفر لديهم خيار االنتقال
من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى.
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“من الصعب املغاالة في تقدير املساعدة والدعم اللذين حصلت
عليهما من مركز اإلرشاد .كان هذا املركز أول وأهم مصدر لي
للمعلومات حول النظام التعليمي األمريكي .كانت الكتب،
واجملالت ،وعناوين املواقع على اإلنترنت في املركز مفيدة إلى أبعد
حد ،كما ساعدني العاملون في هذا املركز كثيرًا في حتقيق
أهدافي”.
— طالب في إدارة األعمال من روسيا

إن اختيار أفضل البرامج بالنسبة لك وإعداد طلبات انتساب ناجحة
وتخطيطا دقيقً ا من جانبك ،ولكنك ستجد في كل
التزاما
يتطلبان
ً
ً
دولة تقري ًبا مستشارين متخصصني يتفهمون احتياجاتك وميكنهم
مساعدتك .مكنك احلصول على معلومات وإرشادات خاصة بالدراسة
بالواليات املتحدة من شبكة تتكون مما يقرب من  450مركز اإلعالم
واإلرشاد التعليمي األمريكية  EducationUSAفي جميع أنحاء
العالم .توجد في هذه املراكز معلومات حول اختبارات القبول ،ودالئل
إرشادية ،وإرشادات حول البرامج التعليمية .كما ميكنك مقابلة
مستشارين تعليميني مدربني يسعدهم مساعدتك أنت وأسرتك
في عملية اختيار اجلامعات األمريكية والتقدم بطلب االنتساب بها.
باإلضافة إلى ذلك ،تقيم بعض تلك املراكز فعاليات مثل املعارض أو
الندوات اجلامعية .تتوفر مجان ًا معلومات متهيدية على شكل أفالم
فيديو أو عروض جماعية ،وعناوين ملواقع على اإلنترنت ،ومكتبات
مرجعية مستقلة ،ولكن من احملتمل أن يطلب دفع رسم في بعض
املراكز للحصول على خدمات إضافية.
تدعم وزارة اخلارجية األمريكية كافة مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي
األمريكية وذلك بهدف توفير معلومات موضوعية حول مجاالت
فرص الدراسة املتوفرة في الواليات املتحدة .ولكن أسماء هذه املراكز
واملنظمات التي تديرها قد تتبدل بني دولة وأخرى .ملعرفة موقع املركز
األقرب إليك ،اتصل بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية ،أو ارجع إلى
القائمة املتوفرة املنشورة على موقع شبكة اإلنترنت لوزارة اخلارجية
األمريكية على العنوان التالي(http://www.educationusa.state. :
).gov
نتمنى لك حظا ً سعيدا ً في طلبات االنتساب التي ستقدمها!

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا
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الفصل  1الدراسات العليا في
الواليات املتحدة

املقدمة
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
EducationUSA
http://www.educationusa.state.gov

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة عبر شبكة اإلنترنت
( http://www.educationusa.state.govانقر فوق
“ ”If You Want to Studyإذا كنت ترغب في الدراسة).
دليل مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية
( http://www.educationusa.state.govانقر فوق
“ ”Find an Advising Centerالبحث عن مركز إرشاد).

الدراسات العليا
		 في
الواليات املتحدة

إن التعليم في الواليات املتحدة سيكون
بكل تأكيد مختلفً ا عن النظام املتبع
في بلدك .يعطيك هذا الفصل مقدمة
عن شهادات الدراسات العليا املتاحة
في الواليات املتحدة ،وأنواع املؤسسات
اخملتلفة ،وبعض املصطلحات واألفكار
الرئيسية التي ستصادفك إذا كنت ترغب
في الدراسة في إحدى اجلامعات األمريكية.
شهادات الدراسات العليا
شهادتا الدراسات العليا املقدمتان في
الواليات املتحدة هما املاجستير والدكتوراه،
وتتضمن كلتاهما اجلمع بني البحث
والدورات الدراسية .تقدم الدراسات العليا
12
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تدري ًبا أعمق مما يقدمه التعليم اجلامعي،
مبا فيه من زيادة التخصص وكثافة التعلم.
أيضا على الطالب
وتعتمد الدراسة والتعلم ً
نفسه على مستوى الدراسات العليا أكثر
منها على مستوى التعليم اجلامعي.

تفترض املقررات التعليمية للدراسات
العليا أن الطالب قد مت إعدادهم إعدادًا جي ًدا
فيما يتعلق بالعناصر األساسية اخلاصة
كل منهم .وبنا ًء على املادة
مبجال دراسة ٍ
الدراسية ،قد تكون املقررات التعليمية
رسمية إلى ح ٍد كبير ،حيث تتكون بشكل
أساسي من محاضرات يقدمها أعضاء
هيئة التدريس ،وقد تكون غير رسمية
نسبيا ،حيث تركز على املناقشات وتبادل
ً
األفكار بني هيئة التدريس والطالب .تضم

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا
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الندوات عددًا من الطالب أقل من الذين
يحضرون املقررات التعليمية التي تعتمد
على احملاضرات وقد تتطلب من الطالب
القيام بعروض تقدميية واملشاركة في
املناقشات .تُعتبر املشاركة داخل الصف،
وأوراق البحث ،واالمتحانات جميعها من
األمور املهم في التعليم اخلاص بالدراسات
العليا.
شهادات املاجستير
تعليما أو تدري ًبا
تقدم شهادة املاجستير
ً
إضافيا في فرع متخصص من فروع
ً
املعرفة ،بشكل يتجاوز مستوى شهادة
البكالوريوس .تمُ نح شهادات املاجستير في
مجاالت كثيرة ومختلفة ،وهناك نوعان
رئيسيان من البرامج :األكادميي واملهني.
شهادات املاجستير األكادميية :غال ًبا
ما يتم منح شهادتي ماجستير اآلداب
) (M.A.وماجستير العلوم )(M.S.
في الفروع التقليدية لآلداب ،والعلوم،
والدراسات اإلنسانية .كما يتم منح
ماجستير العلوم في اجملاالت التقنية مثل
الهندسة والزراعة .غال ًبا ما تتطلب هذه
البرامج دراسة أكادميية بنظام الدوام
الكامل ملدة سنة أكادميية أو سنتني بعد
احلصول على شهادة البكالوريوس ورمبا
تؤدي مباشرةً إلى برامج الدكتوراه.
تقدم العديد من برامج املاجستير خياري
املاجستير برسالة وبدون رسالة .تتساوى

الشهادة في احلالتني ،ولكن قد تكون
الشروط األكادميية مختلفة بعض الشيء.
غال ًبا ما يأخذ الطالب الذين اختاروا برامج
من دون أطروحة عددا ً أكبر من املقررات
التعليمية بدال ً من القيام بأبحاث وكتابة
أطروحة ،ويخضعون المتحان كتابي شامل
بعد إكمال كل مقرر تعليمي .وبشكل
عام يخوض الطالب املشاركني في برامج
الشهادات التي تتضمن تقدمي أطروحة
اختبارًا شفويًا شامال ً يشتمل على مقرر
تعليمي وموضوع الرسالة اخلاصة بها.
شهادات املاجستير االحترافية :مت
تصميم برامج الشهادات تلك لتنقل
الطالب من الشهادة اجلامعية األولى
إلى مهنة معينة .وغال ًبا ما يُطلق
على شهادات املاجستير هذه أسماء
وصفية معينة مثل ماجستير إدارة
األعمال ) ،(M.B.A.وماجستير اخلدمة
االجتماعية ) ،(M.S.W.وماجستير
التربية ) ،(M.Ed.وماجستير الفنون
اجلميلة ) .(M.F.A.ومن التخصصات
األخرى لبرامج املاجستير املهني الصحافة،
والهندسة املعمارية ،والتخطيط املدني.
تُعنى شهادات املاجستير املهنية بالتطبيق
املباشر للمعرفة أكثر من اعتنائها بالبحث
تنظيما من برامج
األصلي .فهي أكثر
ً
الشهادات األكادميية وغال ًبا ما تتطلب
دراسيا
برنامجا
من كل طالب أن يتلقى
ً
ً
مشابها أو مماثال ً تتراوح مدته بني سنة
ً
واحدة إلى ثالث سنوات ،وفقً ا للمؤسسة
التعليمية ومجال الدراسة.
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يكمن أحد الفروق الرئيسية بني برامج
املاجستير في أن منها ما هو مخصص
للطالب الذين ينوون املواصلة حتى احلصول
على درجة الدكتوراه ومنها غير اخملصص
لذلك .وتُعرف برامج املاجستير التي ال
تقود إلى برامج الدكتوراه باسم برامج
املاجستير النهائية .تندرج معظم شهادات
املاجستير املهنية ضمن هذه الفئة .ال
تقبل بعض األقسام إال املتقدمني احملتمل
حصولهم على الدكتوراه ،وإن كانت من
املمكن أن متنح شهادة ماجستير نهائية
للطالب الذين يستكملون مستوى معني
من الدورات الدراسية ولكنهم ال يواصلون
للحصول على الدكتوراه .وتشترط أقسام
أخرى احلصول على شهادة املاجستير كجزء
من شروط القبول في برامج الدكتوراه
اخلاصة بها.
قم مبراجعة البرامج التي تفكر في
االنضمام إليها لتحديد سياسات التنظيم
والقبول اخلاصة باملتقدمني لنيل شهادتي
املاجستير والدكتوراه.
شهادات الدكتوراه
لقد مت تصميم شهادة الدكتوراه لتدريب
أصحاب املنح الدراسية البحثية وكذلك،
في كثير من األحوال ،أعضاء الكلية وأعضاء
هيئة التدريس باجلامعات في املستقبل.
يثبت حصول الطالب على شهادة الدكتوراه
أنه صاحب منحة دراسية بحثية مدرب في
فرع معني من فروع املعرفة.
تعتبر الدكتوراه في الفلسفة )(Ph.D.

أشهر شهادات الدكتوراه التي يتم منحها
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في الفروع األكادميية .فيما يتعلق باجملاالت
املهنية ،توجد شهادات دكتوراه أخرى
تشمل الدكتوراه في التربية )(Ed.D.
والدكتوراه في إدارة األعمال ).(D.B.A.
للحصول على شهادة الدكتوراه ،يجب أن
ينجح املتقدمون في االمتحان الشامل أو
“التأهيلي” الذي يُعقد عادةً بعد مدة تتراوح
بني ثالث إلى خمس سنوات من الدراسة
وإنهاء كل الدورات الدراسية ،وعندما يتفق
الطالب واملرشد التعليمي على أن الطالب
قد أصبح مستع ًدا لذلك .لقد مت تصميم
هذا االمتحان الختبار قدرة الطالب على
استخدام املعرفة التي اكتسبها خالل
الدورات الدراسية والدراسة املستقلة
بطريقة مبتكرة وجديدة .يجب أن يُبدي
فهما شامال ً جملال الدراسة الذي
الطالب
ً
اختاروه.
يجب على الطالب ،بعد إنهاء الدورات
الدراسية اخلاصة بهم واجتياز هذا
االمتحان ،إكمال جزء أصيل من بحث
مهم ،وكتابة أطروحة لوصف هذا البحث،
والنجاح في الدفاع عن عملهم أمام هيئة
من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني في
ذلك الفرع .قد يستغرق ذلك سنتني أو ثالث
سنوات أخرى .إذن فللحصول على شهادة
الدكتوراه ،قد يستغرق األمر ما بني خمس
إلى ثماني سنوات بعد احلصول على شهادة
البكالوريوس ،حسب مجال الدراسة.
أيضا العديد من برامج الدكتوراه
توجد ً
غير التقليدية في الواليات املتحدة ،وقد
متاما
يكون لهذه البرامج شروط تختلف ً
عن البرامج التقليدية .يجب عليك ،قبل
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التقدم ألي برنامج ،أن تتأكد من معرفتك
مبتطلبات االلتحاق به واحلصول على
شهادته .ميكن عادةً احلصول على هذه
املعلومات من كتالوجات اجلامعات
ومواقعها اإللكترونية أو مباشرةً من
أقسامها.
السنة األكادميية
تستمر السنة الدراسية في الواليات
املتحدة عام ًة ملدة تسعة أشهر ،تبدأ
من نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر
حتى منتصف مايو أو نهايته ،كما ميكن
تقسيمها إلى فصلني أو ثالثة أو أربعة
فصول أكادميية بحسب كل مؤسسة .يتم
احلصول على إجازات قصيرة أثناء فصلي
اخلريف والربيع ،وبني الفصول ،وفي اإلجازات
الرسمية .عادةً ما يكون الفصل الدراسي
الصيفي االختياري متا ًحا للطالب الذين
يرغبون في مواصلة الدورات الدراسية أو
اإلسراع في تنفيذ البرنامج الدراسي.

اخلريف عمن يبدءونها في منتصف العام.
(انظر الفصل “ ،6متويل الدراسات العليا”،
للحصول على مزي ٍد من املعلومات).
�عبء املقررات التعليمية وأنظمة
وضع الدرجات
يشير مصطلح “عبء املقررات التعليمية”
إلى عدد املقررات التعليمية التي يلتحق
بها الطالب في كل فصل دراسي .ويتراوح
العدد العادي للمقررات التعليمية لطالب
دراسات عليا بني ثالثة وأربعة مقررات في
كل فصل دراسي .مبوجب برنامج الطالب
والزائر في إطار تبادلي ) ،(SEVPتشترط
وزارة األمن القومي بالواليات املتحدة أن
يختار الطالب األجانب عددا ً من املقررات
الدراسية تعتبرها مؤسساتهم التعليمية
مبثابة دراسة بدوام كامل.

يتم منح تقديرات النجاح عادةً وفق مقياس
يتراوح بني “ ”Aو“ ،”Dوتشير درجة “ ”Fإلى
الرسوب في إحدى املقررات التعليمية.
غال ًبا ما يكون التقدير املتوسط “ ”Bهو
احلد األدنى املطلوب الستكمال برنامج
الدراسات العليا .املقياس الذي يعتمد
على نقاط من  0إلى  ،3أو  ،4أو 5؛ أو نظام
جناح/رسوب؛ أو غيرها من األنظمة اخملتلفة
األخرى.

من األفضل أن تبدأ برنامجك الدراسي في
فصل اخلريف (الذي يبدأ في أغسطس/
سبتمبر) .توجد العديد من املقررات
الدراسية التي يجب عليك أن تخوضها
بالترتيب ،وقد تضيع بعض الوقت في
احلصول على شهادتك إذا بدأت الدراسة
في فصل دراسي آخر .إذا بدأت الدراسة تتباين الوحدات الدراسية ،وعدد املقررات
في بداية السنة األكادميية ،سيكون سهال ً التعليمية ،وأنظمة وضع الدرجات ،وكذلك
عليك أن تتعود على الدراسة في الواليات الشروط من مؤسسة إلى أخرى .تأكد من
املتحدة وأن تقابل طالبًا آخرين في القسم معرفتك بالسياسات املتبعة في أي برنامج
الذي تلتحق به .ورمبا تتاح
ً
أيضا فرص فردي أو مؤسسة قبل تقدمي طلب االلتحاق
احلصول على منح دراسية بشكل أكبر بها.
للطالب الذين يبدءون الدراسة في فصل
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�الكليات واجلامعات واملعاهد:
والتمييز بينهما
من املمكن أن نُطلق أيًا من هذه املسميات
على املؤسسات التي متنح شهادات جامعية
علما بأن الكليات
في الواليات املتحدة،
ً
واملعاهد ال تقل أهمية عن اجلامعات بأي
حال من األحوال .وكقاعدة عامة ،عادةً ما
حجما من اجلامعات
تكون الكليات أصغر
ً
وتقدم الشهادات اجلامعية فقط ،فيما تزيد
عليها اجلامعات مبنح شهادات الدراسات
العليا .ستستخدم كلمات “مدرسة”
و“كلية” و“جامعة” لتشير جميعها إلى
املدلول نفسه في كل أجزاء هذا الكتيب.
عادةً ما يتخصص املعهد في مجموعة
برامج الشهادات املتعلقة باختصاصات
مجال معني ،لذلك فإنك قد تصادف برامج
شهادات تقدمها معاهد التكنولوجيا،
ومعاهد تصميم األزياء ،و معاهد الفنون
والتصميم ،وغير ذلك من املعاهد.
ستجد داخل كل كلية أو جامعة ،مدارس،
مثل مدرسة الفنون والعلوم ،أو مدرسة
إدارة األعمال .كل مدرسة مسؤولة عن
برامج الشهادات التي تقدمها الكلية
أو اجلامعة في ذلك اجملال الدراسي .تقدم
مراكز األبحاث شهادات دراسات عليا أو
فرص لألبحاث والتدريب ،وقد تكون تابعة
جلامعات معينة أو غير تابعة لها.

املؤسسات العامة واخلاصة
تقدم كلٌ من اجلامعات العامة واخلاصة
برامج شهادات الدراسات العليا .يشير

املصطلحان “عام” و“خاص” إلى الطريقة
التي حتصل بها اجلامعات على الدعم املالي.
كما قد تسمى اجلامعات العامة باسم
جامعات الواليات ،ويشمل اسم بعضها
كلمتي “جامعة الوالية” أو يُذكر فيه عنصر ٌ
إقليمي( .مثل جامعة كارولينا الشرقية أو
جامعة والية كونيكتيكت الغربية) .عادةً
ما تكون جامعات الواليات كبيرة ج ًدا ،وقد
يبلغ عدد الطالب امللتحقني بها 20000
طالب أو أكثر .نظرًا ألن اجلامعات العامة
حتصل على جزء من دعمها من الوالية
التي توجد بها ،فإن الرسوم الدراسية التي
تتقاضاها من الطالب تكون غال ًبا أقل من
تلك التي تتقاضاها املؤسسات التعليمية
اخلاصة .اإلضافة إلى ذلك ،تتقاضى
املؤسسات التعليمية العامة بوجه عام
رسوما من الطالب املقيمني في الوالية
ً
(الذين يعيشون في الوالية ويدفعون فيها
ضرائبهم) أقل من تلك التي تتقاضاها من
الطالب القادمني من خارج الوالية .وفي
معظم األحوال ،يُعتبر الطالب األجانب من
الطالب القادمني من خارج الوالية ،وبالتالي
ال يستفيدون من الرسوم الدراسية
اخملفَّضة في مؤسسات الوالية .عدد قليل
من املؤسسات التعليمية تقوم بتوفير
الرسوم الدراسية اخلاصة باملقيمني داخل
الوالية للطالب األجانب من خالل إجراءات
املدن/الدول الشقيقة أو ألنها مشاركة في
اتفاقيات خاصة مع مؤسسات معينة في
دول أخرى .استشر مرشدك التابع ملركز
اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكي اخلاص
بك ملعرفة ما إذا كانت دولتك ،أو إحدى
املؤسسات املوجودة بها ،مشاركة في
اتفاقية من هذا النوع مع شركاء بالواليات
املتحدة.
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عادةً ما تكون الرسوم الدراسية في
اجلامعات اخلاصة أعلى من تلك التي
تتقاضاها جامعات الوالية ،ويدفع جميع
الطالب فيها نفس الرسوم .تُعد املؤسسات
ذات الطابع الديني واملؤسسات اخملصصة
ألحد اجلنسني دون اآلخر ،من املؤسسات
اخلاصة .بوجه عام ،يلتحق باجلامعات
اخلاصة أقل من  20000طالب ،وقد يصل
عدد الطالب امللتحقني بالكليات اخلاصة
إلى  2000طالب أو أقل.
باستثناء االعتبارات املالية ،ال ينبغي أن
متثل الطبيعة العامة أو اخلاصة للجامعة
عامال ً في اختيار برنامج الدراسات العليا.
إذ تتوفر برامج عالية اجلودة في كال النوعني
من املؤسسات.
التعليم عن بُعد
التعليم عن بعد هو طريقة شائعة لدراسة
كل املوضوعات بد ًءا من املقررات املهنية
قصيرة املدى إلى شهادات الدراسات العليا
في الواليات املتحدة .وفقً ا لنموذج التعليم
عن بعد ،ال يحضر الطالب الدورة الدراسية
داخل قاعات التدريس في احلرم اجلامعي؛
بل تُقدم إليهم الدورة الدراسية “عن بعد”
من خالل استخدام تقنيات مثل شبكة
اإلنترنت ،وتليفزيون األقمار االصطناعية،
ومؤمترات الفيديو ،وغير ذلك من أساليب
التقدمي اإللكتروني.
يعني ذلك بالنسبة للطالب األجانب أن
بإمكانهم الدراسة للحصول على شهادة
أمريكية دون مغادرة بالدهم ،وإن كان
عليهم السفر إلى الواليات املتحدة لفترات
قصيرة من أجل التواصل املباشر والدراسة
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في حرم اجلامعة .تتطلب الدراسة لنيل
الشهادة عن طريق التعليم عن بعد أن
يتمتع الطالب باالنضباط الذاتي ،وااللتزام،
والقدرة على العمل مبفردهم .إذا كنت تفكر
في خوض جتربة التعليم عن بعد ،فعليك
أن تتحقق بشكل متعمق من نوعية
البرنامج الذي تختاره ،واعتماد املؤسسة
التي تختارها في الواليات املتحدة،
واالعتراف بها في بلدك ،وذلك للتأكد من
أن هذا االختيار مناسب لتحقيق أهدافك
املستقبلية .توجد معلومات إضافية حول
التعليم عن بعد في الكتاب الثالث من
هذه السلسلة ،الدراسة قصيرة األمد،
وبرامج اللغة اإلجنليزية ،والتعليم عن بعد،
واالعتماد.
الدراسة دون شهادة في جامعة
بالواليات املتحدة
هل ترغب في الدراسة بإحدى كليات أو
جامعات الواليات املتحدة ،ولكن دون نيل
شهادة كاملة؟ رمبا ترغب في جتربة احلياة
داخل حرم جامعي في الواليات املتحدة ،وفي
نفس الوقت حُتسن من معرفتك مبواضيع
معينة .يمُ ثل ذلك بالتأكيد إضافة مفيدة
لتجربتك التعليمية ،وترحب الكليات في
الواليات املتحدة بهذا النوع من الطالب.
اكتب إلى الكليات ،واشرح لها موقفك،
واطلب منها تزويدك مبعلومات حول كيفية
تقدمي طلب التحاق كـ“طالب خاص” أو
“طالب دون نيل شهادة” .انظر الكتاب من
هذه السلسلة للحصول على مزي ٍد من
املعلومات حول فرص الدراسة قصيرة املدى
في الواليات املتحدة ،وارجع إلى الفصل 4
من هذا الكتيب للحصول على مزي ٍد من
التفاصيل اخلاصة بطلب املعلومات من
جامعات الواليات املتحدة.
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إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية
• إن شهادتي الدراسات العليا اللتني
تمُ نحان في الواليات املتحدة هما
املاجستير والدكتوراه .تشمل كلتا
الشهادتني مقررات تعليمية وأبحاث
مستقلة .تتفاوت الفترة الزمنية الالزمة
للحصول على الشهادات فيما بني
البرامج اخملتلفة إلى حد كبير :من 12
إلى  24شهرًا للحصول على شهادة
املاجستير ،ومن خمس إلى ثماني
سنوات بعد البكالوريوس إلكمال برنامج
الدكتوراه.
• من املمكن أن تكون برامج شهادة
املاجستير إما أكادميية أو مهنية ،وقد
تكون ُمصممة لتقود الطالب إلى نيل
درجة الدكتوراه أو ال تكون كذلك .راجع
كتالوجات اجلامعة وأوصاف األقسام
بدقة لتحديد بنية البرامج التي تهمك.

أيضا الدراسة في مستوى
• من املمكن ً
الدراسات العليا بالواليات املتحدة
كـ“طالب خاص” ال يسعى لنيل شهادة.
• تتباين املؤسسات إلى حد كبير من حيث
احلجم واملوقع .فقد تكون مؤسسات
خاصة أو عامة ،وهما مسميان يشيران
فقط إلى مصادر متويل املؤسسة وليس
إلى جودة البرامج التي تقدمها أو
أنواعها.
مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
EducationUSA
http://www.educationusa.state.gov

 – America.govالتعليم والشباب
http://www.america.gov/amlife/
education.html
شبكة الواليات املتحدة للمعلومات اخلاصة
بالتعليم

http://www2.ed.gov/about/offices/list/
ous/international/usnei/edlite-index.html

التعليم عن بعد ومجلس التدريب

http://www.detc.org
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وحمل مقاطع
“شاهد الصورِّ ،
الفيديو ،وحاول أن تتعرف على
املدرسة .التقط لنفسك صورًا
في احلرم اجلامعي .وإذا لم تعجبك
الصورة ،فجرب أن تلتقط صورة
أخرى!”
— طالب علوم إدارية من البرازيل

هناك بعض الصعوبات التي ستواجهك
عند اختيار أحد برامج الدراسات العليا
الذي يبعد عنك آالف األميال ــ وخاص ًة
إذا كان أمامك العديد من البرامج التي
ميكن أن تختار من بينها بالواليات املتحدة.
ولكنك إذا خططت بشكل مسبق وأجريت
بحثك بدقة ،فإن ذلك سيساعدك في إعداد
قائمة موجزة بأسماء البرامج التي تالءم
احتياجاتك .يناقش هذا الفصل العديد من
العوامل التي يجب أن تأخذها في االعتبار
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عند اختيار مؤسسة للدراسات العليا،

كما يقدم بعض اإلرشادات اخلاصة باألماكن
التي ميكنك من خاللها احلصول على
مساعدات ومعلومات إضافية .إن إيجاد
وشخصيا
أكادمييا
البرنامج املناسب لك
ً
ً
يتطلب منك دقة في التخطيط والبحث
والتواصل .ليست هناك تركيبة أو إجابة
بعينها تناسب كل األشخاص .عليك أن
تبدأ قبل املوعد الذي ترغب في بدء الدراسة
بالواليات املتحدة فيه بفترة تتراوح بني 12
و  18شهر.
حدد أهداف دراستك ومهنتك
املستقبلية
إن حتديد أهدافك التعليمية واملهنية
سيساعدك على اختيار أنسب برامج
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الدراسات العليا بالنسبة لك وسوف
يعمل على حتفيزك أثناء عملية تقدمي
طلب االلتحاق .وسيساعدك في اإلجابة
على أسئلة طلب االلتحاق التي تطلب
منك شرح أهدافك املهنية ومدى ارتباطها
بتقدميك طلب االلتحاق بالدراسات العليا.
احرص على البحث في مؤهالت املهن
التي تثير اهتمامك ومعرفة ما إذا كانت
الشهادات األمريكية ُمعترفًا بها في بلدك
أم ال.
ملساعدتك في حتديد أهدافك التعليمية
واملهنية ،اطرح على نفسك األسئلة التالية:
• ما هي املهنة التي أريد ممارستها؟ هل
تتوفر فرص التوظيف في هذا اجملال
في بلدي؟ ما هي الشهادات العالية
املطلوبة اللتحاقي بهذه املهنة؟
حتدث مع أشخاص يعملون بالفعل في
اجملال الذي تريد العمل به ومع ممثلي
الهيئات املهنية املعنية .قد يكون لدى
املستشارين التعليميني أو املستشارين
املهنيني في بلدك معلومات حول
املهارات واملعرفة املطلوبة ملمارسة
مختلف املهن ،باإلضافة إلى معلومات
حول مدى الطلب على ممارسني لتلك
املهن في مختلف اجملاالت في بلدك.
• كيف ميكن للدراسة في الواليات املتحدة
أن تُعزز من مهنتي؟ هل ستساعدني
شهادة الدراسات العليا في احلصول
على راتب أعلى؟
استشر التربويني ،وموظفي احلكومة،
واملهنيني العاملني في بلدك حول قيمة
الدراسة في الواليات املتحدة بالنسبة
لك في هذه املرحلة من حياتك املهنية،

مبا في ذلك أي زيادة محتملة في دخلك.
يجب أن تأخذ في حسبانك متطلبات
إعادة التقييم أو التحقق من قدراتك
عند التوظيف في مجال تخصصك عند
رجوعك إلى بلدك.
• ما نظام االعتراف بالشهادات األمريكية
في بلدي؟
تُعتبر الشهادات األمريكية من
الشهادات عالية القيمة في العديد
من الدول ،ويتم االعتراف بها بسهولة.
رسميا
ولكن قد ال تعترف بعض الدول
ً
بشهادات الدراسات العليا التي متنحها
الواليات املتحدة ،أو قد تعترف بها على
مستوى مختلف .استشر في ذلك أقرب
مركز إعالم وإرشاد تعليمي أمريكي إليك
أو وزارة التعليم أو غيرها من السلطات
املعنية قبل أن تبدأ إجراءات طلب
االلتحاق اخلاص بك.
البحث عن البرنامج املناسب
يُعتبر قرار اختيارك للبرنامج من أهم
القرارات التي ستتخذها .فكر بتمعن فيما
ترغب في حتقيقه ،وتعرف على معلومات
حول البرامج التي تلبي احتياجاتك .حدد
املؤسسات التي تقدم مجال دراستك وأي
تخصصات ترغب في دراستها ضمن ذلك
اجملال الدراسي .إن العثور على البرنامج
األكادميي املناسب لك من حيث القسم
وهيئة التدريس ،ميكن أن ميثل مفتاح
جناح جتربتك اخلاصة بالدراسات العليا
في الواليات املتحدة .احرص على االطالع
على كل برنامج على حدة ،وليس فقط
املؤسسات ،ألنه ال ميكن أن تتفوق مؤسسة
تعليمية واحدة في جميع فروع املعرفة؛
حيث يوجد العديد من برامج الدراسات
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العليا املمتازة في مؤسسات تعليمية أقل
شهرة.
�مصادر املعلومات التي تساعدك
على االختيار
مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي
األمريكي
توجد مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي
األمريكية في كل دول العالم تقري ًبا ،وهي
متثل أفضل نقطة بداية للبحث اخلاص
بك .عادةً ما حتتوي مراكز اإلعالم واإلرشاد
التعليمي األمريكية على مكتبة بها أدلة،
وكتالوجات جامعات ،وإرشادات متهيدية،
ونشرات ،وكتب مرجعية ملساعدتك في
التقدم بطلب االلتحاق لبرامج الدراسة
بالواليات املتحدة .توفر معظم هذه املراكز
إمكانية الدخول على اإلنترنت ،كما توجد
بها حزم بحث باستخدام الكمبيوتر وذلك
ملساعدتك على اختيار أفضل البرامج
بالنسبة لك .كما يقدم العديد منها دالئل
إرشادية متطورة ،ومقاطع فيديو ،ومواقع
خصيصا للطالب
إلكترونية ُمصممة
ً
املتقدمني للدراسة من بلدك .كما أن جميع
هذه املراكز لديها فرق عمل ُمدربة ميكنها
شخصيا ،أو عبر
اإلجابة على استفساراتك
ً
الهاتف ،أو عن طريق البريد اإللكتروني.

األدلة املطبوعة
توجد العديد من األدلة العامة التي تُدرج
أسماء املؤسسات التعليمية بحسب برامج
الشهادات املتاحة بها ،كما تتضمن بعض
املقاالت املفيدة اخلاصة بالدراسات العليا
(انظر قائمة “موارد إضافية” في نهاية
هذا الكتيب) .كما تقوم اجلمعيات املهنية
بنشر األدلة اخلاصة بأقسام اجلامعات
بالواليات املتحدة ،وتتضمن معلومات حول
التخصصات اخملتلفة واالهتمامات البحثية
اخلاصة بهيئة التدريس .توفر كتالوجات
اجلامعات أدق املعلومات حول املؤسسات
التعليمية وبرامجها .ميكنك احلصول على
هذه األدلة والكتالوجات من مراكز إرشاد
 EducationUSAوفي بعض مكتبات
اجلامعات.
جهات االتصال
قم مبناقشة خططك مع أعضاء هيئة
التدريس مبؤسستك اجلامعية ومع الطالب
الذين درسوا في الواليات املتحدة .فقد
يكون لديهم جهات ميكنهم االتصال بها
في الواليات املتحدة ،أو رمبا يكون لديهم
اقتراحات بخصوص اجلامعات التي ميكنك
الدراسة فيها .اتصل فورًا بجامعات
الواليات املتحدة لالستفسار عن برامجها
أو للتواصل مع الطالب األجانب امللتحقني
حاليا بالبرامج التي تفكر في االلتحاق
ً
بها.
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املواقع اإللكترونية للكليات وعناوين
بريدها اإللكتروني
لكل جامعة من اجلامعات األمريكية تقري ًبا
موقع إلكتروني يحتوي على معلومات
حول برامج الشهادات ،وإجراءات التقدمي،
واألقسام األكادميية ،واملرافق املوجودة في
احلرم اجلامعي ،وغير ذلك من املواضيع.
توجد العديد من املواقع اإللكترونية التي
حتتوي على نسخة من كتالوج الكلية
وعناوين البريد اإللكتروني اخلاصة بطالبها
احلاليني (مبا في ذلك الطالب األجانب) الذين
ميكنهم اإلجابة عن أسئلتك .إذا لم جتد هذه
املعلومات على املوقع اإللكتروني ،فاطلبها
من مكتب قبول طلبات االلتحاق.
أدوات البحث املعتمدة على اإلنترنت

أدوات الوسائط االجتماعية

هناك بعض املواقع اإللكترونية
املستقلة عن الكليات واجلامعات،
وهي تسمح لك بالبحث عن البرامج
التعليمية بحسب مجال التخصص،
أو التفضيل اجلغرافي ،أو مجموعة
متنوعة من املعايير األخرى التي حتددها
ـــ قم بزيارة موقع EducationUSA
اإللكتروني وانقر فوق “Find a U.S.
”( College or Universityالبحث
عن كلية أو جامعة بالواليات املتحدة)
تنس أنك ستحصل على شهادة
للبدء .ال َ
وستقضي معظم وقتك مع طالب وهيئة
تدريس من برنامج الدراسات العليا
نفسه اخلاص بك ،لذا عليك أن تقرر نوع
البرنامج الذي حتتاج إليه أوالً ،ثم تنظر
في املعايير الوارد وصفها أدناه.

يستطيع الطالب احلصول على معلومات
عن برامج الدراسات العليا بالواليات املتحدة
من خالل مجموعة متنوعة من األدوات
والتنسيقات التكنولوجية .مقاطع الفيديو
املتاحة عبر اإلنترنت ،وجماعات التواصل
االجتماعي ،والصوتيات واملرئيات املنشورة
عبر اإلنترنت (البودكاست) ،واملدونات
اخلاصة باحلياة في أي حرم جامعي أمريكي،
قصصا حقيقية وجتارب مباشرة
كلها تقدم
ً
من الطالب .ميكن ملراكز اإلعالم واإلرشاد
التعليمي األمريكية مساعدتك في إيجاد
مصادر املعلومات تلك.

قبل البدء في البحث عبر اإلنترنت ،فكر في
نوع التجربة التي تبحث عنها في الواليات
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املتحدة :هل ترغب في العيش في مدينة
ريفيا أو في ضاحية
كبيرة ،أم تفضل مكان ًا ً
مدينة ما؟ هل ترغب في االلتحاق مبؤسسة
تعليمية بها عشرات اآلالف من الطالب
أم تبحث عن كلية أو جامعة صغيرة أو
تنس أن كل برنامج
متوسطة احلجم؟ (ال َ
من برامج الدراسات العليا قد يكون صغيرًا
للغاية أو كبيرًا ج ًدا ،بغض النظر عن
حجم املؤسسة التعليمية التي تقدمه).
هل ترغب في دخول مرافق قد تساعدك
في دراساتك األكادميية ،مثل املتاحف أو
اجلامعات األخرى أو أماكن إلجراء إجابتك
عن هذه األسئلة وغيرها تتيح لك تنقيح
معايير البحث اخلاصة بك ووضع قائمة
باملدارس األقرب إلى تلبية احتياجاتك.

بث قناة  EducationUSATVاملتاحة
على موقع  ،YouTubeمقاطع فيديو
من إنتاج مراكز إرشاد EducationUSA
ملساعدة الطالب في عملية البحث ـــ
بد ًءا من خوض اختبارات حتديد املستوى إلى
استكمال طلبات االلتحاق واملقاالت ،إلى
توفير املنح الدراسية واملساعدة املالية،

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا

23

11-0257 IYWTS_Bk2_inside_Arabic.indd 22-23

اختيار أفضل برامج
الفصل  2الدراسات العليا لك

إلى تقدمي طلبات احلصول على تأشيرات
الطالب ،إلى حضور جلسات توجيه ما
قبل املغادرة .تتيح لك مقاطع الفيديو
التي تقدمها اجلامعات اخملتلفة فرصة
التعرف على أفضل السمات التي تراها
هذه املؤسسات التعليمية في نفسها.
تتيح لك جماعات التواصل االجتماعي
فرصة التواصل مع ممثلي قبول طلبات
االلتحاق أو التحدث إلى الطالب احلاليني.
توفر الصوتيات واملرئيات املنشورة عبر
اإلنترنت (البودكاست) نصائح مفيدة
حول عملية تقدمي طلب االلتحاق ،أو تتيح
للطالب املقبلني باالستماع إلى محاضرات
الدراسة .تقدم املدونات منظورًا من جانب
الطالب لشكل احلياة اليومية في اجلامعات
اخملتلفة .إننا نشجعك على استكشاف
كل تلك األدوات أثناء بحثك عن املدرسة
املناسبة لك.
زيارة احرام اجلامعات والكليات
إذا لم يكن باستطاعتك زيارة الواليات
املتحدة ،فمن املمكن أن يأتي ممثلو
اجلامعات لزيارتك .يستطيع أقرب مركز
إرشاد  EducationUSAمنك أن يخبرك
عن املعارض القادمة أو الزيارات األخرى التي
متنح الطالب فرصة للتحدث إلى مسؤولي
وجها
القبول في املؤسسات التعليمية
ً
لوجه .وتتم العديد من هذه اللقاءات في
ربيع أو خريف العام الذي يسبق العام الذي
تنوي بدء الدراسة فيه ،لذا فمن الضروري أن
تبدأ عملية البحث مبكرًا .مسؤولو القبول
الذين يحضرون هذه املعارض متحمسون
للتعرف عليك وللتعرف على أسباب
اهتمامك ببرامجهم التعليمية .اكتشف
املؤسسات التعليمية التي حتضر املعرض
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قبل موعد انعقاده حتى تتمكن من القيام
ببعض عمليات البحث للتعرف على هذه
املؤسسات.
ممثلو القبول باملؤسسات بالواليات املتحدة
عروضا تقدميية في مراكز
أيضا
يقدمون ً
ً
اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية
طوال العام عند زيارتهم لدول أخرى .تشرح
هذه العروض عملية القبول وكيفية
قبول الطالب في حرم جامعي معني وفي
برامج تعليمية معينة .وجد قائمة
باملعارض التي تُقام حول العالم في موقع
 EducationUSAاإللكتروني.
زيارات احلرم اجلامعي
إذا كنت قادرًا على أخذ عطلة وزيارة الواليات
املتحدة قبل أن تبدأ الدراسات العليا اخلاصة
بك ،فقد ميثل هذا فرصة رائعة لزيارة
البرامج التي تفكر في االلتحاق بها .تنظم
العديد من املؤسسات التعليمية جوالت
بقيادة الطالب احلاليني؛ ارجع إلى مكتب
قبول طلبات االلتحاق للحصول على مزي ٍد
من املعلومات .قم بزيارة املرافق األكادميية
ومرافق اإلسكان ،واحتاد الطالب ،واملكتبة،
للتعرف على احلرم اجلامعي جي ًدا .حتدث إلى
الطالب احلاليني امللتحقني بالبرامج التي
تفكر في االلتحاق بها.
مستشارو التعليم ووكالء إيجاد الطالب
اجلدد
في العديد من دول العالم ،يعمل وكالء
خصوصيون أو وكاالت خاصة إلحلاق الطالب
األجانب باجلامعات األمريكية .كما يوجد
مستشارون تعليميون خصوصيون يتلقون
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رسوما نظير مساعدة الطالب في عملية
ً
اختيار البرامج التعليمية وجتميع طلبات
االلتحاق .غال ًبا ما يكون هؤالء املستشارون
التعليميون والوكالء اخلصوصيون من
خريجي املؤسسات التعليمية األمريكية
أشخاصا كرسوا جهودهم لتعزيز فوائد
أو
ً
النظام التعليمي األمريكي ومزاياه .ولكن
أحيان ًا ال يكونون كذلك ،لذا فمن الهام
أن تتحقق من أوراق اعتماد املستشارين أو
الوكالء التعليميني وأدائهم في املاضي قبل
االستعانة بخدماتهم .فأحيان ًا يعد بعض
الوكالء أو املستشارين بأمور ـــ مثل قبول
الطالب في مؤسسات تعليمية معينة ـــ
وال ميكنهم الوفاء بها .ذا قررت االستعانة
بخدمات أحد الوكالء ،فعليك أن تشترك
في هذه العملية وأن تتحقق من األمور التي
يستطيع هذا الشخص أو هذه الشركة
حتقيقها.
إذا وجدت وكيل إحلاق أو مستشارًا مفي ًدا
وعلى دراية واسعة وميكن االعتماد عليه،
فقد يفيدك للغاية في اختيار برامج
الدراسات العليا التي تناسبك في الواليات
املتحدة وتقدمي طلب االلتحاق بها .ولكن
عليك أن تتأكد من العالمات املؤكدة لنجاح
هذا الوكيل أو املستشار في السابق مع
طالب من بلدك .اطلب منه قائمة باألسماء
والعناوين التي ميكن الرجوع إليها ،ال سيما
بعضا من هؤالء
الطالب احلاليني .راسل
ً
الطالب أو أرسل إليهم رسالة إلكترونية
هاتفيا للتعرف على آرائهم
أو اتصل بهم
ً
في البرنامج الدراسي الذي التحقوا به
واخلدمات التي حصلوا عليها من هذا
الوكيل أو املستشار .لهذه االحتياطات
خصوصا إذا كان الوكيل أو
أهمية بالغة
ً

رسوما باهظة مقابل
املستشار يطلب
ً
دوما إلى طرف محايد (مثل
خدماته .ارجع ً
أحد مراكز إرشاد )EducationUSA
للتحقق من شرعية البرامج الدراسية
التي تفكر في االلتحاق بها ومدى اعتمادها.
اعتبارات أخرى
االعتماد واالعتراف بالشهادات
من املؤشرات املهمة جلودة أي جامعة
أمريكية هو اعتمادها .على عكس العديد
من البالد األخرى ،ال توجد في الواليات
املتحدة أي مكتب حكومي مركزي يعتمد
املؤسسات التعليمية .تعتمد الواليات
املتحدة ،بدال ً من ذلك ،على نظام اعتماد
تطوعي تقوم به هيئات اعتماد غير
حكومية لضمان أن املدارس تلبي املعايير.
بالرغم من أن كل اجلامعات األمريكية
تقري ًبا حتمل أشكال اعتماد معترف بها على
نطاق واسع ،إال أن اعتمادها في الواليات
املتحدة أمر معقد؛ فهناك أنواع مختلفة
من االعتماد وعدد كبير من هيئات االعتماد.
أيضا شرط قانوني بأن تكون
وال يوجد
ً
املؤسسات التي متنح الشهادات معتمدة
أو حاصلة على شكل معني من أشكال
االعتماد .نظرًا لهذا التعقيد ،عليك أن
تتحقق بعناية مما إذا كانت الشهادة التي
ستحصل عليها من املؤسسات التعليمية
التي تقدم طلب االلتحاق بها حتظى
باعتراف حكومة دولتك وأي هيئات مهنية أو
وزارات أو جهات عمل ذات صلة .يجب عليك
أيضا أن تتحدث إلى اخلريجني الذين عادوا
ً
إلى بلدك لكي تعرف ما إذا كانوا قد جنحوا
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في االستفادة من الشهادات التي حصلوا
عليها من تلك املؤسسات في وظائفهم
التي اختاروها.
أيضا أن تقدم لك مراكز إرشاد
ميكن
ً
 EducationUSAنصائح بشأن االعتراف
بالشهادات األمريكية في بلدك وتخبرك
عما إذا كانت املؤسسة األمريكية التي متنح
الشهادات معتمدة اعتمادًا مناس ًبا .ميكن
العثور على مزي ٍد من املعلومات التفصيلية
حول موضوع االعتماد ،في الكتيب الثالث
من هذه السلسلة :لدراسة قصيرة األمد،
وبرامج اللغة اإلجنليزية ،والتعليم عن بعد،
واالعتماد.
برامج التدريب العملي أو الدراسة
في اخلارج :ضمت العديد من اجلامعات
األمريكية برامج للتدريب العملي (العمل
التطوعي أو العمل مدفوع األجر) أو
الدراسة اخلارجية (“الدراسة في اخلارج”)
في مناهجها التي قد تكون محل
اهتمامك ،ال سيما إذا كنت تشارك في
برنامج للحصول على املاجستير في مجال
مهني متخصص.
احلجم :بعض املؤسسات التعليمية
صغيرة احلجم ومتنح شهادات في مجال
دراسة واحد أو مجالي دراسة؛ وبعضها
كبير للغاية ومينح شهادات في العديد من
اجملاالت .عند اختيار املؤسسة التي ستقدم
فيها طلب االلتحاق ،عليك التفكير في
حجم هذه املؤسسة ،وكذلك حجم
القسم وبرنامج الشهادة .فاملؤسسة
الكبيرة قد توفر مرافق أكادميية أفضل،
ولكن املؤسسة الصغيرة قد متنح خدمات
شخصية أكثر .وينطبق األمر نفسه على
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حجم برنامج الشهادة .فالبرنامج الكبير
الذي يشارك فيه العديد من الطالب قد
ال يقدم االهتمام الفردي الذي حتتاج إليه؛
ولكن قد يكون هناك تنوع أكبر داخل هيئة
التدريس والطالب أنفسهم وقد تتلقى
مساعدة أكبر من الطالب اآلخرين .قد
ال يعرفك برنامج الشهادة الصغير على
مجموعة متنوعة من اآلراء في اجملال الذي
يقع عليه اختيارك ،ولكنه قد يوفر لك
اهتماما أكثر وفرصة أكبر للتحدث إلى
ً
األساتذة.
املوقع :فكر في نوع البيئة التي تريد
الدراسة فيها .هل تفضل احلياة في
مدينة كبيرة أم مدينة صغيرة أكثر راحة؟
توفر األحرام اجلامعية املقامة في املدن
الكبيرة العديد من مرافق الطعام والترفيه
والثقافة والتسوق .اجلامعات الريفية
قد تكون أهدأ ،وقد يكون الطالب أكثر
اندما ًجا مع السكان واملؤسسات املوجودة
في املدينة .ضع في حسبانك سهولة
الوصول إلى املرافق واخلدمات احمللية التي
قد تفيدك في دراساتك .على سبيل املثال،
إذا كنت تريد االلتحاق ببرنامج فنون ،هل
توفر املؤسسة التعليمية برامج جتعل
الطالب يقومون بزيارة املتاحف واملعارض
الفنية القريبة؟ إذا كنت معتادًا على اجلو
احلار ،فرمبا عليك أن تفكر في الدراسة في
مكان في الواليات املتحدة معروف بطقسه
املعتدل .أو إذا كنت تفضل املناخ البارد،
فيمكنك التفكير في منطقة ذات طقس
بارد.
خدمات الطالب :تقدم اجلامعات األمريكية
للطالب عددًا متنو ًعا من اخلدمات مثل
مكاتب الطالب األجانب ،وبرامج التوجيه
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باحلرم اجلامعي ،وخدمات االستشارات،
وخدمات املساعدة القانونية ،ومكاتب
اإلسكان ،وبرامج وجبات متنوعة ،ومراكز
صحية ،ومرافق تدريس ،وبرامج تدريس
اللغة اإلجنليزية لغير الناطقني بها،
ومعامل الكتابة ،واالستشارات املهنية.

قارن بني اجلامعات من حيث املرافق للعثور
على اخلدمات التي تلبي احتياجاتك.
الطالب ذوو اإلعاقات :إذا كانت لديك
احتياجات خاصة ،فاحرص على أن تكون
اجلامعة التي تختارها مناسبة لك .اطلب
املعلومات قبل أن تخطط للسفر إلى
الواليات املتحدة بعامني على األقل ،وقدم
تفاصيل مختصرة عن إعاقتك واملساعدة
التي حتتاج إليها.
تقدم بعض الكليات برامج شاملة للطالب
ذوي اإلعاقات التي تعيق تعليمهم ،فيما
تقدم كليات أخرى عددًا محدودًا من اخلدمات
اخلاصة لهؤالء الطالب .يجب أن تدرس أنت
وأسرتك اخلدمات املقدمة وأن تقارن بينها
لكي تعرف أيها أنسب الحتياجاتك .تعرف
تلقائيا وبال مقابل
على اخلدمات التي تُقدم
ً
واخلدمات التي يجب الترتيب لها بشكل
رسوما .إن أمكن ،اتصل
مسبق وتستتبع
ً
حال يعاني من نفس إعاقتك ،وقم
بطالب ٍ
بزيارة احلرم اجلامعي إذا استطعت .مع
تقدمي الوثائق الالزمة ،يستطيع الطالب ذوو
اإلعاقات طلب خدمات خاصة أو مدد أطول
خلوض اختبارات القبول للدراسات العليا
واختبارات الدورات التعليمية خالل العام
الدراسي.

الرتب :بالرغم من أن العديد من املؤسسات
واملنشورات تعمل على تصنيف اجلامعات،
إال أنه ال توجد أي قائمة رسمية تضم
أفضل اجلامعات في الواليات املتحدة.
ال تقوم احلكومة األمريكية بتصنيف
اجلامعات .هناك العديد من التصنيفات
غير املوضوعية وقد تكون معتمدة على
معايير ليس من بينها املعايير األكادميية
أو السمعة العامة كعوامل أساسية .توخ
احلذر الشديد من التصنيفات التي ال تشرح
املعايير التي اعتمدت عليها .التصنيفات
الراسخة ميكنها أن توفر نقطة بداية
لبحثك ،ولكن “أفضل” مؤسسة هي
املؤسسة املناسبة لك بنا ًء على العوامل
املقترحة في هذا الفصل.
تقرير إلى أين تريد تقدمي طلب االنتساب
مبجرد أن تكون لديك قائمة باملؤسسات التي
تقدم مجال دراستك وأي اختصاصات ذات
صلة بها ،سيكون عليك مقارنة البيانات
املوضوعية اخلاصة بهذه املؤسسات .ال
تعتمد فقط على التصنيفات أو ترتيب
املؤسسات التعليمية لكي تقوم بذلك؛
فاختيارك القسم املناسب لك أهم من
اختيار أشهر أو أرقى جامعة .اعلم أن سمعة
القسم تعتمد بشدة على سمعة هيئة
التدريس فيه .أحيان ًا تكون الدراسة على يد
شخص معني أهم من الدراسة في جامعة
تنس أن التعيني كمعيد
ذات اسم عريق .ال َ
وزميل يعتمد في الغالب على “التوافق”
الصحيح بني االهتمامات البحثية للطالب
وهيئة التدريس .قد يساعدك البحث املتقدم
املتأني في العثور على املؤسسات التعليمية
ذات األقسام وهيئة التدريس التي حتقق
أهدافك األكادميية واملهنية ،وقد تزيد من
فرصك للحصول على مساعدة مالية.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا
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اختيار أفضل برامج
الفصل  2الدراسات العليا لك

قد تعتقد أنه من املفيد أن تلجأ إلى وضع
جدول مقارنة يضم أوجه االختالف بني
اجلامعات فيما يتعلق مبا يلي:
• البرامج واملرافق البحثية ،مبا في ذلك
املكتبات ومنشآت الكمبيوتر،
• حجم القسم (الطالب وهيئة التدريس)
وحجم املؤسسة،
• مؤهالت هيئة التدريس،

• اعتماد املؤسسة ،وإن أمكن ،القسم أو
البرنامج،
• متطلبات املقرر التعليمي واألطروحة،

• املدة الزمنية الالزمة للحصول على
الشهادة،
• املتطلبات األكادميية للقبول ،مبا في
ذلك درجات االختبار املطلوبة (انظر
الفصل الثالث للحصول على مزي ٍد
من املعلومات) ،والشهادات ،ومتوسط
الدرجات اجلامعية الالزمة،
• تكلفة الدراسة ،والرسوم ،والكتب،
إلخ،

• مدى توفر املساعدة املالية (انظر الفصل
 6للحصول على مزي ٍد من املعلومات)،
• املوقع ،وخيارات السكن ،ومكان احلرم
اجلامعي ،واملناخ ،وتكاليف املعيشة،
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• خدمات الطالب األجانب واخلدمات األخرى
املتاحة في احلرم اجلامعي.
اقصر خياراتك على املؤسسات التي حتقق
احتياجاتك الشخصية واملهنية ،والتي
ميكنك تسديد رسومها ،والتي ترى نفسك
مؤهال ً للقبول بها .انظر الفصل “ 4إعداد
طلبات االنتساب الناجحة” للحصول على
مزي ٍد من التوجيهات.
إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية
• ضع أهدافك التعليمية واملهنية
ملساعدتك على حتديد أنسب البرامج
لك.
• مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي
األمريكية من شأنها أن توفر لك
معلومات ونصائح حول برامج الشهادات
واجلوانب األخرى للدراسة في الواليات
املتحدة.
• متثل الدالئل اإلرشادية واملواقع
اإللكترونية مصادر مفيدة للمعلومات،
أيضا إلى هيئة
ولكن يجب أن تتوجه ً
التدريس في املؤسسة التعليمية وإلى
طالب درسوا في الواليات املتحدة.

اختيار أفضل برامج
الفصل  2الدراسات العليا لك

دوما من حالة اعتماد برامج
• حتقق
ً
الشهادات التي تفكر في االلتحاق بها،
واكتشف ما إذا كانت تلك الشهادات
معترف بها في بلدك.
• مبجرد وضع قائمة بالبرامج التي
تقدم مجال دراستك وتخصصك
(تخصصاتك) ،قم مبقارنة تلك البرامج
من حيث تكاليفها املادية واملساعدة
املتاحة ،ومتطلبات القبول والشهادات،
وهيئة التدريس والطالب ،وخدمات احلرم
اجلامعي ومرافقه.

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
دليل مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي
األمريكية

http://www.educationusa.state.gov
انقر فوق (”“Find an Advising Center

البحث عن مركز إرشاد)

جامعة تكساس في قاعدة بيانات أوستني
للجامعات األمريكية
http://www.utexas.edu/world/univ/
state/

تقرير Princeton
http://www.princetonreview.com/

مجلس التعليم العالي
االعتماد

http://www.chea.org

وزارة التعليم األمريكية ،قاعدة بيانات
املؤسسات املعتمدة ملرحلة التعليم العالي
والبرامج
http://ope.ed.gov/accreditation/

منظمة احلراك الدولي ـــ الواليات املتحدة
(معلومات للطالب ذوو اإلعاقات)
http://www.miusa.org

• يُعد حضور معارض اجلامعات األمريكية
وزيارة األحرام اجلامعية طريقة مفيدة
أخرى للمساعدة في اختيار البرامج
املناسبة لك.
• قد تكون التصنيفات مفيدة ،إال أنه يجب
النظر إليها بحذر وفي ضوء بيانات أخرى
أكثر موضوعية.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا
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شروط القبول
الفصل  3وامتحانات الدخول

شروط
		
القبول
		
و
		
			 اختبارات
الدخول
		

الشروط األساسية للقبول في برنامج
الدراسات العليا في الواليات املتحدة هي:
• خلفية أكادميية قوية،

• إتقان واضح للغة اإلجنليزية؛ وبالنسبة
للعديد من البرامج،
• درجات جناح في اختبار قبول واحد أو أكثر
لتحديد املستوى.
اخللفية األكادميية
لكي تتأهل لاللتحاق ببرنامج دراسات عليا،
عليك أن تكون قد أكملت ،أو كنت على
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وشك إكمال ،شهادة أكادميية أو احترافية
أولى .يستغرق حتقيق ذلك في الواليات
املتحدة عادةً أربع سنوات من الدراسة
اجلامعية ،مما يجعل مجموع السنوات
الدراسية للطالب في الواليات املتحدة
 16سنة في املدرسة واجلامعة .أما إذا
استغرقت شهادتك األكادميية األولى ثالث
سنوات من الدراسة فقط ،أو إذا كنت قد
أكملت  14أو  15سنة من الدراسة في
املدارس واجلامعات بصورة مجتمعة ،أو إذا
كانت دراستك لنيل شهادة تشمل مقررات
تعليمية في حقل فني واحد ،فعليك
استشارة مرشد تعليمي عما إذا كنت
مؤهال ً للقبول في برامج شهادات دراسات

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا

شروط القبول
الفصل  3وامتحانات الدخول

عليا في الواليات املتحدة .الحظ أنه على
الرغم من أن كافة اجلامعات األمريكية تتبع
نفس األنظمة العامة ،إال أنها قد تختلف
معينة
بالنسبة ملستوى اعترافها بشهادة ّ
صادرة من بالدك.
على مقدمي طلبات االنتساب إلى كلية
للدراسات العليا أن يكون لديهم درجات
ممتازة ،وباألخص في احلقل الذي اختاروه
لدراستهم .تطلب معظم دوائر الدراسات
العليا ،كحد أدنى ،حصول الطالب في
دراسته اجلامعية األولى على درجة “”B
كما هي معتمدة في الواليات املتحدة أو
ما يعادلها .يستطيع موظفو مراكز اإلعالم
واإلرشاد التعليمي األمريكية إعالمك عن
ما يعادله هذا املتوسط من الدرجات في
نظام التعليم املتبع في بالدك .كما أن
القدرة املبرهن عنها في األبحاث ،أو اخلبرة
العملية املتعلقة بها تزيد من احتماالت
فرص قبولك في الدراسات العليا.
اختبارات القبول بالدراسات العليا
معظم دوائر الدراسات العليا تتطلب
درجات جناح على األقل في واحد من اختبارات
القبول للدراسة األكادميية :هما إما اختبار
األهلية العامة ،مثل امتحان سجل
الدراسات العليا -اختبار عام  )GRE( -وهو
الذي يقيس مهارات االستنتاجات اللفظية
والكمية ،والتفكير النقدي ،ومهارات
الكتابة التحليلية ،أو اختبار التحصيل في
مجالك كاختبار موضوع  .GREمعظم
كليات إدارة األعمال تتطلب اختبار القبول
للدراسات العليا في اإلدارة للمتخرج
( )GMATالذي يتضمن تقييم الكتابة
التحليلية باإلضافة إلى األقسام اللفظية
والكمية لكن مع زيادة األعداد التي بدأت

كذلك في قبول درجات االختبار العام لسجل
الدراسات العليا .اختبار ميلر للمتشابهات
الذي يقيس التفكير التحليلي من خالل
املشكالت احملددة كاملتشابهات التي قد
تكون الزمة في احلقول مثل التعليم وعلم
النفس .الكليات االحترافية مثل كليات
احلقوق والطب وطب األسنان والطب
البيطري لديها اختبارات خاصة بها،
الرجاء اإلطالع على الفصل “ ،9الدراسة
االحترافية االختصاصية” ملعرفة معلومات
إضافية.
حتقق من البرامج التي تفكر في البحث
عنها إذا كنت حتتاج إلى خوض اختبار
أو أكثر من هذه االختبارات .تقدم أدلة
املؤسسات التعليمية الفردية ومؤسسات
الدراسات العليا التعليمية غالبا ً نطاق
جملموع عالمات االختبار بالنسبة للمتقدمني
الناجحني الراغبني باالنتساب في البرامج
اخملتلفة .من الهام االنتباه إلى أن الدرجات
احملصلة في االختبار تعد فقط أحد العوامل
ّ
املستخدمة في تقييم طلبات االنتساب.
يعلم املسؤولون عن القبول بأنك قد تقوم
بإجراء اختبارات في لغة مختلفة عن لغتك
األصلية ،وسوف يأخذون ذلك في اعتبارهم.
ال يوجد مجموع عالمات للنجاح أو الرسوب
في هذه االختبارات لكن مجموع العالمات
التي حتصل عليها سوف يكون لها تأثير
على القيمة التنافسية الكلية لطلب
انتسابك.
يجب أن تخطط لتقدمي االختبارات املالئمة
قبل سنة واحدة من توقع بدء التحاقك
ببرنامج الدراسات العليا اخلاص بك.
تذكر أنه في أوقات السنة التي تكون
فيها منشغال ً ،قد جتد أنك غير قادر على
خوض االختبار فورا ً ،لذا سجل اسمك في

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا
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شروط القبول
الفصل  3وامتحانات الدخول

وقت مسبق .ملزيد من املعلومات أو لطلب
التسجيل وللحصول على مواد التحضير
لالختبار ،تفضل بزيارة موقع االختبار الذي
حتتاج إليه على اإلنترنت .ميكنك كذلك
العثور على املزيد من املعلومات من أقرب
مركز إعالم وإرشاد تعليمي أمريكي.

على البريد اإللكتروني toefl@ets.org

املهارة باللغة اإلجنليزية

إذا لم تكن أحد مواطني الواليات املتحدة
وشخص لغته األصلية ليست هي
اإلجنليزية تعلمتها باإلجنليزية خالل فترة
دراستك ،فيمكن التنازل عن اشتراط إجراء
اختبار اللغة اإلجنليزية .تأكد من سؤالك
عن املؤسسات التي تخطط لالنتساب
إليها بطريقة جيدة قبل حلول التواريخ
النهائية لقبول طلبات االنتساب ،قد ال متيل
اجلامعات األمريكية إلى قبول نتائج امتحان
اللغة اإلجنليزية في املدارس الثانوية بكونه
دليل يثبت املقدرة باللغة اإلجنليزية.

بغية إكمال الدراسات العليا في الواليات
املتحدة بنجاح ،يجب أن تكون قادرا ً على
قراءة وكتابة اللغة اإلجنليزية والتحدث بها
بدرجة عالية من البراعة .وسوف تساعدك
أيضا ً املهارة باللغة اإلجنليزية على حتقيق
أهدافك األكادميية والشخصية أثناء
وجودك في الواليات املتحدة.
من أجل حتديد مستوى مهارتك باللغة
اإلجنليزية ،تقدم إلجراء أحد االختبارات
املذكورة أدناه في أبكر وقت ممكن على
األقل سنة واحدة قبل أن تنوي االلتحاق.
تضع كل مؤسسة تعليمية معايير قبول
ملستوى املهارة باللغة اإلجنليزية خاصة بها،
لذا حتقق من البرامج التي تفكر باالنتساب
بها ملعرفة شروطها اخلاصة.
إذا قدمت طلبا ً للحصول على مساعدة
مالية مقابل التدريس ،فقد تطلب منك
اجلامعة أن تأخذ اختبار التحدث باللغة
اإلجنليزية كال من امتحان اللغة االجنليزية
كلغة أجنبية ( )TOEFLالذي ميكن إجرائه
عبر اإلنترنت و  IELTSالذي يشتمل على
أقسام التحدث .إذا كنت تعيش في دولة
ال تقدم خدمات إجراء اختبار  TOEFLأو
 IELTSعبر اإلنترنت ،فيمكنك االتصال
بخدمات االختبارات التعليمية ()ETS
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لطلب امتحان التح ّدث باللغة االجنليزية
( .)TSEاترك عدة شهور إضافية لعملية
التقدم بطلب االنتساب إذا كنت تتقدم
بطلب للحصول على مساعدة مالية
مقابل التدريس.

اختبار اللغة االجنليزية كلغة أجنبية
()TOEFL
يقيس اختبار  TOEFLقدرة الشخص
الذي ال تكون لغته األصلية هي اإلجنليزية
للتواصل في مكان الدراسة األكادميية.
اختبار  TOEFLعلى اإلنترنت (َ )iBTل ُه
أقسام :القراءة واالستماع والتحدث
أربعة
ِ
والكتابة .أمام املتقدمني احملتملني أربع
ساعات إلمتام االختبار ،وتتم إدارة االختبار
بواسطة حاسوب متصل بشبكة اتصال
خاصة باالختبار تعتمد على اإلنترنت
عبر مواقع االختبار املعتمد .اختبار
 TOEFLاملستند إلى الكتابة على
الورق ( )TOEFL PBTيقدم اختبار
 TOEFLفي مجاالت حيث ال يتوفر خاللها
 TOEFL iBTإلكمال شبكة مركز
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شروط القبول
الفصل  3وامتحانات الدخول
االختبار  .TOEFL iBTاختبار TOEFL

املعتمد على الكتابة الورقية ال يشتمل
على قسم التحدث .إذا اخترت خوض
اختبار  ،TOEFLلكنك تعيش في بلد ال
تقدم  ،TOEFL iBTفيمكنك االتصال بـ
 ETSعلى  toefl@ets.orgلطلب امتحان
التح ّدث باللغة االجنليزية ( )TSEلتقييم
كفاءة التحدث باللغة اإلجنليزية.
يتوفر التسجيل الختبار  TOEFLعبر
اإلنترنت وبواسطة الهاتف وبالبريد ،ويلزم
التسجيل املسبق .في أوقات محددة من
العام ،أو في بعض املدن ،قد تصبح املراكز
كاملة ،لذا تأكد من التسجيل مبكراً.
ملزيد من املعلومات حول التسجيل،
وتواريخ االختبارات والتحضير لالختبارات،
واملسائل األخرى ،الرجاء زيارة موقع الويب
اخلاص باختبار  TOEFLعلى املوقع
 www.ets.org/toefl،أو االتصال بأقرب
مركز إعالم وإرشاد تعليمي أمريكي لديك.
نظام اختبار اللغة اإلجنليزية الدولي
()IELTS
 IELTSهو اختبار يعتمد على الكتابة
ويعمل على تقييم مقدرة الشخص
باللغة اإلجنليزية من حيث القراءة والتعلم
والكتابة والتحدث.
أقسام القراءة والكتابة من اختبار IELTS
متوفرة في نسختني :التدريب األكادميي
والعام .وحدات االستماع والتحدث
مماثلة في النسختني .األشخاص الذين
يخوضون االختبار واملهتمني بااللتحاق
ببرامج التعليم العالي أو متابعة اإلجازة
في التخصصات املهنية مبجاالت الرعاية

الصحية سيقومون عادة بأخذ النسخة
األكادميية من وحدات القراءة والكتابة.
نسخة التدريب العام مخصصة
لألشخاص الذين يخوضون االختبار وفي
حاجة إلى استخدام اللغة اإلجنليزية
اليومية لألنشطة العملية أو التعليم
الثانوي أو التدريب املهني ،أو أغراض العمل،
أو الهجرة.
ملعرفة معلومات التسجيل ،الرجاء زيارة
موقع  IELTSعلى www.ielts.org.
يتضمن موقع الويب على كتيب “معلومات
املتقدمني احملتملني” وميكن تنزيله من املوقع
باإلضافة إلى قائمة من مراكز ،IELTS
وتواريخ االختبار ،وتكلفة االختبار في
العمالت احمللية.
إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية
• من أجل تقدمي طلب االنتساب لبرنامج
شهادة دراسات عليا في الواليات املتحدة
عليك أن تكون قد أكملت ،أو على وشك
أن تُكمل ،شهادة أكادميية أو احترافية
جامعية أولى ،كما عليك أن تكون قد
حققت درجات دراسية جيدة.
• إذا لم تكن اللغة اإلجنليزية لغتك
األولى ،فستكون في حاجة إلى إكمال
اختبار اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية
( )TOEFLأو إجراء نظام اختبار اللغة
اإلجنليزية الدولي ( .)IELTSحتقق مع
املؤسسات التعليمية التي تخطط
باالنتساب إليها ملعرفة شروط املهارة
باللغة اإلجنليزية.
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شروط القبول
الفصل  3وامتحانات الدخول

• إذا قدمت طلبا ً للحصول على مساعدة
مالية مقابل التدريس ،فقد تطلب
دوائر الدراسات العليا منك تقدمي ما
يثبت مقدرتك باللغة اإلجنليزية .كال
من اختباري  ،TOEFL iBTو IELTS
يعمالن على قياس ذلك .إذا اخترت خوض
اختبار  ،TOEFLلكنك تعيش في
بلد ال تقدم  ،TOEFL iBTفيمكنك
االتصال بـ  ETSعلى toefl@ets.org
لطلب امتحان التح ّدث باللغة االجنليزية
( )TSEلتقييم كفاءة التحدث باللغة
اإلجنليزية.
• تطلب العديد من برامج الدراسات العليا
في الواليات املتحدة من مقدمي طلبات
االنتساب إليها تقدمي مجموع العالمات
التي مت احلصول عليها في اختبار قبول
موحد املعايير ،وتكون هذه االختبارات
في أغلب األحيان هي االختبار العام
( )GRE General Testللبرامج
األكادميية ،واختبار القبول في كليات
الدراسات العليا لإلدارة ()GMAT
لبرامج كليات إدارة األعمال .تتطلب
بعض البرامج األكادميية أيضا ً من
مقدمي الطلبات تقدمي اختبار موضوع
الدراسة ،واختبار التقييم الكتابي
(.)GRE Subject Test

الفصل  4إعداد طلبات االنتساب الناجحة

• قم بالتسجيل الختبارات القبول في
وقت مبكر واستعد لها مسبقا ً قبل
شهر أو شهرين من إجرائها على األقل.

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
 GMATاختبار القبول للدراسات العليا
في اإلدارة للمتخرج:

http://www.mba.com/mba/thegmat

 GREامتحان سجل الدراسات العليا:

http://www.ets.org/gre

 IELTSنظام اختبار اللغة اإلجنليزية الدولي

http://www.ielts.org

 Miller Analogies Testﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻴﻠﺭ
ﻟﻠﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ
http://www.milleranalogies.com

إعداد
طلبات
		
االنتساب
			

 TOEFLامتحان اللغة االجنليزية كلغة
أجنبية
http://www.ets.org/toefl

“من الهام أن يكون تخصصك في
مجالك منعكس في طلب االنتساب
اخلاص بك .تأكد من شرح أي صعوبات
أكادميية تكون قد صافتك والطريقة
التي اتبعتها لتصحيحها .متنح
النشاطات خارج الدراسة جلنة القبول
فكرة عن شخصية الشخص”.

الواليات املتحدة .حان الوقت اآلن لبدء
إعداد طلبات االنتساب اخلاصة بك .يقدم
لك هذا الفصل معلومات ونصائح عملية
ملساعدتك في إعداد طلبات ناجحة
لالنتساب إلى البرامج التي تختارها.

— طالب طب من غانا

يجب أن يكون لديك قائمة مختصرة
من برامج الشهادات التي تتطابق مع
احتياجاتك واهتماماتك وقدراتك .يجب أن
تشعر كذلك بالثقة من متتعك باحلد األدنى
من شروط الدخول للدراسة في الواليات
املتحدة وأنك قادرا ً على حتمل تكاليف
التعليم اخلاص بالدراسات العليا في
34
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عملية إعداد الطلبات
يجب أن تبدأ عملية إعداد الطلبات ،بدءا ً
من احلصول على معلومات أولية بشأن
تقدمي طلب تأشيرة دخول للطالب ،قبل
فترة تتراوح ما بني  ،12و 18شهرا ً قبل أن
ترغب في بدء الدراسة بالواليات املتحدة.
لرجاء اإلطالع على فصل  5للتعرف على
ملخص باإلطار الزمني للتقدم بطلبات
االنتساب إلى اجلامعات األمريكية
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للتأكد من فهمك ملا حتتاج لفعله ووقت
فعل ذلك .قد يكون من املمكن إمتام
العملية في أقل من  12شهر لكن يجد
األشخاص املتقدمني عادة مجموعة خيارات
أكثر تقييدا ً للمؤسسات التعليمية وحتى
فرص أقل من حيث تلقي املساعدة املالية.
طلب املواد الالزمة إلعداد الطلبات
حتصر معظم الطالب طلبات االنتساب
اخلاصة بها لعدد يتراوح ما بني أربع وسبع
برامج .اطلب املعلومات من أي عدد من
الكليات حسبما ترغب ،ثم قم باختصار
قائمتك مبجرد قراءة املعلومات التي تتلقاها.
معظم جميع املواقع اإللكترونية اخلاصة
ببرامج الدراسات العليا تتيح للطالب
املهتمني طلب املعلومات عبر اإلنترنت أو
إرسال رسائل إلكترونية للعاملني مبكتب
القبول مباشرة .إذا كان ميكنك الوصول إلى
شبكة اإلنترنت ،فهذه هي الطريقة األكثر
سهولة إلرسال االستعالم ومعرفة البرامج
والرد بسرعة عادة.
غالبا ً ما تنشر اجلامعات األمريكية
الكتالوجات اخلاصة بها على مواقع
اإللكترونية التابعة لها حتى أن بعضها
توقف عن إصدار نسخ ورقية مطبوعة.
العديد من البرامج لديها طلبات انتساب
عبر اإلنترنت أيضاً .في حال وجود طلب
التقدمي على شبكة اإلنترنت ،فيجب عليك
استخدامه .هذه هي أسرع طريقة إلرسال
طلب التقدمي.
إذا كان يجب عليك التواصل مع إحدى
الكليات عبر البريد العادي ،فاستخدم
العنوان اخلاص باجلامعة املذكور في
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الكتيبات املرجعية املتوفرة في مركز
إعالم وإرشاد تعليمي أمريكي باملنطقة
التي توجد بها وتأكد من شمولها على
اسم املكتب أو القسم املالئم على ظرف
الرسالة.
إذا كنت تخطط للتقدم باالنتساب إلى
مؤسسات تعليمية تشهد مستوى عالي
من التنافس أو تسعى إلى طلب املساعدة
املالية أو طلب معلومات ،فقم بذلك قبل
 18شهر على تخطيطك لاللتحاق .في
حاالت أخرى ،قم بإرسال أول استفسار
لك قبل  12شهرا ً من التاريخ الذي قررته
لاللتحاق باجلامعة .منح نفسك وقتا ً كافيا ً
ملواجهة احتماالت التأخير في تسليم
البريد الدولي ،وباألخص إذا أرسلت طلباتك
بالبريد في شهر نوفمبر /تشرين الثاني ،أو
شهر ديسمبر /كانون األول عندما يتسبب
احلجم الكبير من بريد األعياد في مضاعفة
الوقت الذي تستغرقه الرسائل للوصول
إلى أصحابها.
التسجيل لتقدمي اختبارات القبول
إذا كنت تعتزم االلتحاق باجلامعة في شهر
سبتمبر /أيلول (نصف السنة الدراسية
اخلريفية) ،تقدم إلجراء أية اختبارات
ضرورية خالل شهر يناير /كانون الثاني من
نفس السنة كموعد أخير ومن املفضل أن
يكون أبكر من ذلك .حتقق إذا كنت حتتاج
إلى خوض االختبار العام ( ،)GREأو
اختبار موضوع  ،GREأو اختبار القبول
للدراسات العليا في اإلدارة للمتخرج
( ،)GMATأو أي اختبارات قبول أخرى.
(انظر فصل  3ملعرفة معلومات إضافية
حول تلك االختبارات).
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إذا لم تكن اللغة اإلجنليزية هل لغتك
األصلية ،فسجل اسمك خلوض اختبار
 ،TOEFLأو ( .IELTSانظر فصل
 .)3وكما هو متبع في اختبارات القبول
األكادميية ،تأكد من وصول نتائج االختبار
إلى اجلامعات قبل املواعيد النهائية احملددة
لها .إذا كنت تعتقد بأنك مؤهال ً لعدم
اخلضوع الختبار املهارة باللغة اإلجنليزية،
فالرجاء االتصال باجلامعات مباشرة
للحصول على مزيد من التفاصيل .اسأل
قبل شهر إلى شهرين من تواريخ االختبارات
عن مواد إعداد االختبار وعن أي مساعدة
أخرى قد حتتاج إليها .بإمكان مركز اإلعالم
واإلرشاد التعليمي األمريكي في بلدك
تزويدك مبعلومات إضافية.
إكمال وإعادة مواد طلب االنتساب
مبجرد استالمك للمعلومات من اجلامعات،
قم بقراءة كل شيء بعناية .معظم
الكليات تطلب نفس املعلومات ولكنها قد
تطلبها وفقا ً لطرق مختلفة .سوف يطلب
منك عادة تزويد البنود التالية.
استمارة طلب االنتساب
يجب أن تكون استمارة طلب االنتساب التي
تقدمها متقنة وواضحة لتقدمي انطباع
جيد .يجب أن تنظم جميع معلوماتك ضمن
استمارة الطلب املزودة لك ،وأن ال تستعمل
صفحات إضافية إال عند الضرورة .حافظ
على تنظيم واتساق معلوماتك الشخصية
وتهجئة اسمك دوما ً بنفس الطريقة على
كافة الوثائق ،سوف يساعد ذلك الكليات
في تعقب مواد طلبك بسهولة أكبر .ال
تقلق حول عدم إضافة رقم ضمان اجتماعي
أمريكي ـــ اترك القسم املتعلق بذلك

فارغا ً أو اكتب “ال شيء” حسب التعليمات.
جتنب استخدام اخملتصرات ،من األفضل أن
تكتب بالكامل أسماء وعناوين كلياتك،
أصحاب عملك ،امتحاناتك ،وجوائزك.
قم دوما ً بتزويد معلومات حول تعليمك
أو جتاربك في العمل الوظيفي بترتيب
منطقي ،وليكن ذلك إما وفق تسلسلها
الزمني أو عكس تسلسلها الزمني .سوف
يطلب منك أيضا ً معرفة الوقت الذي ترغب
عنده ببدء دراساتك والشهادة التي تأمل
في احلصول عليها.
رسم طلب االنتساب
تفرض كل برامج الدراسات العليا تقريبا ً
رسما ً على طلب االنتساب ال ميكن استرداده
وذك لتغطية كلفة معاملة طلبك .يجب
دفع هذا الرسم بالدوالر األمريكي إما
بواسطة شيك مصري مسحوب على
مصرف أمريكي ،أو بواسطة حوالة بريدية
دولية ،أو بالبطاقة االئتمانية .حتقق من
استمارة الطلب املرسلة من الكلية أو من
موقعها على اإلنترنت أو من كتالوجها
ملعرفة األساليب املقبولة لعملية الدفع.
سجالت العالمات الدراسية
سجل العالمات الدراسية هو عبارة عن
سجل يتضمن تعليمك السابق ويشتمل
كذلك على قائمة باملقررات الدراسية
التي تابعها الطالب في املدرسة برامج
الدراسات اجلامعية األولى ووقت حصوله
عليهم والدرجات التي حصل عليها في
كل مقرر دراسي .سيطلب منك تقدمي هذا
السجل عند التقدم لالنتساب في برامج
الدراسات العليا.
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بالنسبة للطالب الدوليني ،فقد تقوم
الكليات األمريكية في بعض األحيان بتقدمي
استمارات خاصة يطلب فيها من اجلهة
املسؤولة في مدرستك تدوين درجاتك
وأدائك األكادميي باملقارنة مع طالب آخرين
في مدرستك .في حال لم يتم تزويد هذه
االستمارات ،فيكون مطلوبا ً من مدرستك
تقدمي الوثائق الرسمية التي تعطي هذا
النوع من املعلومات على ورق رسائل حتمل
اسم املدرسة وعنوان وختمها .إذا طلب
املسؤول عن مكتب القبول تفسيرا ً حول
النظام املتبع لوضع الدرجات واملرتبة في
احلصة الدراسية ،أو وصفا ً للحصص
الدراسية التي تابعتها ،يجب ،إذا أمكن
ذلك ،تزويد هذه املعلومات من قبل مسؤول
في مدرستك .يفضل املسؤولون في مكاتب
القبول أن يرسل سجل العالمات الدراسية
للدراسة السابقة مع طلبك في مغلف
مختوم من قبل مدرستك وإرساله مباشرة
من قبل املدرسة.
تقيم الكليات األمريكية درجاتك والوثائق
امللحقة بها أما بنفسها ،أو بدفع مقابل
لشركة خارجية تعرف باسم شركة
تقييم املستندات الثبوتية ،للقيام بتقييم
وثائقك .أو قد تطلب أحيانا ً من مقدمي
طلبات االنتساب الدوليني أن يدفعوا رسما ً
لتقييم وثائقهم.
حسب الطلب ،قم بإرسال نسخ معتمدة
من شهادات الدبلوم األصلية اخلاصة بك،
أو شهاداتك أو ألقابك املهنية ،ونسخ من
السجالت الكاملة ألدائك في أي امتحان
شامل خضعت له في بلدك األم .ال ترسل
الوثائق األصلية إال إذا لم يكن هناك بديل
عنها ،ألن هذه الوثائق لن تعاد إليك .ميكن
تصديق نسخ عن هذه الوثائق بختم
38
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رسمي من الكلية أو اجلامعة أو تصديقها
من قبل موظف رسمي مخول بالتصديق
على مثل هذه الوثائق.
إذا كانت الترجمات إلى اللغة اإلجنليزية
ضرورية ،ميكنك اللجوء إلى خدمات مترجم
محترف أو ترجمة الوثائق بنفسك .لكن
يجب أيضا ً التصديق على هذه الترجمات
من قبل مؤسسة مقبولة .تقوم بعض
مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية
بترجمة هذه الوثائق والتصديق عليها
ملساعدتك في عملية حتضير طلبك ،وقد
يفرض رسم على تقدمي مثل هذه اخلدمات.
ال حتاول حتويل نتائجك املدرسية ومقرراتك
التعليمية إلى مصطلحات أمريكية ،حاول
بدال ً من ذلك إعطاء أكبر قدر ممكن من
املعلومات اخللفية حول نظام وضع الدرجات
الدراسية املستخدمة وأنواع الدبلوم أو
الشهادات أو اجلوائز املمنوحة.
تقارير مجموع عالمات االختبار
عند التقدم ألخذ اختبار  ،GREأو
 ،GMATأو  ،MATأو ،TOEFL
أو  ،IELTSأو أي أمتحانات أخرى ،يجب
أن تكون في هذه األثناء ،أصبحت تعرف
اجلامعات التي ترغب في إرسال طلب
االنتساب إليها .سوف تختصر من الوقت
واملال عن طريق طلب درجات النجاح وقت
إجراء االختبار بدال ً من طلب احلصول عليها
منفصلة في تاريخ الحق .عند تقدمي طلب
االنتساب ،ارفق معه ،إذا أمكن ،نسخة
عن تقارير مجموع عالمات االختبارات التي
قدمتها .بعد ذلك ميكن ملكتب القبول
إجراء مطابقة بشكل أكثر سهولة لطلب
انتسابك مع عالمات النجاح الرسمية عند
وصولها .في بعض احلاالت ،قد يبدأ املكتب
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في معاجلة طلب انتسابك عند وجود صورة
فوتوغرافية فقط.
البيان الشخصي أو بيان باألهداف
جميع برامج الدراسات العليا تقريبا ً تطلب
من مقدمي طلبات االنتساب إرسال بيان
شخصي أو بيان باألهداف كجزء من عملية
التقدمي .يوفر البيان الشخصي للجامعات
فرصة ألخذ فكرة خاصة عنك ،ال ميكن
تكوينها من خالل الدرجات الدراسية
واألرقام التي تكمل طلبك .اكتب بيان
ملخص وواضح ومقنع يعكس بصدق
وجهات نظرك وتطلعاتك .تقوم جلنة القبول
مبراجعة طلبات االنتساب التي ترغب في
رؤيتها ،وفي حال وجود مطابقة جيدة بني
طلبك والقسم أو الكلية ،وإذا كان برنامج
الشهادة يلبي احتياجاتك.
بيان الغايات يعد جزء هام من طلب
االنتساب وهو فرصة بالنسبة لك لتمييز
طلبك عن بقية طلبات االنتساب األخرى .ال
يهدف البيان الشخصي إلى أن يكون مبثابة
سيرة ذاتية بترتيب زمني ،لكن بدال ً من
ذلك ،استخدم قدرتك اإلبداعية للخروج
بتنسيق ومحتوى رائعني مبا سيحافظ على
اهتمام القارئ.
ضع في اعتبارك األسئلة األربعة التالية
عند كتابة بيان الغايات:
• ملاذا ترغب في متابعة الشهادة اجلامعية،
وملاذا اآلن؟ ستسألك اجلامعة غالبا ً
عن أهدافك املهنية وكيفية ارتباطها
بخبراتك السابقة وقرارك بالتقدم
لالنتساب في إحدى الدراسات اجلامعية.

• ما هي اهتماماتك األكادميية أو البحثية؟
تقوم جلنة القبول بالبحث عن وجود
مطابقة جيدة بني طلبك والقسم
لضمان تلبية كل اهتماماتك .تبحث
جلنة القبول كذلك عن مدى النضوج
الفكري وفهم مجال الدراسة اخلاص
بك.
• ملاذا تتقدم بطلب لالنتساب إلى مؤسسة
تعليمية وبرنامج شهادات معني؟ قم
بوضع كل بيان غايات وفقا ً للحاجة
اخلاصة باملؤسسة والبرنامج املعنيني،
مبا في ذلك ،إن أمكن ،املراجع اخلاصة
باألساتذة عندما ترغب في التعامل
معهم ،واملقررات الدراسية التي ترغب
في أخذها ،واملرافق املتميزة املتاحة في
املؤسسة التعليمية .مسؤولو القبول
يرغبون في رؤية قيامك بإجراء بحث
دقيق حول برنامجهم وبأنك متقدم جاد
في طلب االنتساب.
• ما الذي ميكنك املساهمة به بالنسبة
للقسم أو البرنامج فيما يتعلق باخللفية،
أو القدرات ،أو أي الصفات واالهتمامات
اخلاصة األخرى؟ قم مبناقشة أي خبرات أو
إجنازات سابقة ذات صلة ،باإلضافة إلى
أي صفات خاصة قد تشعر بأنها لديك
ميكن أن تفيد البرنامج كاملنظور الدولي
لديك.
بعض األفكار املفيدة:
• تأكد من إجابتك على السؤال املطروح.
عند قيامك بكتابة ملخص للبيان ،قم
بالرجوع إلى البيان مرة أخرى والتحقق
من إجابته على السؤال ،ثم قم بفعل
الشيء نفسه مع كل مسودة ملقاالتك.
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• ال تتجاوز حد الكلمات إذا كان وارداً.
حافظ على البيان مسردا ً في جانبني أو
ثالث جوانب من الورقة (بشكل مكتوب
أو معالج ببرنامج  wordعلى احلاسوب،
وبه تباعد مزدوج) ،في حال عدم وجود
حد معني.
• تأكد من أن البيان اخلاص بك يقدم متثيال ً
حقيقا ً لذاتك ولقدراتك ـــ من الهام أن
تكون املقالة أصلية وصادقة.
• يقوم مسؤولو القبول بقراءة العديد من
املقاالت .ولكون بعض البرامج تشهد
تنافسا ً شديدا ً ،فحاول بجملة أولية
شيقة جتذب انتباه القارئ وجتعل مقالتك
أكثر جدارة بأن تبقي في بؤرة االهتمام.
• دع شخص ما تثق فيه يتولي مراجعة كل
بيان غايات للتحري عن أي أخطاء نحوية
أو إمالئية .تأكد من أن البيانات واضحة
وشيقة ومنظمة بشكل منطقي .يعد
البيان الشخصي دليل هام يظهر مهارات
التواصل الكتابية اخلاصة بك.
التوصيات
“تأكد من حصولك على التوصيات
الصادرة من األشخاص الذين يعرفونك
شخصيا ً ويعرفون عملك بالفعل.
اطلب من املعلمني الذي يعرفونك
خير معرفة أن يقدموا نبذة عنك
وعن كيفية مباشرة عملك ،وكيفية
املشاركة في احلصص الدراسية وفي
األنشطة خارج املناهج الدراسية”.
– طالب قانون من سريالنكا

سوف يطلب منك عادة إبراز وصيتني على
األقل .األشخاص الذين يقدمون توصيات
عنك يحب أن يكون لديهم القدرة على
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كتابة نبذة عن عملك وتقييم إمكانياتك
للبالء بال ًء حسنا ً في املؤسسة اجلامعية .إذا
كنت تتقدم بطلب لالنتساب بأحد برامج
الشهادات األكادميية ،فاطلب من األساتذة
الذين تعلمت على أيديهم في املاضي
كتابة توصيات عنك .إذا لم تكن خريج
حديث ،فيمكن االكتفاء بتوصية واحدة
من أحد أصحاب العمل .بالنسبة للبرامج
االحترافية ،يتم قبول املراجع من أصحاب
العمل واألساتذة.
بعض اجلامعات ترسل مناذج توصية مع طلب
االنتساب ،إذا كان األمر كذلك ،فاطلب
من األشخاص املقدمني للتوصية عنك
استخدام هذه النماذج واتباع التعليمات
املطبوعة عليها .في حال عدم وجود أي
تعليمات معينة ،فأطلب من ثالثة أو أربعة
أستاذة ،أو مديرين ،أو من أصحاب العمل
يعرفونك خير معرفة أن يقومون بالكتابة
على ورق رسائل يحمل أسمائهم باللغة
اإلجنليزية ،ووضعها في ظرف مختوم
من أجلك لإلرسال مع طلب االنتساب أو
إرسالها مباشرة مع اجلامعة.
ميكن لألشخاص الذين يقدمون التوصية
عنك أن تتضمن توصياتهم:
• البيان اخلاص بكم وكيفية اخلبرة التي
لديك فيما يتعلق بعملك األكادميي أو
الوظيفي؛
• تقييم عملك مقارنة مع اآلخرين في
نفس اجملال من أصحاب اخلبرات؛
• تقييم لنقاط القوة املعينة اخلاصة بك؛
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• الترتيب الدراسي في الفصل التعليمي،
أو القسم أو اجلامعة ،إذا كانوا على علم
به ،و/أو

• تقييم للخبرة والقدرة على البحث
اخلاصة بك.
تتوقع اجلامعات األمريكية خطابات
التوصية للتأكد من الصفات اإليجابية
للطالب وأن تصبح أكثر اهتماما ً بالتفاصيل
الدقيقة أكثر مما هو معتاد في وطنك األم.
من الهام فهم هذه االختالفات الثقافية
عند اختيار من يقدمون توصية عنك .إن
التوصيات الضعيفة أو السلبية أو املتأخرة
سوف توضح سوء تقديرك في اختيار من
يقومون بالتوصية بك .من احملتمل أن تشمل
استمارات التوصيات على قائمة األسئلة أو
على سؤال عام واحد.
ولكون التوصيات ذات أهمية كبيرة للغاية
في عملية القبول ،فاستغرق الوقت الكافي
إلطالع الشخص املوصي بك حول خططك،
وأين سترغب في الدراسة واألسباب.
قد حتتوي استمارة التوصية على تنازل
يجعلك تتخلي عن حقك في قراءة ما كتب
عنك .إذا كان هذا اخليار واردا ً ،فإن معظم
مسؤولي القبول يفضلون أن تتنازل عن هذا
احلق لكي يشعر الذين يعدون التوصيات
براحة أكثر عند كتابة تقييماتهم .يعتبر
مسؤولو القبول عادة أن التوصيات التي
يتنازل الطالب عن قراءتها تكون أكثر صدقاً.
إذا وجب إرسال التوصيات مباشرة من قبل
املوصني ،فمن اللياقة إعطائهم مغلفات
مختومة ومعنونة .ويجب أيضا ً إعطاء
املوصني الوقت الكافي لكتابة توصياتهم،

وتذكيرهم بتوقيع لسان املغلف اخملتوم قبل
إرساله بالبريد إلى املؤسسة التعليمية.
البيان املالي
ترفق معظم اجلامعات استمارة تسمى
“تصريحا ً وتصديقا ً ماليا ً” أو “إفادة مصدقة
قانونيا ً بالدعم املالي” مع مستندات طلب
االنتساب .يجب أن يقوم والديك أو أي
كان الشخص الذي يدفع نفقات دراستك
بالكلية بتوقيع هذا البيان املالي واعتماده
من قبل املصرف أو احملامي .احتفظ بنسخة
من هذه الوثيقة ألنك سوف حتتاج إليها
كذلك عند التقدم بطلب للحصول
على تأشيرة الطالب اخلاصة بك .حتتاج
املؤسسات التعليمة عادة إلى معرفة ما
إذا كان لديك التمويل الكافي لتغطية
نفقات السنة الدراسية األولى على األقل،
مع أنها قد تطلب منك أيضا ً حتديد مصدر
دخلك خالل الفترة الدراسة الكاملة .إذا
كنت تعرف عند تقدمي طلب االنتساب أنك
بحاجة إلى شكل معني من املساعدة من
اجلامعة ،يجب أن تشير إلى املبلغ الذي
تخطط لطلبه أو لتقدمي طلب للحصول
عليه من اجلامعة.
بعض من األقسام األكادميية أو املؤسسات
التعليمية حتدد إذا كان سيتم قبول الطالب
دون أخذ حاجتهم للمساعدة املالية في
االعتبار .في حني أن األقسام واملؤسسات
التعليمية األخرى ذات املساعدة املالية
احملدودة أو التي ال تقدم أي مساعدة مالية
على اإلطالق متنح أولوية أعلى لألشخاص
املتقدمني باالنتساب الذين ال يحتاجون إلى
الدعم املالي من اجلامعة.
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التواريخ النهائية للطلبات وإرسالها
يحدد كل قسم من أقسام الدراسات العليا
ضمن اجلامعة التاريخ النهائي للطلبات
وإرسالها وهي صارمة في أغلب األحيان
حيال عدم قبول أي طلبات انتساب أخرى
بعد هذا الوقت .بالنسبة للفصل الدراسي
في اخلريف والذي يبدأ في أواخر شهر
أغسطس /آب ،أو أوائل شهر سبتمبر/
أيلول ،تكون التواريخ النهائية للطلبات
وإرسالها هي ما بني يناير/كانون الثّاني
ومارس/آذار ،ومع ذلك ،فقد تكون هذه
املواعيد في وقت أبكر من ذلك في نوفمبر/
تشرين الثّاني أو في وقت آخره شهر يونيو/
حزيران أو يوليو/متوز .أما إذا أعلنت مؤسسة
تعليمية أنها تعمل وفق نظام “قبول
دوار” فقد يتوفر ملقدمي طلبات االنتساب
املتأخرين فرصة معقولة بالقبول .وفي هذه
احلالة ،تقبل اجلامعة املتقدمني باالنتساب
إليها ورفضهم حلني امتالء البرنامج .رغم
ذلك ،من املستحسن تقدمي طلبك في أبكر
وقت ممكن.
بعض اجلامعات تقبل تسجيل الطالب ألي
فصل دراسي لديها ،بالرغم من أن العديد
من املؤسسات تفضل قبول تسجيل طالب
الدراسات العليا للفصل الدراسي باخلريف.
فاملؤسسات التعليمية التي تعمل على
أساس الفصول نصف السنوية ،يكون
الدخول في منتصف السنة فيها في
وقت ما من شهر يناير /كانون الثاني .أما
اجلامعات التي تتبع النظام ربع السنوي
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(ثالثة فصول) فقد تعرض قبول الطالب في
الفصل الدراسي خالل فصل الشتاء (يناير/
كانون الثاني) وخالل فصل الربيع (مارس/
آذار) .والتاريخ احملدد لذلك يختلف حسب كل
مؤسسة .تكون التواريخ النهائية للدخول
في منتصف السنة هي عادة قبل ستة إلى
تسعة أشهر من تاريخ التسجيل .فإذا كنت
تطلب التسجيل في يناير /كانون الثاني،
عليك اخلضوع ألية اختبارات قبل ستة
أشهر من ذلك على األقل .تقع عليك وحدك
مسؤولية وصول كافة الوثائق واستمارات
طلب االنتساب واملراجع والتقارير الرسمية
لعالمات االختبار إلى اجلامعات بشكل
سليم وفي الوقت احملدد .تاريخ غلق مواعيد
القبول للطالب من البلدان األخرى يكون
في وقت أبكر من الطالب األمريكيني .يجب
في الغالب قبول طلبات االنتساب للمنح
الدراسية أو الزماالت في وقت أبكر من
طلبات القبول.
إن أمكن ،قم بإرسال جميع املستندات
الضرورية ـــ مبا في ذلك املستندات الثبوتية
األكادميية املعتمدة وخطابات التوصية التي
مت وضعها في مغلف مختوم ـــ سويا ً في
ظرف واحد( .بعض املؤسسات التعليمية
تتطلب ذلك) .قم بوضع مالحظة على
املستندات التي حتمل اسم مختلف أو
تهجئة مختلفة عن اسمك أو تهجئتك
بالطريقة العادية املستخدمة ،وقم بتقدمي
نفس اسمك األول ،ثم الثاني ،واسم
األسرة الذي تستخدمهم على استمارة
طلب االنتساب .استخدم دوما ً االسم كما
مكتوب في جواز سفرك ،إن أمكن.
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أرسل طلبك لالنتساب بالبريد املسجل أو
مع شركة البريد ،أو إرسال طلب االنتساب
اإللكتروني وإرسال كل املستندات الداعمة
بالبريد .احتفظ بنسخ من طلب االنتساب
واملستندات اخلاصة بك حتى ميكنك تقدمي
مجموعة أخرى من املعلومات بسرعة في
حال فقدان أي شيء .بعد مرور ثالثة إلى
أربعة أسابيع من تقدمي املستندات ،اتصل
باجلامعة للتأكد من إمتام طلب االنتساب
اخلاص بك .دع فترة ال تقل عن ستة إلى
ثمانية أسابيع بعد إمتام طلب االنتساب
من أجل اتخاذ قرار بشأنه .بعض البرامج
واملؤسسات قد تستغرق وقتا ً أطول يتراوح
ما بني ثالثة إلى أربعة أشهر التخاذ قرارات
القبول ،وقد تقوم العديد من املؤسسات
مبراجعة جميع طلبات االنتساب املكتملة
في نفس الوقت وإصدار القبول بني مارس/
آذار ومايو/مايس.
خالل التقدم بطلب االنتساب ،ابذل قصارى
جهدك لاللتزام بالتعليمات .إذا لم يكن
بإمكانك إمتام هذا اإلجراء أو احلصول على
مستند معني ،فقم بتوضيح هذه احلالة في
اخلطاب وإرساله إلى املؤسسة التعليمية
مع اخلطاب الصادر من السلطات اخملتصة
التي ميكنها تقدمي الدعم ملشكلتك أو
إثباتها .في بعض األحيان ،قد يتم إجراء
وسائل راحة للحاالت الصعبة.
عملية القبول
ال يوجد إجراء موحد بالنسبة لعمليات
القبول للدراسات العليا في الواليات
املتحدة .يشارك دوما ً مكتب قبول طلبات
االنتساب للدراسات العليا املسؤولية جتاه
عمليات القبول مع األقسام األكادميية وفي

أغلب األحيان ،توجد جلنة لعمليات القبول
للدراسات العليا خاصة بكل قسم
مكونة من أعضاء الكلية وطاقم العاملني
مبكتب قبول الدراسات العليا وفي بعض
األحيان من الطالب احلاليني .تتفاوت األدوار
والسلطة النسبية ملكتب قبول الدراسات
العليا واألقسام األكادميية باإلضافة إلى
العالقة بينهما بشكل واضح من مؤسسة
تعليمية إلى أخرى .جلعل جتربتك في عملية
القبول أكثر إيجابية ،من األفكار اجليدة أن
يتم التواصل مكتب قبول طلبات االنتساب
للدراسات العليا والقسم احملدد اخلاص بك
موضع اهتمامك من بداية العملية.
باإلضافة إلى دراسة ما إذا كانت غاياتك
الشخصية أو املهنية واخللفية اخلاصة بك
تتطابق مع األهداف البحثية واألكادميية
للقسم ،ميكن ملسؤولي عمليات القبول
دراسة عاملني آخرين عند تقييم طلبات
االنتساب .أوال ً ،لكون بحث طالب الدراسات
العليا يعد من األمور اخلاصة للغاية ،فمن
الهام التأكد من توفر الكلية واملوارد لدعم
البرنامج املقترح لطالب االنتساب احملتمل
موضع الدراسة .قد يقترح القسم إمكانية
قبولك لكون االهتمامات البحثية اخلاصة
بك تتطابق جيدا ً مع اهتمامات عضو كلية
معينة ،أو قد تقدم إليك النصح بعدم
القبول لكون أعضاء الكلية واملوارد اخلاصة
ببحثك منعدمة .ثانياً ،لكون أعضاء الكلية
يقومون باستعراض طلبات االنتساب
لتحديد من يجب عليه تلقي مساعدات
املالية مقابل التدريس أو األبحاث ،تدرس
األقسام في الغالب مقدمي طلبات
االنتساب الذين ميكنهم إجراء األبحاث في
مجاالت معينة.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا
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املقابالت

إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية

نادرا ً ما تكون اجلامعات األمريكية قادرة على
إجراء مقابلة شخصية جلميع املتقدمني
لالنتساب في الواليات املتحدة األمريكية،
على الرغم من إرسال كليات األعمال
التجارية أو غيرها من البرامج االحترافية
بشكل عرضي مسؤولي القبول في رحالت
تعيني دولية إلجراء املقابالت الشخصية مع
مقدمي الطلبات .لن تتأثر مصلحة الطالب
الدوليني في حال عدم قدرتهم على إجراء
مقابلة ،لكن إذا توفرت لك فرصة املشاركة
في مقابلة في بلدك ،ال ترفضها .أنها
طريقة جيدة ملعرفة املزيد عن املؤسسة
التعليمية وبرامجها.

• ال يوجد إجراء موحد بالنسبة لعمليات
القبول للدراسات العليا في الواليات
املتحدة .قد تتفاوت عملية القبول
باختالف اجلامعات ومن قسم إلى قسم
آخر ضمن جامعة معينة.

القبول
إن كنت تخطط لبدء الدراسة في شهر
سبتمبر /أيلول ،فمن املفروض أن يصلك
اجلواب من الكليات التي وجهت إليها
الطلبات خالل مايو/مايس من تلك السنة.
حتجز املؤسسات التعليمية عادة أماكن
مخصصة ملتقدمي االنتساب املقبولني
لفترة زمنية قصيرة فقط ،وقد يطلبون
منك إرسال عربون إذا رغبت في قبول
عرضها .إذا استلمت أكثر من عرض قبول،
اكتب إلى اجلامعات التي استبعدتها لكي
تتمكن هذه األخيرة من تقدمي عروض قبول
للطالب املوجودين على لوائح االنتظار .قم
بإعادة شهادات أهلية احلصول على تأشيرة
دخول الطالب التي لم تستخدم إلى تلك
املؤسسات التعليمية أيضاً.

44

3/8/11 2:53 PM

• قم ببدء عملية تقدمي طلب االنتساب
قبل أن ترغب في بدء الدراسة بالواليات
املتحدة بفترة تتراوح بني  12و 18شهر.
• م بقراءة مواد البرنامج بعناية للتعرف
على املؤسسات التي تلبي احتياجات
على أفضل وجه وأي منها لديها فرصة
جيدة لقبولك بها.

الفصل  4إعداد طلبات االنتساب الناجحة

• ارسل خطاب القبول إلى املؤسسة
التعليمية التي ترغب في االلتحاق
الدراسي بها وخطابات تعبير عن
األسفل للمؤسسات التي ترفضها.
قم بإرجاع أي مستندات رسمية إلى
املؤسسات التي لن تلتحق بها.

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
مجلس املؤسسات التعليمية العليا
( http://www.cgsnet.orgانقر فوق “موارد
الطالب”)
GradSchools.com
http://www.gradschools.com
Peterson’s
http://www.petersons.com
تقرير Princeton
http://www.review.com

• قم بالتسجيل الختبارات القبول
املطلوبة مبكرا ً وقم بإجرائها في
وقت مبكر بشكل كافي قبل التواريخ
النهائية لقبول الطلبات وإرسالها
لتلقي العالمات.
• تأكد من إمتام طلبات االنتساب اخلاصة
بك ومن شمولها على رسوم طلب
االنتساب الصحيحة بالدوالر األمريكي.
قم بعمل نسخ قبل إرسال طلبات
االنتساب إلى الواليات املتحدة.
• قم بإرسال طلبات االنتساب إلى
اجلامعات بواسطة شركة البريد اخلاصة
أو بالبريد اجلوي املسجل ،أو إمتام طلب
االنتساب اإللكتروني وإرساله عبر
اإلنترنت وإرسال املستندات الداعمة
بالبريد حتقق مع كل مؤسسة تعليمية
للتأكد من إمتام طلبات االنتساب اخلاصة
بك.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا
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الفصل  5عملية تقدمي طلب االنتساب:
جدول زمني وقائمة مراجعة

 ºهل سوف حتتاج إلى مساعدة مالية؟
• ابدأ بتقليص عدد الكليات اخملتارة إلى
ما بني  10و 20مؤسسة تعليمية تقريبا ً
وتأكد من أنها تلبي احتياجاتك األكادميية
واملالية ،واالحتياجات الشخصية.

عملية تقدمي
		
طلب االنتساب:
		
جدول زمني
				 و
			 قائمة مراجعة

• احصل على التواريخ النهائية لتقدمي
الطلبات .سيؤثر ذلك عليك في
حال قيامك بإجراء اختبارات القبول
القياسية.
• سجل اسمك إلجراء امتحانات سجل
الدراسات العليا ( )GREإذا طلبت منك
ذلك اجلامعات التي قدمت إليها طلبات
انتساب.
قبل  12شهرا ً من التحاقك باجلامعة ابدأ
بإكمال اخلطوات التالية (األشهر املشار
إليها هي تقديرات زمنية فقط):
أغسطس /آب
• اتصل باجلامعات للحصول على
استمارات طلبات االنتساب واملساعدة
املالية والكتالوجات.

�عملية تقدمي طلب االنتساب:
جدول زمني وقائمة مراجعة
جتد أدناه اجلدول الزمني املوصى به لتقدمي
طلبات االنتساب إلى اجلامعات في الواليات
املتحدة .من املمكن أحيانا ً إكمال العملية
بسرعة أكبر مما هو مذكور ،ولكن قد يتوفر
لك في هذه احلال خيارات من الكليات أقل
بكثير .إن التخطيط مقدما ً يعطيك وقتا ً
كافيا ً لتقدمي طلبات انتساب ناجحة إلى
الكليات التي تختارها.
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قبل فترة تتراوح ما بني  12إلى  18شهرا ً من
بدء السنة األكادميية التي تأمل أن تلتحق
خاللها باملؤسسة التعليمية:
• اطرح على نفسك األسئلة التالية:
 ºما هي أسباب رغبتك بالدراسة في
الواليات املتحدة؟
 ºأي جامعات تقدم موضوع دراستك
وتخصصك؟

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا

• سجل اسمك للتقدم الختبار اللغة
اإلجنليزية كلغة أجنبية ()TOEFL
أو نظام اختبار اللغة اإلجنليزية
الدولي ( ،)IELTSأو االختبار العام
( ،)GRE General Testأو اختبار
القبول للدراسات العليا في اإلدارة
للمتخرج ( ،)GMATأو أي اختبارات
قبول مطلوبة أخرى.

سبتمبر /أيلول — ديسمبر /كانون
األول
• أطلب سجالت عالماتك الدراسية
الرسمية من املؤسسة (املؤسسات)
التي تابعت فيها برنامج شهادة
البكالوريوس.
• اشرح لألشخاص الذين سيعطونك
توصية ما هو مطلوب واطلب منهم
رسائل توصية.
• حضر ّ بياناتك الشخصية ،أو بيانات
الغايات ،واقتراحات األبحاث ،إن ُطلب
منك تقدميها.
• قدم استمارات الطلبات املكتملة اخلاصة
بالقبول واملساعدة املالية.
• تأكد متاما ً من إرسال سجالت العالمات
الدراسية ورسائل التوصية.
• قم بإجراء اختبارات القبول الضرورية.
يناير /كانون الثاني— مارس /آذار
• يجب االلتزام بالتواريخ النهائية احملددة
لقبول الطلبات التي حددتها اجلامعات،
من األفضل التقدم بطلب االنتساب قبل
انتهاء هذه التواريخ.
أبريل/نيسان — يونيو/حزيران
• تصل إليك رسائل القبول أو الرفض.
قرر أي جامعة ترغب في االلتحاق بها
وأعلم مكتب القبول بقرارك ،وأكمل
أي استمارات تطلبها اجلامعات منك
وأعدها إليها.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا
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• ابعث رسائل اعتذار إلى اجلامعات التي
عدلت عن االلتحاق بها ،وقم بإعادة
شهادات أهلية احلصول على تأشيرة
دخول الطالب إلى تلك اجلامعات أيضاً.
• نظم أمورك املالية (رتب حتويل األموال
إلى مصرف أمريكي وتأكد من أنك متلك
األموال الالزمة لتغطية أجور السفر
والنفقات عند الوصول).
• قم بترتيبات نهائية مع جامعتك بشأن
السكن والتأمني الصحي في جامعتك.
• أخبر أي مؤسسة راعية لك عن خططك.
يونيو/حزيران — أغسطس/آب
• استخدم املعلومات املذكورة في
النموذج  I-20أو  DS-2019اخلاص بك
لتعبئة منوذج نظام معلومات زائري
التبادل الطالبي  I-901ودفع رسوم
نظام معلومات زائري التبادل الطالبي
املطلوبة.
• عند استالم إيصال دفع  ،I-20و
 ،SEVIS I-901قم بتقدمي طلبك
إلى أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية
للحصول على التأشيرة (انظر الفصل 7
ملزيد من املعلومات).

الفصل  6متويل الدراسات العليا

• اتخذ ترتيبات سفرك.
• اتصل مبكتب الطالب الدوليني في
جامعتك إلعالمه بخطط وصولك،
وتأكد من تفاصيل أي برنامج توجيه
للطالب اجلدد تقدمه اجلامعة.
االستعداد للدراسة
بعد أن تتأكد من أنك قررت الدراسة في
الواليات املتحدة ،فقد سيكون لديك أسئلة
عديدة تتعلق بتأشيرات الدخول ،والسكن،
والتأمني الصحي ،والتعامل مع املصارف،
ومناهج الدراسة وغير ذلك من املعلومات
الالزمة “قبل املغادرة” .أنظر الفصل 8
في هذا الكتاب للحصول على معلومات
إضافية ،وارجع إلى الكتيب الرابع في هذه
السلسلة بعنوان :االستعداد للدراسة:
معلومات عملية حول املعيشة والدراسة
في الواليات املتحدة .تدبر معظم مراكز
اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية .برامج
توجيهية قبل املغادرة خالل فصل الصيف،
وقد تقدم بعض هذه املراكز دورات توجيهية
في منتصف السنة أيضاً .اتصل بأقرب
مركز إليك للحصول على جدوله الزمني
وحلجز مكان لك في هذه البرامج الرائجة.
قد تفرض بعض املراكز رسما ً مقابل تقدمي
هذه اخلدمة.

متويل 			
			
الدراسات
		 العليا

قد يبدو التعليم في الواليات املتحدة مكلفا ً
لكن رمبا تكون قد الحظت على األرجح أنه
يوفر لك قيمة ممتازة لقاء املال املستثمر
فيه .يتناول هذا الفصل بالتفصيل تكاليف
الدراسات العليا األمريكية والطرق املمكنة
لتغطية نفقاتك ،مبا في ذلك املساعدة
املالية من اجلامعات واملصادر األخرى.

القبول للدراسات العليا والى السفارة أو
القنصلية األمريكية في بالدك ما يثبت
بأن لديك أمواال ً كافية لتغطية مجموع
نفقاتك السنوية ،كجزء من تقدمي
طلب تأشيرة دخول للطالب .ذا خططت
الصطحاب زوجتك و/أو أطفالك معك
إلى الواليات املتحدة ،سوف حتتاج أيضا ً
ألن تثبت مقدما ً بأن لديك األموال الالزمة
إلعالتهم.

تخصص معظم املؤسسات التعليمية
كافة منحها التعليمية وأموال القروض
قبل وقت طويل من بدء السنة األكادميية،
لذا من الهام بدء بحثك بشكل مبكر إذا
كنت تأمل في احلصول على املساعدة
املالية .سوف حتتاج إلى أن تبرز إلى مكتب

التواريخ النهائية لبرامج املنح التعليمية
واملنح قد تكون في أقرب وقت قد يصل إلى
 18شهر قبل املغادرة .كجزء من عملية
تقدمي طلب االنتساب ،تطلب اجلامعات
في أغلب األحيان من الطالب إكمال بيان
مالي يحدد كيفية تغطية نفقاتهم .إن

التخطيط قدما ً
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التخطيط املسبق سوف يوفر لك الوقت
للبحث عن منح تعليمية من مصادر
مستقلة ولتحديد البرامج اجلامعية
التي يتوفر لها التمويل .إذا أمكنك ذلك،
حاول أيضا ً أن تتصل شخصيا ً باملدرسني
في الدائرة التي تهمك في اجلامعات
األمريكية ،ألن املدرسني يقومون بدور مهم
في حتديد املنح واملستفيدين من التمويل
في دوائرهم.

أقساط التعليم والرسوم تتفاوت من
مؤسسة تعليمية إلى أخرى وترتفع
مبتوسط  5باملائة كل عام ،فالرجاء أن
تراجع كتالوجات الكليات ،مواقع الويب،
أو أي مواد مرجعية أخرى متوفرة في مراكز
اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكي احلالية
ملعرفة أحدث األسعار .تأكد من التكاليف
احلالية مع املؤسسة التعليمية في وقت
التقدم بطلب االلتحاق.

احتساب نفقاتك

التكاليف املعيشية

إن األنواع الرئيسية لتكاليف الدراسة في
الواليات املتحدة تتضمن أقساط ورسوم
التعليم باإلضافة إلى التكاليف املعيشية.
وتتراوح هذه التكاليف بدرجة كبيرة ،وذلك
إذا كانت لديك العديد من الفرص احملتملة،
مما يعطيك بعض التحكم بالتكاليف التي
تدخل ضمن تعليمك .تنشر كافة اجلامعات
األمريكية معلومات حول التكاليف الدراسية
في مؤسساتها ونفقات املعيشة في
مناطقها .ادرس بعناية النقاط املوجزة أدناه
عند احتساب تكاليفك.

تتغير التكاليف املعيشية بدرجة كبيرة
وتعتمد على أمناط احلياة الشخصية.
تكون النفقات املعيشية هي األعلى
في املدن الكبيرة ،في والية كاليفورنيا
وفي واليات الشمال الشرقي .من املمكن
أن تكون التكاليف أقل من ذلك بكثير
في الواليات اجلنوبية والغرب األوسط
ومناطق أخرى .متثل كتالوجات اجلامعات
ومواقع اإلنترنت مصادر جيدة للمعلومات
املتعلقة بالتكاليف املعيشية احلالية.
سوف جتد عادة ضمن مجموع التكاليف
املعيشية املذكورة فيها تفاصيل تقريبية
لتكاليف بنود مثل إيجار غرفة السكن،
وثمن الطعام ،والكتب ،والتأمني الصحي،
والنفقات الشخصية .قد يكون لدى أحد
مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية
الذي تتعامل معه معلومات أيضا ً حول
أحدث األرقام الشهرية للنفقات املعيشية
في كل مدينة أو مؤسسة.

أقساط التعليم والرسوم
إن قسط التعليم هو كلفة التدريس
في حني أن الرسوم تفرض على خدمات
كاملكتبة والنشاطات الطالبية أو املركز
الصحي .يطلب من طالب الدراسات العليا
الدوليني دفع أقساط التعليم والرسوم.
تفرض بعض اجلامعات رسوم إضافية على
التأمني الصحي الذي يعد في الغالب
إلزامي على جميع الطالب الدوليني .ولكون
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سوف تشمل نفقاتك املعيشية األساسية
الطعام والسكن بالطبع ،ولكن ال تنس أن
تأخذ في حسابك األمور التالية:
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الكتب واللوازم :تقدر اجلامعات ثمن
الكتب واللوازم الضرورية للسنة األكادميية.
يجب على الطالب الذين يدرسون في
الواليات املتحدة شراء الكتب املدرسية،
وقد يكون ثمن هذه الكتب مرتفعا ً جداً.
تدبر معظم املؤسسات مكتبات في احلرم
اجلامعي لبيع الكتب املدرسية .بشراء كتب
مستعملة بثمن أقل ،أو بإعادة بيع كتبك
بثمن جزئي عند نهاية فصل نصف سنة
أكادميية .إذا كنت قد خططت للدراسة في
مجال يتطلب حصولك على لوازم دراسية
خاصة كالهندسة أو الفنون أو الهندسة
املعمارية ،من احملتمل جدا ً أن تكون نفقاتك
أعلى من املعدل.
النقل :ال تغطي التكاليف املعيشية التي
تذكرها معظم اجلامعات أجور السفر بني
الواليات املتحدة وبلدك األم .تأكد من أن
ميزانيتك السنوية تشمل أجور السفر
ذهابا ً وإيابا ً بني بلدك األم والكلية اخلاصة
بك في الواليات املتحدة إذا كنت تخطط
للسكن خارج حرم اجلامعة والقيام برحالت
يومية إلى جامعتك يجب أن تضيف أجور
النقل إلى ميزانية نفقاتك.
نفقات شخصية أخرى :تشمل النفقات
الشخصية كلفة السلع األساسية
واملالبس واخلدمات .التأمني الصحي
مطلوب .إذا كان عليك أن تعيل (زوجة /زوج
و/أو أوالداً) أو إذا كنت بحاجة إلى عناية
طبية خاصة ،يجب أن تؤمن مبالغا ً إضافية
كبيرة لتغطية ذلك.

متويل تعليمك
من الهام أن تبدأ تخطيطك املالي قبل 12
شهرا ً على األقل قبل اتخاذ قرار الدراسة
في الواليات املتحدة .يتكون متويل دراستك
اجلامعية من:
• تقييم أموالك اخلاصة؛

• حتديد املساعدة املالية املؤهل للحصول
عليه؛
• عداد طلبات االنتساب الناجحة (أنظر
الفصل  ،)4و
• تخفيض تكاليف التعليم.
تقييم األموال اخلاصة
خذ في اعتبارك كافة األموال املتوفرة لديك
واملبلغ الذي تستطيع أن حتصل عليه من
كل مصدر .فمثالً:
• الدخل العائلي السنوي :مجموع
الدخل السنوي لكل فرد من أفراد
عائلتك املباشرة الذين سوف يقدمون
املال لتعليمك؛
• موجودات العائلة :املبالغ املودعة في
حسابات مصرفية ،االستثمارات في
األسهم والسندات املالية ،مشاريع
جتارية ،ديون مستحقة إلى العائلة ،وأية
موجودات أخرى ميكن احلصول منها على
املال من خالل البيع أو القروض في حالة
مستعجلة؛
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• دخلك اخلاص حتى املغادرة :املبالغ
املقتصدة من دخلك ،والهدايا،
واالستثمارات ،أو األمالك.
• مصادر أخرى :أقرباء في الواليات املتحدة
أو من يرعاك (فرد ،إدارة حكومية ،أو
مؤسسة خاصة) في بالدك وافق على
تسديد كامل نفقاتك التعليمية أو جزء
منها.
إذا لم تتمكن من تسديد تكاليف دراستك
من خالل األموال الشخصية املتوفرة لديك،
سوف حتتاج إلى تقدمي طلب للحصول على
مساعدة مالية.
حتديد مصادر املساعدات املالية
ميكنك تقدمي طلب للحصول على مساعدة
مالية من مجموعة متنوعة من املصادر.
مع ذلك من املهم أن تتقدم بطلب إلى
املصدر املؤهل أن حتصل منه على مساعدة.
أن املنافسة شديدة للحصول على املنح؛
فالطلب غير الكامل ،أو املتأخر ،واملكتوب
بشكل سيئ أو غير مرتب قد يشكل الفرق
بينك وبني متقدم آخر في تلقي املساعدة
أم عدم تلقيها .لذلك يجب أن تخطط
مقدما ً ،وأن تخطط جيدا ً وأن تعد طلبك
بعناية ،وأن تتبع التعليمات .أعط لنفسك
وقتا كافيا إلعداد طلب من نوعية جيدة
للحصول على مساعدة مالية وإرساله
قبل وقت من كافة التواريخ النهائية
لتقدمي الطلبات .ملزيد من املعلومات حول
مصادر املساعدة املالية ،الرجاء اإلطالع
على املصادر الواردة في نهاية هذا الفصل.
يستطيع أقرب مركز إرشا د �EducationU
 SAمنك أن يكون لديه مجموعة متنوعة
من املصادر ملساعدتك في العثور على
املساعدة املالية.
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• مصادر في بلدك :اطلب من مستشار
 EducationUSAأو استشر مراكز
محلية حول التمويل من برامج حكومية
للمنح التعليمية ،وبرامج للمساعدات
اإلقليمية ،أو مؤسسات أو شركات
جتارية ،ومصارف أو معاهد دينية محلية
أو من دول ثالثة قد تقدم مساعدات
لطالب الدراسات العليا من بالدك.
• مساعدة احلكومة األمريكية :يقدم
برنامج فولبرايت ،الذي مت تأسيسه
لتشجيع التفاهم املتبادل بني شعب
الواليات املتحدة وشعوب الدول األخرى،
مكافآت للدراسات العليا .توجد أنواع
مختلفة عديدة من املكافآت ،ابتدا ًء من
منح للسفر إلى منح لتسديد نفقات
اإلعالة وتكاليف الدراسة ،ويختلف
مجال توفرها من دولة إلى أخرى .يجب
أن يقدم الراغبون طلباتهم إلى الوكاالت
املعنية في بلدهم وأن توافق هذه
الوكاالت على طلباتهم .إذا كانت توجد
جلنة فولبرايت في بالدك ،استفسر عن
أنواع املنح املتوفرة ،وخالف ذلك يستطيع
أي مركز أمريكي لإلعالم واإلرشاد
التعليمي مساعدتك في احلصول على
معلومات إضافية ،أو ميكنك االستعالم
من قسم الشؤون العامة في السفارة
أو القنصلية األمريكية في بالدك.
في بعض البلدان النامية ،قد يتوفر
الدعم للدراسات العليا قصيرة األمد أو
الدراسة على مستوى شهادة املاجستير
عبر البرامج األخرى التي تقوم تراعيها
وزارة اخلارجية األمريكية .تتنوع أهلية
احلصول على هذه البرامج ،إال أنه بصفة
عامة ،تقوم املؤسسات احمللية بتعيني
موظفني للتدريب أو التعليم مبا يشجع
على حتقيق هدف التطوير احملدد.
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املركز الرئيسي للوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ( )USAIDال يقدم
منحا ً لرسوم التعليم أو منح تعليمية
إلى األفراد ،بعض من البعثات احمللية
تقدم متويال ً محدودا ً للتعليم والتدريب
ما بعد التخرج .الرجاء االتصال مبكتب
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
( )USAIDفي بلدك األم للحصول على
معلومات.
أن املساعدات املالية التي تقدمها وزارة
التعليم الفيدرالية ووزارات التعليم
في الواليات تتوفر فقط للمواطنني
األمريكيني.
اسال مرشدك التعليمي التابع ملركز
 EducationUSAحول البرامج األخرى
التي ترعاها احلكومة األمريكية في
بلدك األم.
• املصادر اخلاصة األمريكية واملنظمات
الدولية :متنح الوكاالت األمريكية
اخلاصة ،واملؤسسات ،وشركات األعمال
التجارية واجلمعيات املهنية في الغالب
مساعدة مالية لصالح تعزيز التبادل
الدولي .املنظمات الدولية مثل األمم
املتحدة والبنك الدولي ،واملنظمات
اإلقليمية كمنظمة الدول األمريكية
وهي توفر كذلك دعما ً للمنح التعليمية.
تفضل بزيارة مواقع الويب التابعة
للمنظمات للحصول على املزيد من
املعلومات ،أو االتصال بالبعثة احمللية.
يخصص عدد كبيرة من املكآفات واملنح
اخلاصة مباشرة إلى مجموعات معينة
كالنساء ،أو املهندسني،أو الصحافيني؛
اقرأ بدقة ملعرفة ما إذا كان من املمكن
تصنيفك ضمن أي فئة من هذه الفئات.
تقدم فقط بطلب احلصول على

املكآفات التي تستوفي شروطها .إذا
كان التقدم بطلب يستلزم منك كتابة
بحث أو اقتراح مشروع ،انتبه جيدا ً
إلى هذه اخلطوة .إذا أمكن ذلك ،اطلب
من اختصاصي في حقل دراستك عمل
سابقا في الواليات املتحدة أن يراجع هذا
االقتراح .ملزيد من املعلومات ،انظر فقرة
“كتابة اقتراح بحث” في الصفحة .56
• اجلامعات األمريكية :ميول حوالي
ثلث طالب الدراسات العليا الدوليني
دراستهم من خالل مساعدات مالية
يحصلون عليها من جامعات أمريكية.
على الرغم من ذلك ،يختلف نطاق توفر
املساعدة املالية حسب مجال الدراسة
ومستوى الدراسة ونوع املؤسسة .من
احملتمل جدا ً أن تتوفر معظم األموال لدى
جامعات األبحاث .ملعرفة اجلامعات التي
تقدم مساعدة مالية ،راجع النشرات
املرجعية للجامعات أو برامج البحث
على الكمبيوتر املتوفرة لدى مراكز
اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية.
ميكنك أيضا ً إيجاد املعلومات حول
املساعدة املالية مباشرة من كتالوجات
اجلامعات ومواقعها على اإلنترنت.
تعطي بعض نشرات اجلامعات معلومات
حول املساعدة املالية املمنوحة لطالب
السنة األولى للدراسات العليا ولكن
هذه اإلحصائيات تشمل طالبا ً أمريكيني
إلى جانب الطالب الدوليني .وأيضا ً يطلب
من كافة الطالب ،ومن ضمنهم الطالب
الدوليني ،دفع ضريبة دخل أمريكية على
أشكال معينة من املساعدات املالية
لطالب الدراسات العليا ،وبالتالي إذا
حصلت على منحة من جامعة ،حتقق
منها إذا كان عليك دفع أي نوع من
الضرائب .ضع في اعتباركم أن بعض
اجلامعات ستمنح املساعدة إلى الطالب
فقط بعد إمتامهم بنجاح نصف السنة
األول أو السنة الدراسية األولى.
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إن األنواع الرئيسية للمساعدات املالية
املتوفرة من اجلامعات هي:
املنح اجلامعية :متنح الدوائر
واملؤسسات منحا ً جامعية على
أساس االستحقاق األكادميي ،وعادة
بعد السنة األولى من الدراسة .قد
تكون املنح اجلامعية لطالب الدراسات
العليا متواضعة تغطي فقد قسط
التعليم ورسوم اخلدمات أو منحا ً
كاملة تغطي قسط التعليم ورسوم
اخلدمات ورواتب شهرية لإلعالة .وفي
حاالت نادرة تغطي املنح اجلامعية
الكلفة اإلجمالية للمعيشة
والدراسة.
املساعدات اجلامعية :أن املساعدات
اجلامعية هي أكثر أشكال املساعدة
املالية رواجا ً عند مستوى الدراسات
العليا .وهي عبارة عن مكآفات نقدية
تقدم مقابل أداء خدمات تتعلق مبجال
الدراسة ملدة  20ساعة أسبوعيا ً
تقريباً .بعض األحيان تشمل املنحة
املساعدة اجلامعية تنازال ً (إلغاء أو
تخفيض) عن قسط التعليم ورسوم
اخلدمات .تتراوح املكآفات بني مبلغ
ضئيل يصل إلى  500دوالر إلى مبلغ
كبير قد يصل إلى  30ألف دوالر
(أو أكثر ،إذا مت التنازل عن تكاليف
التعليم) خالل سنة أكادميية ،لذا من
الهام التحقق من نسبة التكاليف
اخلاصة بك التي ستغطيها هذه
املنحة املساعدة .توجد عدة أنواع من
املنح املساعدة:
املنح التدريسية قد تتوفر للسنة
األولى من الدراسات العليا في أقسام
اجلامعة مع عدد أكبر من الطالب
اجلامعيني في املقررات التعليمية
التمهيدية .ميارس املدرسون املساعدون
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املساعدون اإلشراف على الفصول
اخملتبرية اجلامعية ومجموعات النقاش
العليا ،أو التدريس للفصول التعليمية
الصغيرة .تتطلب العديد من اجلامعات
من املدرسني املساعدين أن يقدموا
ما يثبت قدرتهم على التحدث
باللغة اإلجنليزية بإتقان (سواء وفقا ً
لنتائج امتحان اللغة االجنليزية كلغة
أجنبية ( /)TOEFLنظام اختبار
اللغة اإلجنليزية الدولي ()IELTS
أو عبر املقابلة الشخصية) ،أو إمتام
البرامج التدريبية الالزمة إلعدادهم
من أجل التدريس في الواليات املتحدة
األمريكية .إذا كنت مهتما ً بالتقدم
بطلب للحصول على منحة تدريسية،
فتأكد من أن تذكر في طلب التقدم أي
جتارب تعليمية سابقة.
منح البحث تتضمن هذه املنح
أداء خدمات بحثية متعلقة مبجال
دراستك .تتمثل فائدة منحة
البحث في أنها قد تكون مرتبطة
باألطروحة أو االهتمامات األكادميية
طويلة املدة اخلاصة بك .يتم اختيار
مساعدي األبحاث بنا ًء على األبحاث
التي يقدمونها واملهارات التفاعلية
والتواصلية ،والقدرة على استخدام
الكمبيوتر والكتابة ،واخلبرة في العمل
كجزء من الفريق .بحث عن املؤسسات
التي تقدم املنح في مجالك ،وتقدم
بطلب إلى هذه اجلامعات للحصول
على منح أبحاث .في حال تقدمك
بطلب إلى املؤسسات التي تتوافق
عملية التمويل البحثي لديها مع
اهتماماتك ،فسوف يقوم األساتذة
اجلامعيني من الباحثني الرئيسيني
للمنح في املنطقة التي تتواجد بها
باإلشارة إلى ذلك في طلبك للحصول
على التمويل خصوصا ً إذا قدمت ما
يثبت جتربتك البحثية.
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املنح اإلدارية وتتطلب هذه املنحة
قضاء ما بني  10إلى  20ساعة
أسبوعيا ً للعمل في املكتب اإلداري
اخلاص باجلامعة كمكتب الطالب
الدوليني .سوف حتتاج إلى االتصال
بكل مكتب على حدة في معظم
املؤسسات ،على الرغم من أن
بعضها منها لديها موقع رئيسي
لتلقي الطلبات .تفضل بقراءة املواد
من كل مؤسسة للتعرف على املكان
الواجب إرسال الطلبات إليه.
بغية تقدمي طلب احلصول على متويل
جامعي ،استعلم عن املكاتب املسؤولة
عن البرامج اخملتلفة واطلب منها
استمارات تقدمي الطلب .قد تكون
مؤسسة الدراسات العليا هي التي
تتحكم باألموال ،أو قد تكون الدائرة أو
البرنامج هو الذي يديرها أو قد تديرها
مجموعة مؤلفة من كليهما .اقرأ بعناية
كافة املعلومات املتعلقة بالتمويل ألن
عملية تقدمي الطلب قد تكون معقدة
ومستهلكة للوقت.
عند استالم عرض ،قارن مجموع املكافأة
الكلي ،من ضمنها قسط التعليم،
ورسوم اخلدمات ،ومبلغ الراتب ،وطول
مدة املكافأة ،ومسؤوليات العمل .إذا
استلمت أكثر من عرض واحد ،يتوجب
عليك أن تقارن فوائد كل مكافأة تقدمها
كل مؤسسة .يجب أن ال يستند مطلقا
قرار االلتحاق بأي مؤسسة على مبلغ
املكافأة فقط مبا أن املساعدة املالية
ال شأن لها نوعية البرنامج .إن اختيار
مؤسسة قرار معقد ومهم؛ تأكد من
أخذ كافة العوامل في االعتبار عند
اختيار املؤسسات األفضل لك.

• التوظيف :تسمح قوانني الهجرة احلالية
للطالب األجانب من حالة الطالب  F-1أو
 J-1بالعمل بدوام يصل إلى  20ساعة
في األسبوع بينما تسمح الكلية في
خالل دورة الدراسة وبالدوام الكلي أثناء
فترات العطالت .وبعد انقضاء السنة
الدراسية األولى ،ميكنك التقدم بطلب
إلى وزارة األمن القومي بالواليات املتحدة
للحصول على إجازة للعمل خارج احلرم
اجلامعي ملدة تصل إلى  20ساعة كل
أسبوع أثناء الدراسة بالكلية أو بدوام
كلي أثناء فترات العطالت إذا قدمت ما
يوضح حاجتك للمال .وجتدر اإلشارة إلى
أن ما من ضمانة بأن هذا الطلب سوف
تتم املوافقة عليه .إن كنت متزوجا ً
وتقيم في الواليات املتحدة على أساس
تأشيرة دخول للطالب من فئة ( F-1راجع
الفصل  ،)7ال يحق لزوجتك /لزوجك
بالعمل .أما إذا كنت في الواليات املتحدة
على أساس تأشيرة دخول من فئة ،J-1
فإنه يسمح لزوجتك /لزوجك طلب
إذن عمل مؤقت .التوظيف داخل حرم
اجلامعة محدودا ً ويشهد منافسة ،مع
رواتب منخفضة نسبيا ً ال تغطي تكلفة
رسوم التعليم والنفقات املعيشية.
باإلضافة إلى ذلك ،يعد طالب الدراسات
العليا في الغالب منشغلني بأعمالهم
األكادميية وليس لديهم الوقت الالزم
لشغل وظيفة بنظام الدوام اجلزئي .ال
يجوز استخدام الوظيفة في الواليات
املتحدة األمريكية باعتبارها إثبات
لقدرتك على دفعك للتكاليف الدراسية
عند التقدم بطلب للحصول على
تأشيرة دخول كطالب.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا
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• القروض :تقدم عدد قليل من الوكاالت
احملترمة قروضا ً إلى الطالب الدوليني.
استشر مركز إعالم وإرشاد تعليمي
أمريكي أو طلب معلومات بشأن
املعلومات املتعلقة بالقروض املمنوحة
لطالب من بالدك .قبل تقدمي طلب
احلصول على قرض .تأكد ،قبل استالم
القرض ،كيف ستس ّدده ،وكيف سيؤثر
القرض على خطط دراستك بعد التخرج
أو على دراساتك املستقبلية وعلى
إمكانية العودة إلى بلدك.
كتابة عرض بحث
بغية تلقي أموال للبحث أو الدراسة في
الواليات املتحدة تطلب بعض املنظمات
أن تقدم خطة مصممة بعناية تتعلق
بالبحث الذي تقترحه .وكقاعدة سوف
ينافس اقتراحك اقتراحات يقدمها بحاثة
ممتازون آخرون .ال يكفي أن تذكر مؤهالتك
باإلشارة إلى شهادة الدراسة العليا التي
متلكها ،أو مركزك ،أو خبرتك فحسب.
عندما تراجع جلنة دائرة أو مجلس مراجعة
اقتراحات األبحاث فإنها تقارن بني االقتراحات
املتنافسة استنادا ً إلى عدة معايير :هل أن
املؤسسة املقترحة مالئمة؟ هل يوجد لدى
املؤسسة بحاثة سوف يهتمون باملشروع
ويستطيعون اإلشراف على عملك
األكادميي؟ إذا كان وجود األجهزة ضروري،
هل تتوفر األجهزة الصحيحة أو هل تتوفر
أموال لشرائها؟ هل أن املكتبة أو تسهيالت
جمع مواد البحث مالئمة؟ هل يتمتع مقدم
الطلب بشكل واضح باخللفية الضرورية
في التعليم واخلبرة ليتمكن من تنفيذ
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البحث بنجاح؟ هل اظهر جدارة للقيام
بأبحاث؟ (إبراز املستندات الثبوتية أو
األبحاث السابقة سيساعد في هذا األمر).
هل أن االقتراح كُتب بعناية وقُدم بصورة
متقنة؟
يجب أن يبدأ االقتراح ببيان واضح ألهداف
مشروع البحث الذي ينوى تنفيذه .يجب
أن يشمل موجزا ً للمعلومات عن اخللفية
املتعلقة بضرورة تنفيذ البحث ،والنقاط
الرئيسية للبحث املعني (قائمة باملراجع)،
ووصف تدريجي خلطة تنفيذ البحث مع
النتائج املتوقعة أو األطروحات الرئيسية،
واالستنتاج.
يجب أن يكون االقتراح مطبوعاً.
هل أن البحث املقترح مهم ،في الوقت
املناسب ،وأصيل؟ رغم أن اإلبداع واألصالة،
وموضوع البحث ،تكون عادة أهم املعايير
عند االختيار بني االقتراحات ،فالفروع
الدراسية تختلف.
إذا كنت تقدم طلبا ً للحصول على منحة أو
برنامج يدعم التنمية في بلدك ،قد يكون
مساعدا ً لك أن يكون البحث الذي تقترح
تنفيذه ممكن تطبيقه على عملك بعد
عودتك إلى بلدك األم.
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إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية
• ابدأ في التخطيط لوضعك املالي في
نفس الوقت الذي تباشر فيه باختبار
الكليات (أي  12إلى  18شهرا ً قبل
تاريخ بدء الدراسة املرغوب في الواليات
املتحدة).
• تختلف تكاليف التعليم بني مؤسسة
وأخرى وال تعتبر الكلفة مؤشرا ً لنوعية
املؤسسة .تختلف النفقات املعيشية
استنادا ً إلى منط معيشتك ومكان
دراستك.
• يجب أن حتسب بعناية تكاليف الدراسة
في الواليات املتحدة واملصادر اخملتلفة
للتمويل املتوفرة لك لتغطية هذه
التكاليف .إذا لم تتمكن ال أنت وال
عائلتك من تغطية هذه التكاليف ،يجب
أن تقدم طلبا ً للحصول على مساعدة
مالية.

• تشمل املصادر احملتملة للمساعدة
املالية :املنح التعليمية التي تقدمها
حكومة بلد الطالب ،مساعدات تقدمها
احلكومة األمريكية ،مصادر أمريكية
خاصة ،منظمات دولية ،جامعات
أمريكية ،وقروض.
•	يمُ ول عدد كبير من الطالب الدوليني
دراساتهم من خالل مساعدة مالية من
اجلامعات؛ مع ذلك يختلف توفر هذا
النوع من التمويل بدرجة كبيرة استنادا ً
إلى مجال الدراسة ومستوى الدراسة
ونوع املؤسسة .حتدد بعض املؤسسات
التمويل الذي تقدمه إلى الطالب
الدوليني.
• إن األنواع الرئيسية للمساعدة املالية
التي تقدمها اجلامعات هي :املنح
اجلامعية واملساعدات املقدمة مقابل
التدريس واملساعدات املقدمة مقابل
األبحاث واملساعدات املقدمة مقابل عمل
إداري .يجب أن يتحرى جيدا ً الطالب الذين
يعرض عليهم هذا النوع من التمويل عن
مدى املسؤوليات التي يفرضها ومستوى
التمويل املقدم قبل قبول مكافأة.

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا
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مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
موقع ويب  EducationUSAـــ املساعدة
املالية

http://www.educationusa.state.gov
(انقر فوق For International Students

“بالنسبة للطالب األجانب” ،ثم انقر فوق
” “Finance Your Studiesمتويل تعليمك).

معهد التعليم الدولي ـــ متويل الدراسة
بالواليات املتحدة
http://www.fundingusstudy.org/

برنامج فولبرايت
وزارة اخلارجية األميركية

الفصل  7نظام معلومات الطالب وزائري
( )SEVISوتأشيرات الطالب

منظمة الدول األمريكية
“املنفذ التعليمي لألمريكتني”

http://www.educoas.org

(متوفر باللغات اإلجنليزية ،األسبانية،
البرتغالية ،والفرنسية)
معهد البنك الدولي
( http://wbi.worldbank.orgانقر فوق
“املناهج” ،ثم “املنح الدراسية”).
مركز املؤسسة ـــ متنح املؤسسة منحا ً
إلى األفراد
http://foundationcenter.org/findfunders/fundingsources/gtio.html

http://fulbright.state.gov/

نظام معلومات
				
زائري التبادل
			
			 الطالبي
				 و
			 تأشيرات
دخول
			
الطالب ()SEVIS
			

“ال تعط للسفارة األمريكية أي مبرر
للشك مبكانتك األكادميية ،وأكد عبر
أكبر عدد ممكن من الطرق بأنك سوف
تعود إلى بالد بعد إكمال دراستك”.

مهمتني أخيرتني :واحدة إمتام عملية
تسجيل  ،SEVISوتقدمي طلب احلصول
على تأشيرة دخول للطالب.

– طالب علوم كمبيوتر من اململكة املتحدة

تهانينا ـــ لقد مت قبولك في اجلامعة
التي اخترتها للدراسة! إنك تفكر اآلن في
املقررات الدراسية التي سوف تتابعها،
واألناس الذين سوف تقابلهم ،والتجارب
املثيرة التي تنتظرك ،لكنك اآلن تواجه
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نظام معلومات زائري التبادل الطالبي
()SEVIS
 SEVISهو نظام يستند إلى اإلنترنت
يحافظ على بيانات الطالب األجانب وزائري
التبادل قبل وأثناء مكوثهم في الواليات
املتحدة .وهو جزء من برنامج زائري التبادل
الطالبي ( )SEVPالذي تديره وزارة األمن
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الوطني األمريكي .الكلية التي تخطط
للدراسة بها ستبدأ عملية  SEVISمن
أجلك عن طريق إدخال املعلومات األساسية
اخلاصة بك ،وبرنامجك ،وكيفية التخطيط
لتمويل دراساتك ووقت بدء البرنامج وانتهائه.
سوف يرسلونك إليك منوذج  ،I-20أو منوذج
 ،DS-2019أو منوذج  ،I-20M-Nوفقا ً لنوع
التأشيرة التي حتتاجها .يجب عليك دفع
رسوم  SEVIS I-901وإمتام هذا النموذج قبل
املراجعة من أجل احلصول على التأشيرة (انظر
أدناه) .للحصول على املزيد من املعلومات
حول  ،SEVISانظر الكتيب الرابع من هذه
السلسلة حتت اسم االستعداد للدراسة:
معلومات عملية حول املعيشة والدراسة في
الواليات املتحدة.
أنواع تأشيرات الدخول
إن تأشيرة دخول الطلب األكثر شيوعا ً
هي تأشيرة  ،F-1علما ً أن عددا ً صغيرا ً من
الطالب يسافرون إلى الواليات املتحدة على
أساس تأشيرة  M-1إذا كانوا يستكملون
برنامج تدريب فني أو مهني عملي ،أو
تأشيرة  ،J-1إذا كانوا ضمن برنامج لرعاية
املبادالت الطالبية.
اإلجراءات اخلاصة بدولتك
تختلف إجراءات وشروط تقدمي طلب تأشيرة
دخول للطالب بني دولة وأخرى .مراكز اإلعالم
واإلرشاد التعليمي األقرب لديك ميكنها
تزويدك مبعلومات قيمة حول إجراءات

التقدم بالطلبات اخلاصة ببلدك( .إذا كان
ممكنا ً ،احضر أحد برامجهم التوجيهية
قبل املغادرة التي ينظمونها .سوف
يشمل البرنامج بالتأكيد على معلومات
حول كيفية طلب احلصول على تأشيرة
دخول) .تستطيع السفارة أو القنصلية
األمريكية األقرب لديك تزويدك بنماذج
االنتساب وتفاصيل معينة بعملية طلب
االنتساب .كما قد يكون لدى السفارات
والقنصليات في أغلب األحيان خطوط
هاتفية للمعلومات ومواقع على شبكة
اإلنترنت لتزويد هذه املعلومات.
يغطي الكتيب الرابع من هذه السلسلة،

االستعداد للدراسة :معلومات عملية حول
املعيشة والدراسة في الواليات املتحدة،
عملية طلب التأشيرة مبزيد من التفاصيل.
وهي متوفرة بالتفصيل على موقع
التعليم التابع لـ ،EducationUSAعلى
.http://www.educationusa.state.gov
هناك عدة أمور تستطيع القيام بها لزيادة
احتماالت حصولك على قرار إيجابي بشأن
تأشيرة الدخول:
• ابدأ عملية تقدمي الطلب قبل شهرين
على األقل من التاريخ الذي قررته
ملغادرتك.

الفصل  7نظام معلومات الطالب وزائري
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التقدم بطلب احلصول على تأشيرة
طالب:
�
دليل اخلطوات التدريجية

الشهادة اجلامعية التي نلتها ،تاريخ
االلتحاق باجلامعة ،تاريخ إكمال
الدراسة ،واملعلومات املالية؟

قبل أن تتمكن من طلب موعدا ً للحصول
على تأشيرة ،يجب عليك دفع رسوم I-901
الطالبية .يجب على جميع الطالب األجانب
وزائري التبادل دفع هذه الرسوم ،والتي تتفاوت
وفقا ً للحالة اخلاصة بهم :معظم طالب
احلالتني  ،Fو  Mوزائري التبادل يدفعون رسوم
تقدر مببلغ  200دوالر أمريكي .توجد عدة طرق
لدفع هذه الرسوم من بينها خيار الدفع عن
طريق اإلنترنت .ملعرفة املزيد ،الرجاء زيارة
.https://www.fmjfee.com/i901fee/
مبجرد أن تدفع الرسوم ،ميكنك االتصال
بالسفارة أو القنصلية األمريكية في
بلدك لتحديد موعداً .للتقدم بطلب
احلصول على التأشيرة الطالبية ،F-1
يجب أن يكون لديك منوذج  I-20صاحلا ً،
بالنسبة للتأشيرة  ،J-1يجب أن يكون
لديك  ،DS-2019ولتأشيرة  ،M-1ومنوذج
 .I-20M-Nسترسل لك اجلامعة اخلاصة
بك النموذج املالئم بعد قبولك بها وبعد
مراجعة الوثائق اخلاصة بك التي قمت
بتقدميها إلثبات إمكانية انتسابك ببرنامج
الدراسية.

• اجمع كافة الوثائق الالزمة التي تساعد
في شرح املسالة اخلاصة بك.

عند وصول هذه االستمارة راجعها بعناية
للتحقق مما يلي:

• تأكد من استعدادك اجليد في حال طلب
منك حضور مقابلة.

• هل أن تهجئة اسمك صحيحة وفق
نفس التهجئة الواردة في جواز سفرك؟
تأكد من استخدام نفس تهجئة االسم
املذكورة على طلب التأشيرة أيضاً).
• هل أن املعلومات األخرى الواردة فيها
صحيحة :تاريخ وبلد والدتك ،برنامج
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• هل أن االستمارة موقعة من قبل مسؤول
في الكلية؟
• هل أن تاريخ االلتحاق باجلامعة (“يجب
أن يلتحق الطالب باجلامعة قبل تاريخ
 )”...قد انقضى؟ في هذه احلالة ،تكون
صالحية االستمارة قد نفذت وأصبحت
غير صاحلة لالستعمال بعد التاريخ
احملدد لاللتحاق باجلامعة .اتصل باملوظف
الرسمي اخملصص للجامعة ،أو املوظف
املسؤول في كليتك أو البرنامج لطلب
استمارة أخرى.
• إذا كانت االستمارة  I-20أو I-20M-N
أو  DS-2019سارية وصاحلة ،فأنت جاهز
للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
قبل إجراء موعد للحصول على التأشيرة،
قم بجمع الوثائق اخلاصة بك :إيصال ،I-20
و ،DS-2019و ،I-901وجواز سفرك (الذي

يكون أن ساريا ً املفعول ملدة ست أشهر
على األقل) ،ومستنداتك املالية.

تدوم مقابلة التأشيرة عادةً لبعض الوقت
وال تزيد عن ذلك ،لذلك يجب أن تكون
مستعدا ً لإلجابة باختصار ولكن بصورة
مقنعة .كن واثقا ً من نفسك ،وال تُخفي
احلقيقة أو تكذب لدى موظفي القسم
القنصلي األمريكي الكثير من اخلبرة
ويستطيعون بسهولة حتديد متى ال يكون
الناس صادقني عند طلبهم احلصول على
تأشيرة دخول .من األفضل أن تفكر بهذه
املناسبة باعتبارها فرصة لسرد “ما تريده”.
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لكي يوافق املوظف القنصلي على منحك
تأشيرة دخول ،عليه أن يتأكد من ثالثة
أمور:
• أوال ً ،هل أنك طالب صادق وحقيقي؟
سوف يراجع املوظف خلفيتك وخططك
التعليمية لتقييم مدى استعدادك
لاللتحاق بكلية ومتابعة برامجها حلني
التخرج .إذا ُطلب منك إجراء مقابلة ،كن
مستعدا ً لشرح األسباب التي دفعتك
الختيار كلية معينة ،وموضوع دراستك،
وخططك املهنية .احمل معك سجالت
عالماتك الدراسية ،ونتائج امتحانات
الرسمية ،ومجموع العالمات التي
حصلت عليها في قبول الدراسات العليا
أو نتائج اختبار اللغة اإلجنليزية (إذا كانت
هذه االختبارات مطلوبة من كليتك) وأي
أمر آخر يُثبت التزامك األكادميي.
• ثانيا ً ،هل أنت قادر على متويل تعليمك؟
تطلب حكومة الواليات املتحدة تأكيدات
تثبت بأنك لن تتوقف عن متابعة
دراستك في الكلية أو لن تلتحق بعمل
آخر بصورة غير مشروعة .سوف تُدرج
استمارة  ،I-20أو كيف ميكنك ،إذا كنت
تتمتع برعاية عائلتكم أو كيف ميكنك،
إذا كنت تتمتع برعاية عائلتكم أو أي فرد
آخر ،تقدمي الدليل على أن راعيك قادر
على متويل تعليمكم؟ أي فرد آخر ،تقدمي
الدليل على أن راعيك قادر على متويل
تعليمكم؟ ستكون حظوظك أفضل

ق ّدم أدلة قوية على الوضع املالي
لراعيك ،خاصة مصادر ومبالغ دخله.
هذا يُطمئن املوظف القنصلي أن األموال
الكافية ستكون متوفرة خالل البرنامج
التعليمي .أما إذا كان دخل راعيك وارد
من عدة مصادر مختلفة( ،مثل األجور،
واملقاوالت ،ورسوم االستشارة ،واملزارع،
وبدالت إيجار املباني ،والتوظيفات
يعد كتابا ً
املالية) ،فاطلب من الراعي أن ّ
يذكر فيه كل مصدر من مصادر دخله.
• ثالثا ،هل أن روابطك بالوطن قوية
لدرجة لن جتعلك ترغب في البقاء بصورة
دائمة في الواليات املتحدة؟ املسؤولون
القنصليون مطالبون مبوجب القانون
األمريكي بأن ينظروا إلى جميع املتقدمني
من الطالب أو برنامج التبادل الطالبي
وأي من يطلب تأشيرات غير الهجرة على
أنهم ينوون الهجرة إلى الواليات املتحدة
إلى أن يقنعوا املسؤول القنصلي بخالف
ذلك.

إذا كان أهلك هم الذين يدعمون تعليمك.
أما إذا كان شخص آخر غير ذويك يرعى
تعليمك ،يتوجب عليك شرح عالقتك
اخلاصة به لتبرير التزامه دفع آالف
الدوالرات لتعليمك.
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بصورة إجمالية ،عليك أن تكون قادرا ً
على اإلثبات بأن األسباب التي تدفعك
للعودة إلى الوطن هي أقوى من األسباب
التي جتعلك ترغب في البقاء في الواليات
املتحدة .يجب عليك أثبات وجود روابط
اقتصادية وعائلية واجتماعية كافية في
مكان إقامتك للتحقق من أن بقائك في
الواليات املتحدة سيكون مؤقتاً .شمل
الروابط االقتصادية الوضع االقتصادي
لعائلتك والعقارات التي متلكها أو من
احملتمل أن ترثها ،وإمكانيتك االقتصادية
اخلاصة عندما تعود إلى وطنك بعد
الدراسة في الواليات املتحدة .سيكون
املسؤول القنصلي سعيدا ً لرؤية دليل
على تخطيطك املهني ومعرفتك بنظام
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التوظيف احمللي .فيما يخص روابطك
العائلية واالجتماعية ،قد يسألك
املوظف القنصلي عن عدد أفراد عائلتك
املباشرين الذين يعيشون في وطنك
باملقارنة مع العدد في الواليات املتحدة.
وقد يستفسر منك عن النشاطات
التي شاركت فيها في مجتمعك
أو باملؤسسة التعليمية التي تثبت
ارتباطك الصادق مبدينتك أو بالدك؟ وعن
خبرتك في املواقع القيادية وفي الرياضة
واألدوار األخرى التي تؤكد على أنك
شخص يريد العودة إلى وطنه وممارسة
هذه اخلبرة فيه؟
• الحظ أنه إذا كنت تنوي السفر بواسطة
تأشيرة  ،J-1فلن تتمكن عادة للتقدم
بطلب احلصول على تأشيرة دخول فئة
 Hأو  Lأو تأشيرة هجرة حتى عودتك إلى
بلد اإلقامة الدائمة وأن حتل فيها بشكل
شخصي ملدة عامني عقب برنامج تبادل
تأشيرة الدخول .J
رفض طلب التأشيرة
إذا رُفض طلبك ،يُفترض من املوظف
القنصلي أن يشرح لك سبب الرفض في
رسالة خطية .لكن هذه الرسالة تكون
موح ّدة وعامة في أكثر األحيان ،ومن غير
املتوقع أن تبحث في تفاصيل حالتك
اخلاصة بالتحديد .يحق لك تقدمي طلب مرة
ثانية ولكن في حال إعادة تقدمي الطلب
تأكد من إعداده بطريقة أكثر تأنياً .سوف
يطلب املوظف القنصلي منك إبراز إثباتات
جديدة كافية لتخطي األسباب التي دعت
إلى رفض طلبك األول.

إذا كنت قد فكرت بعناية في أهدافك
التعليمية ،وإن كانت لديك خطط مهنية
واقعية ،سوف جتد في طلب التأشيرة
فرصة لكي تثبت بأنك على استعداد
التخاذ اخلطوة الكبيرة التالية في تعليمك
اجلامعي :وحياتك اجلامعية في الواليات
املتحدة.
إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية
• يدخل معظم
املتحدة مبوجب
 F-1ولكن قد
مبوجب تأشيرة
.M-1

الطالب إلى الواليات
تأشيرة دخول من فئة
يُسافر بعض الطالب
دخول من فئة  J-1أو

• يجب أن تكون حسن االطالع على شروط
التقدم بالطلب املتبعة بالنسبة لبلدك،
وأن تعد طلبك في وقت مبكر وبصورة
كاملة.
• قبل تقدمي طلب احلصول على تأشيرة
دخول الطالب ،حتقق من صحة وسريان
مفعول االستمارة ( I-20استمارة DS-
 2019لتأشيرة  ،J-1أو استمارة I-20M-
 Nلتأشيرة  )M-1التي استلمتها من
جامعتك.
• قم بدفع رسوم  I-901واحصل على
اإليصال الالزم.
• قم بأخذ جميع الوثائق الضرورية
للمقابلة.
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• تأكد من أنك تستطيع أن تثبت
للموظف القنصلي على أنك طالب
صادق وحقيقي وأن بإمكانك متويل
تعليمك ،وأن لديك روابط قوية بوطنك.
• في حال رفض طلبك ميكنك أن تقدم
طلبا ً جديدا ً ولكن يتوجب عليك تقدمي
إثباتات جديدة لتجاوز أسباب رفض
طلبك األول.

الفصل  8احلياة اجلامعية في الواليات املتحدة

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
معلومات عامة حول تأشيرات الطالب
( http://travel.state.govانقر فوق “تأشيرة
الدخول للمواطن األجنبي)”.
موقع ويب وزارة اخلارجية األمريكية للطالب
وزائري التبادل الطالبي

http://travel.state.gov/visa/temp/
types/types_1270.html

وزارة األمن الوطني األمريكي ـــ برنامج
الطالب وزائري التبادل الطالبي ()SEVP

			 احلياة اجلامعية
				 في
الواليات املتحدة
				

http://www.ice.gov/sevis

بعد تأمني مكان لك في إحدى اجلامعات
األمريكية ،عليك أن تبدأ بوضع مخططات
حلياتك اجلديدة كطالب دولي في الواليات
املتحدة .رغم وجود أمور قليلة ال ميكنك
القيام بها إال بعد حصولك على تأشيرة
دخول ،ميكنك أن تُنجز قدرا ً كبيرا ً من
التخطيط قبل أن يحني وقت سفرك إلى
الواليات املتحدة بحيث يصبح االنتقال
إليها أكثر سهولة.
سوف يركّز هذا الفصل على بعض اجملاالت
الرئيسية الواجب التفكير بها وماذا
ميكنك توقعه عند وصولك إلى الواليات
املتحدة .ملزيد من املعلومات التفصيلية،
اتصل بأقرب مركز أمريكي للمعلومات
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واالستشارات التعليمية أو الرجوع إلى
الكتاب الرابع من هذه السلسلة بعنوان
االستعداد للدراسة :علومات عملية حول
املعيشة والدراسة في الواليات املتحدة.
الوصول إلى الواليات املتحدة
بعد أن يتم قبولك للدراسة في جامعة
أمريكية ،وبعد أن تكون قد أعلمت اجلامعة
مبوافقتك على االلتحاق بها ودفعك أي عربون
مطلوب ،يجب أن حتصل على معلومات
إضافية حول كليتك اجلديدة وإجراءات
وصولك إلى حرمها .يجب أن يشتمل ذلك
على تفاصيل حول أفضل الوسائل للوصول
إلى احلرم اجلامعي .خطط للوصول في
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يوم عمل ،إن أمكن ،حيث املكاتب اإلدارية
بالكلية تعمل .أخبر املؤسسة األمريكية
إذا كنت ستصطحب معك أفراد عائلتك،
وتأكّد من سؤالها حول مكان سكن
الطالب املتزوج ،ومرافق العناية اليومية
باألوالد ،والنشاطات للزوج/الزوجة ،والتعليم
ألطفالك ،وأي أسئلة أخرى قد تبدو مهمة
لك ولعائلتك.
التوجيه
تُقيم العديد من اجلامعات األمريكية برامج
توجيه للقادمني اجلدد من الطالب الدوليني
اجلدد لتعريفهم باحلرم اجلامعي ومرافقة،
التكيف مع احلياة في
وملساعدتهم على
ّ
الواليات املتحدة .يدوم برنامج التوجيه
ألسبوع واحد ،وميكن أن يكون حضوره
اختياريا ً أو إلزاميا ً ،ولكننا نشدد عليك بأن
حتضره .يُغطي البرنامج مجموعة متنوعة
من املواضيع املفيدة :كيف تستعمل
املكتبة ،واملركز الصحي وغيرها من مرافق
اجلامعة .كما يتضمن األنظمة األكادميية،
والتوقعات ،واخلدمات املساندة ،وكيفية
التسجيل في احلصص الدراسية ،وطبيعة
الثقافة واحلياة االجتماعية في الواليات
والتكيف
املتحدة ،والصدمة الثقافية،
ّ
مع احلياة في الواليات املتحدة؛ عالوة
على اخلدمات احمللية ،وتأشيرة الدخول
واألنظمة القانونية املتعلقة بها ،وغيرها.
سوف تساعدك جميع هذه املعلومات في
االندماج بسهولة أكبر في احلياة كطالب
في الواليات املتحدة .سوف تتمكن أيضا ً
من مقابلة طالب دوليني آخرين يدرسون في
اجلامعة واملوظفني الذين يتناولون الشؤون
املتعلقة بالطالب الدوليني في اجلامعة ـــ
يُعرف هؤالء عادة باسم مرشدي الطالب
الدوليني.
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مرشدو الطالب الدوليني ()ISAs
يوجد باجلامعات األمريكية التي تقبل
بشكل منتظم الطالب الدوليني عاملني
مخصصني ومدربني على العمل مع هؤالء
الطالب .وأولئك العاملون يطلق عليهم
عادة اسم مرشدي الطالب الدوليني
أو مستشاري الطالب األجانب .ميكنك
طرح األسئلة واالستفسارات على أولئك
االستشاريني أو املرشدين باعتبارك من
الطالب الدوليني أو البحث عن مساعدتهم
إذا كانت لديك مشكالت أو مخاوف ما.
وقد يقومون كذلك بتنظيم مناسبات
اجتماعية وثقافية للطالب الدوليني
على مدار العام إلى جانب مكتب الطالب
الدوليني.
السكن في حرم اجلامعة
عندما يتم قبول طالب لاللتحاق باجلامعة،
يرسل إليه مكتب اإلسكان في اجلامعة
معلومات حول نوع السكن املتوفر في حرم
اجلامعة لطالب الدراسات العليا وطريقة
تقدمي طلب احلصول على هذا السكن .ناك
في معظم اجلامعات مرافق سكن لطالب
الدراسات العليا ،من بينها بعض مرافق
مخصصة للطالب املتزوجني ،مع أن توفر
هذه املرافق األخيرة يكون في أحيان كثيرة
محدوداً .قد تضع املؤسسات التعليمية
اسمك على قائمة االنتظار للسكن العائلي
داخل احلرم اجلامعي إلى أن يصبح ذلك
متوفرا ً لك .يوصى بأن تستفسر قبل وقت
كاف عن هذا األمر وأن تقارن بني تكاليف
املعيشة داخل أو خارج احلرم اجلامعي التخاذ
القرار األفضل لك ولعائلتك.
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في حال لم تكن قد رتّبت أمر السكن
مسبقا ً ،أو إذا كنت تفضل العيش خارج
احلرم اجلامعي ضمن اجملتمع احمللي ،يتوجب
عليك الوصول إلى اجلامعة قبل عدة
أسابيع من بداية الفصل الدراسي .وكلما
اقتربت من تاريخ بداية الفصل الدراسي
لبدء عملية البحث عن سكن ،كلما قل
عدد اخليارات املفتوحة أمامك.
املال واملصارف
يوجد بالواليات املتحدة مصارف وطنية
وإقليمية وبالواليات ومصارف باملدينة .لدى
بعض اجلامعات احتادات لالئتمان املصرفي أو
خلدمات مصرفية أخرى خاصة بها .قبل أن
تفتح حسابا ً ،ابحث عن املصارف القريبة
من املكان الذي سوف تعيش وتدرس فيه.
ومن احملتمل أيضا ً أن يكون صعبا ً عليك
فتح حساب مصرفي من خارج البالد ،لذلك
عليك التأكد من إحضار مال كاف معك
لتغطية نفقاتك املعيشية إلى أن تتمكن
من فتح حساب مصرفي أمريكي وترتيب
أمر حتويل األمور املرسلة لك من بلدك إلى
هذا احلساب.
التأمني الصحي
يجب أن يكون لديك كطالب دولي بوليصة
تأمني صحي صاحلة خالل وجودك في
الواليات املتحدة .من اإللزامي أن يكون
لديك تأمني صحي في معظم اجلامعات
األمريكية ،إما من خالل بوليصة التأمني
اجلماعي للجامعة أو بشراء بوليصة تأمني
خاصة بك تستوفي شروط اجلامعة .مبا أن
هناك اختالف بني بوالص التأمني الصحي،

يستطيع مرشد الطالب الدوليني
املهتم بأمرك أن يفسر لك هذه الشروط
ويساعدك في اختيار أفضل بوليصة تأمني
تالءم شروط اجلامعة .ال تنس أن تتأكد من
أن التأمني سوف يغطيك خالل الرحلة من
بلدك األم إلى حرم جامعتك في الواليات
املتحدة.
النشاطات خارج املناهج الدراسية
توجد مجموعة متنوعة من املنظمات
والنشاطات في معظم اجلامعات بانتظارك.
قد جتد صحف أو مجموعات ذات اهتمام
خاص أو حتى نوادي رياضية يديرها طالب.
ويشكّل االشتراك فيها طريقة عظيمة
للتعرف على أصدقاء جدد ،والتعرف
على الزمالء باجلامعة باهتمامات بحثية
وأكادميية مماثلة.
إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية
• بعد أن يتم قبولك للدراسة في
جامعة أمريكية ،تأكد من أنك
أصبحت مستعدا ً بالشكل الالزم
لعملية االنتقال إلى الواليات املتحدة.
• اتصل باجلامعة للتث ّبت من تفاصيل
برنامج توجيه الطالب الدوليني ،وتأكد
من أنك ستصل إلى اجلامعة في الوقت
املناسب حلضوره .استفسر أيضا ً من
اجلامعة عن شروط التأمني الصحي.
• أكمل الترتيبات املتعلقة بسكنك
وخطط للوصول إلى الواليات
املتحدة ضمن متسع من الوقت إن
كنت حتتاج إليجاد مسكن عائلي
داخل حرم اجلامعة أو خارجه.
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67

11-0257 IYWTS_Bk2_inside_Arabic.indd 66-67

الفصل  8احلياة اجلامعية في الواليات املتحدة

• تأكد من توفر املال الكافي لديك لتغطية
نفقاتك املعيشية إلى أن تستطيع فتح
حساب مصرفي في الواليات املتحدة
لتحويل األموال املرسلة لك من بلدك.
• استفسر عن املرافق االجتماعية،
والرياضية ،وغيرها من املرافق املوجودة
في احلرم اجلامعي ،وحدد النشاطات التي
تود املشاركة فيها.
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مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
االستعداد للدراسة :معلومات عملية حول
املعيشة والدراسة في الواليات املتحدة
(الكتيب الرابع من سلسلة إذا كنت ترغب في
الدراسة بالواليات املتحدة متوفر) عبر اإلنترنت
على املوقع
http://www.educationusa.state.gov

(انقر فوق ” “If You Want to Studyإذا كنت
ترغب في الدراسة).
 America.govـــ احلياة األمريكية
http://www.america.gov/amlife/education.html

			
				
			

الدراسة
االحترافية 			
التخصصية

يختلف مسار الدراسة وممارسة مهن
عديدة في الواليات املتحدة عن العملية
املتبعة في معظم دول العالم إلى
حد كبير .يعطيك هذا الفصل نظرة
إجمالية عن شروط الدراسة في كليات
طب األسنان ،والطب العام ،والتمريض،
والطب البيطري ،واحلقوق .تتوفر لدى
املراكز األمريكية للمعلومات واالستشارات
التعليمية تفاصيل أكثر حول هذه املهن
كذلك معلومات حول حقول دراسية أخرى
تخضع لشروط خاصة.
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طب األسنان
تبدأ عادة دراسة طب األسنان في الواليات
املتحدة بعد أربع سنوات من الدراسة اجلامعية
األولى .ال تقدم اجلامعات برامج دراسة جامعية
أولى في طب األسنان؛ وبإمكان الطالب الذين
يخططون لدراسة طب األسنان أن يتابعوا أي
اختصاص ولكن عليهم أن يكملوا عدد أدنى
من املقررات التعليمية املسبقة في علوم
األحياء ،والكيمياء ،والفيزياء ،والرياضيات،
باإلضافة إلى العلوم اإلنسانية وعلمي
السلوك اإلنساني واالجتماع.
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الشهادة االحترافية األولى
يتطلب نيل الشهادة االحترافية األولى في
طب األسنان ،التي حتمل إما عنوان شهادة
طبيب في جراحة األسنان ()D.D.S.
أو شهادة طبيب في طب األسنان
( ،)D.M.D.أربع سنوات من الدراسة ـــ
سنتان من الدراسة التي تشدد على العلوم
الطبية األساسية ،وسنتان لتزويد الطالب
بالتوجيه الالزم في طب األسنان العيادي.
كي ميارس اخلريج عمله ،يجب أن يلبي
شروط احلصول على الترخيص من قبل
الوالية حيث ينوي متابعة املرضى بهذه
الوالية مبا في ذلك احلصول على مجموع
عالمات ُمرضية في أمتحان اجمللس الوطني
لطب األسنان .وأمتحان طب األسنان
العيادي الذي تنظمه الوالية.
إن القبول في كلية طب أسنان في الواليات
املتحدة هي عملية تنافسية للغاية ويتقدم
إليها عدد من املرشحني يفوق تقريبا ً ثالثة
أضعاف عدد مقاعد الدراسة املتوفرة .مع
أنه يحق ألي كان تقدمي طلب االنتساب،
فنادرا ً ما يتم قبول مواطنني أجانب في
كلية أمريكية لطب األسنان بدون أن يكونوا
قد أكملوا سنتني على األقل من الدراسة
اجلامعية في مؤسسة أمريكية .في سنة
واحدة مؤخرا ً بلغ عدد الطالب األجانب
في السنة األولى لطب األسنان  342من
بني مجموع بلغ  4268طالباً .تزيد فرص
القبول في كليات طب األسنان اخلاصة
نوعا ً ما عن فرص القبول في كليات طب
األسنان اخلاصة نوعا ً ما عن فرص القبول
في كليات طب األسنان املدعومة ماليا ً
من الواليات نظرا ً ألن اجلامعات الرسمية
تعطي أفضلية القبول إلى مواطني الوالية
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الذين يدعمون ماليا ً هذه البرامج من خالل
الضرائب التي يدفعونها .تنشر اجلمعية
األمريكية لكليات طب األسنان (العنوان
على موقع اإلنترنت))www.adea.org( :
دليال ً سنويا ً لكليات طب األسنان يتضمن
معلومات مفيدة وإحصائيات حول شروط
القبول .من احملتمل أن يكون لدى أحد مراكز
اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكي الذي
تتعامل معه هذا الدليل ونشرات مرجعية
أخرى تساعدك في احلصول على معلومات
عن كليات معينة وفي تقييم مؤهالتك
لها.
تشمل شروط تقدمي طلب االنتساب لكلية
طب األسنان احلصول على سجل أكادميي
قوي في الدراسة اجلامعية األولى ،واملهارة
باللغة اإلجنليزية ومجموع عالمات في اختبار
القبول لدراسة طب األسنان ( )DATتعتبره
كلية طب األسنان املعنية مقبوالً .حتقق
اختبار القبول لدراسة طب األسنان ()DAT
من براعة الطالب في الرياضيات ،وعلوم
األحياء ،والكيمياء ،العضوية ،والقراءة
ومن قدراته احلركية احلسية .وميكن أحيانا ً
جدولة تقدميه في دول أخرى ـــ يجب أن
يطلب املوظف املسؤول عن القبول في كلية
أمريكية ،أو مرشد ما قبل طب األسنان
هذا اإلجراء قبل ثالثة أشهر على األقل من
التاريخ املقرر إلجراء االختبار .للحصول على
املزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال ببرنامج
اختبار القبول لدراسة طب األسنان ،قسم
االختبارات التعليمية ،اجلمعية األمريكية
لطب األسنان ،وموقعها 211 East
Chicago Avenue, Suite 1846, Chicago,

 ،IL 60611-2678, USAرقم الهاتف:
 ،312-440-2689خارجي ،2689 ،البريد
اإللكتروني.education@ada.org :
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القبول مع االلتحاق املتقدم باجلامعات

التدريب في الدراسات العليا املتقدمة

خريج دراسات طب األسنان الدولي الذي
يرغب في الترخيص له مبمارسة املهنة
في الواليات املتحدة أو كندا يجب عليه
احلصول على شهادة  D.D.Sأو D.M.D
من إحدى كليات طب األسنان املعتمدة
في كندا أو الواليات املتحدة .في الوقت
احلالي ،تقدم نحو  40كلية من كليات طب
األسنان فرصة للحصول على شهادة على
أساس عاجل ،ويكون ذلك غالبا ً بعد دراسة
تستغرق من سنتني إلى ثالث سنوات
في املنهاج الدراسي االحترافي بدال ً من
الدراسة ذات األربع سنوات العادية .القبول
في البرامج مع االلتحاق املتقدم بالدراسة
يعتمد على أساس االستحقاق األكادميي
كما هو موضح في املقرر التعليمي لطب
األسنان املقرر في البلد األم ملقدم الطلب.
مقدم الطلب لاللتحاق املتقدم بالدراسات
يطلب منه عادة إجراء امتحان اجمللس
الوطني لطب األسنان.

بعد نيل شهادة طبيب في جراحة طب
األسنان أو ما يعادلها ،ميكن ألطباء األسنان
تقدمي طلبات التدريب للدراسات العليا
املتقدمة في املستشفيات أو كليات طب
األسنان .تؤدي بعض البرامج إلى نيل
شهادة ماجستير كما تتوفر برامج تؤدي
إلى نيل شهادة الدكتوراه .حُتضر هذه
البرامج الطالب املتخرجني ملهن التدريس
أو األبحاث.

يتوفر دليل بكليات طب األسنان التي توفر
القبول بااللتحاق املتقدم للجامعات خلريجي
طب األسنان الدوليني على موقع الويب
اخلاص باجلمعية األمريكية لطب األسنان
( .)www.ada.orgبعض كليات طب األسنان
تتطلب من األفراد التقدم بطلب للقبول
مع االلتحاق املتقدم للدراسات باالستعانة
بعملية التقدمي املؤسساتية لكن العديد
منها يستخدم الطلب املركزي للقبول مع
االلتحاق املتقدم ألطباء األسنان الدوليني
( )CAAPIDاملقدم من قبل جمعية تعليم
طب األسنان األمريكية .يرسل مقدمو
طلبات  CAAPIDمجموعة واحدة من
أوراق االعتماد ثم يتم توزيعها على كليات
طب األسنان التي يختارونها.

من املمكن أن ترعى جامعة أو مستشفى
برامج إقامة تخصصية ال تؤدي إلى نيل
شهادة وتركّز على الطب العيادي .تتميز
برامج اإلقامة التخصصية العامة مبنافسة
شديدة ،ويشكل منوذجيا ً عدد الطالب
األجانب املقبولني فيها نسبة  4باملائة
تقريبا ً من الطالب املسجلني .أما برامج
اإلقامة التخصصية في مجال تخصص
معني فتقبل نسبة أكبر بكثير من أطباء
األسنان الذين درسوا في اخلارج .تقدم هذه
اإلقامات التخصصية التدريب في الصحة
العامة لألسنان ،وجذور األسنان ،وأمراض
الفم والفك ،وجراحة الفم أو الفك ،أو
تقومي األسنان ،أو جراحة الفك أو الوجه،
أو أسنان األطفال ،أو أمراض اللثة ،أو
التلبيسات أو األسنان االصطناعية.
ليس هناك عملية واحدة محددة لتأهيل
أطباء األسنان الدوليني الذين تدربوا في
اخلارج الذين يسعون للدراسة في الواليات
املتحدة .يوجد شرط عام للقبول يتمثل بأن
يجتاز املتقدمون جزءا ً واحدا ً أو كال جزئي
امتحان اجمللس القومي لطب األسنان.
هناك بعض مجاالت التخصص ،مثل
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جراحة الفم وأمراض اللثة ،التي تفرض أن
يكون أطباء األسنان قد أكملو آخر سنتني
على األقل من دراستهم االحترافية في
جامعة أمريكية وأن ينالوا شهادة احترافية
أولى من كلية طب أسنان معتمدة من
قبل اجلمعية األمريكية لطب األسنان.
(تقبل حوالي نصف كليات طب األسنان
أطباء أسنان درسوا على مستوى متقدم
في اخلارج يرغبون في إكمال برنامج لنيل
شهادة احترافية أولى في الواليات املتحدة).
كما قد يُطلب في بعض احلاالت احلصول
على رخصة من الوالية.
فرص التعليم القصير
كثيرا ً ما تقدم كليات طب األسنان
واملستشفيات ُحصصا ً دراسية متواصلة
لطالب الدراسات العليا تستمر من
بضعة أيام إلى بضعة أسابيع .تُعطي هذه
احلصص الدراسية معلومات محدثة حول
معينة ،وتكون عادة مفتوحة
مواضيع
ّ
أمام أطباء األسنان الدوليني .ينظم عدد
قليل من كليات طب األسنان برامج خاصة
ألطباء أسنان زائرين درسوا في اخلارج.
الطب العام
تستغرق دراسة الطب العام في الواليات
املتحدة فترة طويلة وتبدأ فقط بعد اكتمال
شهادة البكالوريوس التي تدم ألربع سنوات.
يتم قبول أقل من نصف مقدمي الطلبات
من املواطنني األمريكيني لالنتساب بكلية
الطب ،ومنوذجيا ً عدد أقل من نسبة  2في
املائة من مقدمي الطلبات من الطالب
الدوليني يتم قبولهم .أكملت الغالبية
من مقدمي طلبات االنتساب الدوليني
72
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شهادات البكالوريوس اخلاصة بهم في
الواليات املتحدة األمريكية .ستراعي
بعض الكليات املدعومة ماليا ً من الواليات
املواطنني األمريكيني واملقيمني الدائمني في
الواليات املتحدة.
الشهادة االحترافية األولى
تستمر عادة الدراسة في كلية الطب أربع
سنوات وينال الطالب املتخرجون شهادة
طبيب في الطب العام ( .)M.D.يدمج
البرنامج التعليمي اخلبرة املكتسبة في
احلصص الدراسية مع املراقبة العملية
والعمل العيادي .تتضمن شروط القبول
احلصول على شهادة دراسة جامعية أولى
فضل أن تكون صادرة من
أو بكالوريوس وي ُ ّ
مؤسسة تعليمية أمريكية مصادق عليها.
تُقبل شهادات في أي اختصاص تقريبا ً
طاملا تتضمن املقررات التعليمية للطالب
احلد األدنى املطلوب من احلصص الدراسية
في علوم األحياء ،والكيمياء ،وعلوم
السلوك واالجتماع ،والعلوم اإلنسانية.
شمل الشروط اإلضافية :حصول الطالب
على سجل أكادميي ممتاز في الدراسة
اجلامعية األولى ،والطالقة في استعمال
اللغة اإلجنليزية ،ونشاطات خارج إطار
املنهاج الدراسي كتجربة العمل ،والعمل
التطوعي ،ومجموع عالمات مقبول في
اختبار القبول إلى كلية الطب (.)MCAT
على الطالب املهتمني مبتابعة الدراسة لنيل
شهادة طبيب في الطب العام أن يأخذوا
في عني االعتبار مستوى صعوبة شروط
القبول ،والوقت الالزم لنيل الشهادة (أربع
سنوات من الدراسة اجلامعية األولى زائدا ً
أربع سنوات أخرى من الدراسة في كلية

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا

الطب) ،والتأكد من االعتراف بشهادة
الدراسة الطبية األمريكية في بلدهم
إضافة إلى تأهلهم للحصول على إجازة
ملزاولة مهنة الطب قبل تقرير ما إذا كانت
دراسة الطب مناسبة لهم .نشر جمعية
كليات الطب األمريكية دليال ً سنويا ً
لكليات الطب ،شروط القبول بكلية الطب
( ،)MSARيتضمن معلومات مفيدة
وإحصائيات حول شروط القبول للدراسة
فيها .قد يوجد هذا الدليل لدى أحد مراكز
اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية
الذي تتعامل معه ،باإلضافة إلى نشرات
مرجعية أخرى تساعدك في احلصول على
معلومات حول الكليات الطبية األمريكية.
الدراسات العليا في التعليم الطبي
تتضمن الدراسات العليا الطبية
التخصص في الطب وبالنسبة لبعض
األنواع من املهن الطبية ،والتدريب اجلامعي
اإلضافي في مجال االختصاص الفرعي.
برامج التخصص في الطب
يتضمن تدريب خريجي اجلامعات بالنسبة
لألطباء إمتام فترة محددة مسبقا ً من
التدريب السريري في تخصص طبي مختار
يطلق عليه عادة فترة التخصص في الطب.
التخصص في الطب هو برنامج تدريب
احترافي يتم حتت إشراف كبار املعلمني من
األطباء .تدوم معظم برامج التخصص في
الطب من ثالث إلى سبع سنوات .يتنوع
تدريب التخصص في الطب ويعتمد على
مجال التخصص اخملتار :الطب األسري،
الطب الباطني ،طب األطفال ،على سبيل
املثال ،يتطلب تدريب ملدة  3سنوات،

وتدريب اجلراحة العامة يتطلب  5سنوات
يعتمد مجلس املصادقة للدراسات العليا
الطبية ( )ACGMEمثل هذه البرامج.
في حني أن الدخول في مجاالت التخصص
في الطب تشهد منافسة شديدة للغاية،
إال أن األطباء الدوليني لديهم أكثر من
فرصة في متابعة الدراسة األمريكية على
هذا املستوى أكثر من املستوى االحترافي
األول .ميكن للطالب إمتام التخصصات
في الطب باملستشفيات التعليمية،
واملراكز الطبية األكادميية ،وأنظمة الرعاية
الصحية وغيرها من املؤسسات األخرى.
املنح اجلامعية
األطباء الذين يرغبون في أن يتخصصوا
تخصص عالي في مجال معني قد يجب
عليهم إمتام تدريبا ً إضافيا ً يدوم من سنة
إلى ثالث سنوات في مجال االختصاص
الفرعي.
احلصول على تصديق اللجنة التعليمية
خلريجي كليات الطب األجنبية
()ECFMG
للحصول على فرصة إقامة تخصصية
أو على تدريب آخر يتضمن االتصال مع
املرضى ،يجب أن يجتاز الطالب املتخرجني
من كليات طب خارج الواليات املتحدة
برنامج التصديق التي تديره اللجنة
التعليمية خلريجي كليات الطب األجنبية
( .)ECFMGصمم برنامج التصديق هذا
لطمأنة الشعب األمريكي ومدراء برامج
اإلقامة التخصصية بأن مقدمي الطلبات
املتخرجني من كليات طب أجنبية ميلكون
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مؤهالت مماثلة ملؤهالت الطالب املتخرجني
من كليات طب أمريكية .يتوجب على كافة
الطالب املتخرجني من كليات طب خارج
الواليات املتحدة وكندا أن يستوفوا شروط
التصديق للجنة التعليمية خلريجي كليات
الطب األجنبية (.)ECFMG
من أجل احلصول على تصديق اللجنة
التعليمية خلريجي كليات الطب األجنبية،
يتوجب عليك:
• تقدمي املستندات التي تظهر التخرج
من إحدى كليات الطب املسردة في
وقت التخرج عبر اإلنترنت دليل التعليم
الطبي العاملي (http://www.faimer.
)org/resources/imed.html
• سجل العالمات الدراسية النهائي
لكلية الطب( .تفضل بإرسال سجل
العالمات الدراسية النهائية لكلية
الطب باللغة األصلية .يجب أن تكون
املستندات املكتوبة بلغة غير اإلجنليزية
مرفقة بترجمة إجنليزية رسمية).
يتيح مدخل الويب للكليات الطبية
التابع للجنة التعليمية خلريجي كليات
الطب األجنبي ة �(ECFMG) (EM
) SWPلكليات الطب الدولية التحقق من
حالة طالبها واخلريجني ومن تقدم بطلب
لالنتساب في  ECFMGإلجراء امتحان
الترخيص مبمارسة مهنة الطب في الواليات
املتحدة (.)USMLE
بعد املوافقة من قبل اللجنة التعليمية
خلريجي كليات الطب األجنبية (،)ECFMG
يجب على مقدم الطلب تأدية االمتحانات
التالية:
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• امتحان العلوم الطبية (اخلطوة  )1ـــ
يستغرق ثماني ساعات ويتم إجرائه على
جهاز الكمبيوتر وهو متعدد االختيارات
يغطي املعرفة في العلوم الطبية
األساسية (علم التشريح ،والعلوم
السلوكية ،والكيمياء احليوية وعلم
األحياء اجملهري ،وعلم األمراض ،وعلم
العقاقير ،وموضوعات األنظمة املهنية
املتداخلة)
• امتحان املعارف السريرية (اخلطوة )2
يستغرق تسع ساعات ،ويتم إجرائه على
جهاز الكمبيوتر ،ومتعدد االختيارات وهو
امتحان يغطي العلوم السريرية مبا في
ذلك التشخيص ،و فهم آليات املرض،
ومبادئ إدارة الرعاية
• امتحان املهارات السريرية (اخلطوة )3
ـــ هو امتحان يضمن أن يوضح خريجي
كليات الطب األجنبية القدرة على
جمع وتفسير بيانات املريض السريرية
والتواصل بشكل فعال على مستوى
مماثل للطالب املتخرجني من املؤسسات
التعليمية األمريكية .ميكن إجراء
االمتحان الذي يستغرق يوما ً بأكمله
في مراكز تقييم املهارات السريرية في
الواليات املتحدة ويتكون من امتحانات
ملدة اثنا عشر ساعة والربع ساعة على
مرضى مبعايير خاصة مع عشر دقائق
أخرى إلنشاء سجل مكتوب للحالة .يتم
تصنيف الطالب على أساس سجلهم
السابق في الطب ومهارات جتميع
بيانات الفحص ،والقدرات التفاعلية
والتواصلية ،واملهارة باللغة اإلجنليزية.
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للحصول على مزيد من املعلومات ،تفضل
بزيارة موقع ويب  ECFMGعلى http://
 ،www.ecfmg.orgأو موقع الويب اخلاص
بامتحان الترخيص مبمارسة مهنة الطب
في الواليات املتحدة ( )USMLEعلى
.http://www.usmle.org
باإلضافة إلى تصديق اللجنة التعليمية
خلريجي كليات الطب األجنبية
(  ،)ECFMGفبعض برامج اإلقامة
التخصصية (التخصص في الطب)
تتطلب من خريجي كليات الطب
األجنبية اجتياز اختبار ترخيص ثالث
ملزاولة مهنة الطب ،وامتحان الترخيص
مبمارسة مهنة الطب في الواليات املتحدة
(  )USMLEاخلطوة  ،3قبل املشاركة
في برنامج اإلقامة التخصصية .تعمل
هذه اخلطوة اإلضافية على تقييم ما إذا
كان اخلريج ميكنه التقدم بطلب لدراسة
العلم الطبي البيولوجي والعلوم
السريرية الالزمة ملمارسة الطب من غير
إشراف.
 ECFMGتضيف خدمة معلومات توجد
على اإلنترنت يطلق عليها نظام حالة
املتقدم واملعلومات عبر اإلنترنت ()OASIS
على  ،https://oasis2.ecfmg.orgوبالتالي
ميكن للمتقدم التحقق من حالته وإجراء
الدفع وحتديث معلومات االتصال اخلاصة به
والوصول إلى نتائج االمتحانات عبر موقع
اإلنترنت.

إيجاد مركز اإلقامة التخصصية
ال يضمن تصديق اللجنة التعليمية خلريجي
كليات الطب األجنبية ()ECFMG
التعيني في برنامج التخصص في الطب
لكن النسبة املئوية من خريجي الطب
الدوليني الذين لديهم تصديق ECFMG
مت تعيينهم في برامج تخصص في الطب
زادوا في السنوات األخيرة .إيجاد مركز
اإلقامة التخصصية يتضمن التقدم
لالنتساب في البرامج الفردية (غالبا ً
عبر نظام التقدم اإللكتروني لالنتساب
بالتخصص في الطب) ،واالستعالم عن
تلك البرامج التي تظهر االهتمام األساسي
في القبول بها ،ثم تصنيف البرامج التي
ترغب في التعامل معها عبر برنامج
مطابقة التخصص في الطب القومي.
النظام اإللكتروني لطلبات التعيني
للتخصص في الطب (ERAS :)ERAS
هو نظام يستند إلى اإلنترنت حيث ميكن
للطالب التقدم باالنتساب في برامج اإلقامة
التخصصية (التخصص في الطب) .سمح
نظام  ERASللطالب وعمداء الكليات
الطبية بنقل طلبات االنتساب لبرامج
اإلقامة التخصصية (التخصص في الطب)،
وخطابات التوصية وتقييمات أداء طالب
الطب ،وغيرها من الوثائق الثبوتية مباشرة
إلى مديري برنامج اإلقامة التخصصية في
الطب عبر اإلنترنت .يتطلب العدد املتزايد
من التخصصات الطبية استعمال نظام
 ERASلضمان سير عملية التقدم
لبرامج اإلقامة التخصصية (التخصص
في الطب) بسالسة .للحصول على املزيد
من املعلومات ،تفضل بزيارة موقع الويب
http://www.aamc.org/students/
.eras/
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املقابالت :أثناء عملية املقابالت
الشخصية ،يقوم املسؤول عن مكتب
القبول ببرنامج اإلقامة التخصصية بإجراء
مزيد التقييم لطلبات االنتساب بنا ًء على
التدريب السريري السابق ،وخطابات
التوصية ،والبيانات الشخصية ،واخلبرة
في مجال رعاية املرضى واملعرفة الطبية
والتعلم القائم على املمارسة والتحسني،
واملهارات التفاعلية والتواصلية واالحترافية
واملمارسة املستندة إلى النظم .هذه
البرامج تتميز باالنتقائية العالية ،لذا،
فهي مفتوحة أمام جميع التخصصات
املمكنة في الطب التي قد تكون مالئمة
بشكل جيد للخلفية األكادميية واألهداف
االحترافية اخلاصة بك.
البرنامج القومي ملطابقة اإلقامات
التخصصية ( :)NRMPبعد عملية
املقابلة ،يتم تصنيف مقدمي الطلبات
والبرامج معه بعضهم البعض عبر برنامج
يعرف البرنامج القومي ملطابقة اإلقامات
التخصصية ( :)NRMPيرسل املشاركون
قائمة من برامج التخصص في الطب
إلى البرنامج القومي ملطابقة اإلقامات
التخصصية ( ،)NRMPمرتبة من حيث
األفضلية .في نفس الوقت ،ترسل برامج
الدراسات العليا الطبية قوائم مصنفة من
حيث املرشحني املفضلني للتخصص في
الطب مع املواقع املتوفرة .ثم يطابق جهاز
الكمبيوتر الشخص املتخصص في الطب
مع البرامج استنادا ً إلى احتياجات كال
من مقدمي الطلبات والبرامج .بالنسبة
لألشخاص مقدمي الطلبات الذين
يبقون بدون مطابقة بعد هذه العملية،
ينشر البرنامج القومي ملطابقة اإلقامات
التخصصية ( )NRMPقائمة باألماكن
الشاغرة بعد يوم من إعالن املطابقات
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األولية .ويبقى أمام مقدمي الطلبات الذي
لم تتم مطابقة طلباتهم يومني لالتصال
بالبرامج الشاغرة وإمكانية تأمني مكان
لهم بها ،هذه الفترة يشار إليها غالبا ً
باسم “تزاحم ما بعد املطابقة” .للحصول
على املزيد من املعلومات ،الرجاء زيارة موقع
الويب .http://www.nrmp.org
تتوفر املزيد من املعلومات حول برامج
اإلقامة التخصصية (التخصص في
الطب) على اإلنترنت في قاعدة البيانات
التابعة جمللس املصادقة للدراسات العليا
الطبية ( )ACGMEعلى املوقع http://
 ،www.acgme.org/adspublicواجلمعية
الطبية األمريكية ( ،)AMAوقاعدة
البيانات املتفاعلة اإللكترونية للمنح
اجلامعية واإلقامة التخصصية على املوقع

http://www.ama-assn.org/ama/
pub/education-careers/graduatemedical-education/freida-online.
 .shtmlوتصدر كذلك اجلمعية الطبية

األمريكية نسخ مطبوعة وعلى أقراص
مدمجة من دليل التعليم للدراسات
الطبية العليا كل عام .مراكز اإلعالم
واإلرشاد التعليمي األمريكية لديها
كذلك نسخة من هذا املورد.
شروط الترخيص
ملمارسة مهنة الطب ،يجب أن يحصل
األطباء في الواليات املتحدة األمريكية
على ترخيص ملمارسة الطب في الوالية
أو النطاق حيث ينوون ممارسة علمهم.
تتفاوت الشروط من والية إلى والية أخرى،
إال أن األطباء يجب عليهم أن يجتازوا
سلسلة من االختبارات وقضاء حد أدنى من
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السنوات في الدراسات العليا في الطب
للحصول على الترخيص .يختار معظم
األطباء كذلك أن يكونوا معتمدين عاملياً.
ولكي ينال الطبيب االعتماد ،يخضع
الختبارات تتعلق ببراعته في مجال
تخصصه ويجب أن يقدم ما يثبت أنه
يوفر عناية عالية اجلودة باملريض في هذا
التخصص .يوجد حوالي  24مجلس من
اجملالس الطبية املتخصصة التي تعتمد
األطباء في أكثر من  100تخصص طبي عام
واالختصاصات الطبية الفرعية.
بعض البدائل التي ال تتطلب تصديق
�اللجنة التعليمية خلريجي كليات
الطب األجنبية ECFMG
برامج التعليم األكادميي للدراسات
العليا :ميكن خلريجي كليات الطب األجنبية
تقدمي طلبات مباشرة إلى برامج أكادميية
للدراسات العليا في مجاالت طبية لكن
ال تشمل العناية باملرضى .ال تتطلب هذه
البرامج تصديق اللجنة التعليمية خلريجي
كليات الطب األجنبية .تتشابه إجراءات
تقدمي الطلبات مع تلك املتعلقة ببرامج
الدراسات العليا في حقول غير طبية.
تشمل بعض األمثلة على هذه احلقول
الدراسية :التصوير باألشعة ،علم املناعة،
البيولوجيا اجلزيئية ،علم الوراثة ،علم
األعصاب ،علم األمراض ،وعلم وظائف
األعضاء (الفيزيولوجيا) .بإمكان خريجي
كليات الطب األجنبية تقدمي طلبات
للحصول على منح لألبحاث في العلوم
الصحية .أما املواقع احملتملة إلجراء هذه
األبحاث فهي املستشفيات ،واجلامعات،
ومراكز األبحاث املستقلة.

نظم املراكز الطبية،
فرص قصيرة األمد :ت ُ ّ
واملستشفيات ،واجلمعيات الطبية في
أحيان كثيرة مؤمترات ،أو مقررات دراسية

قصيرة األمد تدوم من بضعة أيام إلى
بضعة أسابيع ،وأحيانا ً عدة أشهر .تكون
هذه الفرص مفتوحة أمام خريجي كليات
الطب األجنبية دون حصولهم على تصديق
اللجنة التعليمية خلريجي كليات الطب
األجنبية ،طاملا ال تشمل هذه املؤمترات
أو احلصص الدراسية االتصال املباشر
باملرضى .تستطيع بعض املراكز الطبية،
وباألخص املؤسسات الكبيرة لألبحاث
والتعليم ،تنظيم تدريب فردي لألطباء
الدوليني عند طلبهم .ولكن مرة أخرى
ال ميكن أن تشمل هذه املبادالت االتصال
املباشر باملرضى ولكنها تزود فرصا ً ثمينة
لالستشارات ،ومقارنة املرافق والتجهيزات
املستخدمة .هناك مكاتب خاصة في
بعض املراكز الطبية التي تنظم هذه
الزيارات .ميكن أيضا ً تنظيم الزيارات مباشرة
مع زمالء أمريكيني.
برنامج الزماالت الدولية في التعليم
الطبي التابع للجنة التعليمية خلريجي
كليات الطب األجانب :هو برنامج يستغرق
سنتني من أجل االحترافيني أصحاب املهن
الطبية األجانب الذين يظهرون قدرتهم
على حتسني تعليم املهن الطبية في
جمعيات بالدهم .يقدم البرنامج طرق
تعليمية ومهارات قيادية ويقدم املشاركني
إلى الزمالء في جميع أنحاء العالم .ملزيد
من املعلومات ،الرجاء زيارة موقع الويب لـ
 FAIMERعلى http://www.faimer.
.org/education/institute/index.html
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التمريض
تبدأ الدراسة األساسية ملهنة التمريض
في الواليات املتحدة عند مستوى الدراسة
اجلامعية األولى .للوصول إلى املستوى
املسمى “ممرضة مسجلة”
االحترافي
ّ
( )R.N.يجب احلصول على شهادة
دبلوم مشارك أو شهادة بكالوريوس في
التمريض ،ويجب استيفاء الشروط الالزمة
للحصول على ترخيص مبمارسة املهنة
التي تفرضها الوالية .لكل والية معايير
وأنظمة خاصة بها ملنح تراخيص ممارسة
املهنة .رغم ذلك ،فإن كل والية تستند
إلى نفس امتحان الترخيص املعروف باسم
 NCLEX-RNالذي يتوجب اجتيازه
بنجاح قبل منح الترخيص الرسمي بصرف
النظر عن نوع برنامج مستوى الدخول
الذي مت حضوره .يجب على املمرضات اجتياز
 NCLEX-RNللحصول على الترخيص.
تطلب معظم الواليات من املمرضني أو
املمرضات الذين درسوا في اخلارج احلصول
على تصديق من قبل جلنة خريجي معاهد
التمريض األجنبية ( )CGFNSقبل تقدمي
االمتحان  .NCLEX-RNألشخاص
الذين يتقدمون ملزاولة املهنة في والية
نيويورك ،يجب عليهم إمتام Credential
( Verification Serviceخدمة التحقق
من أوراق االعتماد) التابعة للجنة خريجي
معاهد التمريض األجنبية http://www.
.cgfns.org/sections/programs/cvs/
تعليم الدراسات العليا في التمريض
تتوفر مجموعة متنوعة من التعليم
املتقدم واملتخصص في مجال التمريض
موجودة في الواليات املتحدة ،ومن بينها
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برامج لشهادات املاجستير والدكتوراه
اجلامعية باإلضافة إلى دراسة الشهادات
دون شهادة وبرامج التعليم املستمر
املقدمة من قبل اجلامعات واملستشفيات
واجلمعيات واملصادر األخرى .تتضمن
التخصصات إدارة التمريض ،وتعليم
التمريض ،والتوليد على يد املمرضة،
والتمريض للصحة النفسية /العقلية،
والتمريض ألمراض الشيخوخة ،والتمريض
للصحة العامة ،والعديد من التخصصات
األخرى .بعض برامج الدراسات العليا
في التمريض قد تتطلب ترخيص من
الوالية وفقا ً ملستوى االتصال باملرضي
وحسب قوانني الوالية التي يقدم فيها هذا
البرنامج ،وقد تتطلب خدمة التحقق من
أوراق االعتماد التابعة للجنة CGFNS
كتقييم للقبول املسبق .وهناك خيار آخر
في واليات عديدة يتمثل برخصة محدودة
خاصة لألغراض التعليمية .حتقق من
شروط الترخيص بالنسبة للبرامج الفردية
ملعرفة ما إذا كنت مؤهال ً لالستفادة من
هذا اخليار.
تتضمن االجتاهات الناشئة في مجال تعليم
الدراسات العليا في التمريض احلصول على
شهادة اعتماد كبيرة املمرضات السريرية
( )CNLوشهادة الدكتوراه في برامج
ممارسة التمريض ( .)DNPشهادة CNL
تؤدي إلى تهيئة املمرضات واملمرضني
لإلشراف على تنسيق الرعاية جملموعة
متميزة من املرضى وتوفير الرعاية املباشرة
للمرضي في احلاالت املعقدة .برامج ممارسة
التمريض ( )DNPمصممة للممرضني
واملمرضات الذين يسعون إلى احلصول على
شهادة نهائية في مجال ممارسة التمريض
وتقدمي بديل عن برامج الدكتوراه املركزة
على البحث.
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برامج جلنة خريجي معاهد التمريض
األجنبية ()CGFNS
برامج فيزاسكرين :أخصائيو الرعاية
الصحية مبا في ذلك املمرضات واملمرضني
الذين يسعون إلى تأشيرات مهنية مؤقت
أو دائمة أو حالة الوظائف املدرجة في فئة
) NAFTA (TNاملهنية ،يجب عليهم
احلصول أوال ً على شهادة فيزاسكرين كجزء
من عملية تأشيرة الدخول .فيزاسكرين
 CGFNSذا البرنامج ضروري كذلك
بالنسبة لتأشيرة ( )H-1Bلغير أغراض
الهجرة املؤقتة ،أو املتقدمني بطلب
للحصول على تأشيرة مهنية دائمة .تتم
إدارة برنامج فيزاسكرين من قبل اللجنة
الدولية املعنية مبهن الرعاية الصحية،
وهي قسم من CGFNS International
وتتكون من أربع عناصر:

شهادة املال َئمة للحصول على تأشيرة
فيزاسكرين صاحلة ملدة  5سنوات من
تاريخ إصدارها ويجب جتديدها في
حال عدم تعديل احلالة .للحصول على
معلومات حول فيزاسكرين ،تفضل
بزيارة موقع الويب  CGFNSعلى
http://www.cgfns.org/sections/
.programs/vs/

برنامج االعتماد :يتطلب برنامج االعتماد
 CGFNSمراجعة ألوراق االعتماد ،واختبار
املعرفة بالتمريض (االختبار التأهيل ي �CG
™ ،)FNS Qualifying Examواختبار إتقان
اللغة اإلجنليزية .خلوض االختبار التأهيلي
 ،CGFNSSيجب عليك أن تقدم إلى �CG
 FNSما يثبت أنك:
• مسجل حاليا ً كممرضة أو ممرض عام
من املستوى األول في البالد التي تلقيت
فيها التعليم؛

• التحليل التعليمي :لضمان أن يكون
التعليم الثانوي واملهني مطابق لتعليم
اخلريج األمريكي الساعي للحصول على
الترخيص ،يحب أن تتم؛

• إمتام التعليم الثانوي العالي ،بخالف
تعليم التمريض؛

• مصادقة الترخيص :لضمان التأكد من
أن جميع التراخيص املهنية صاحلة وغير
معاقة؛

• التخرج من أحد برامج التمريض العامة
املعتمدة من قبل احلكومة التي تدوم
سنتان على األقل؛

• امتحانات املهارة باللغة اإلجنليزية:
لتأكيد الكفاءة في نطق وقراءة اللغة
اإلجنليزية في االختبارات املعتمدة من
قبل وزارات التعليم والصحة واخلدمات
اإلنسانية األمريكية ،و

• تلقي التعليم النظري واملمارسة
السريرية لتمريض أمراض الكبار،
واألطفال ،ومتريض أمراض األمومة/
الوالدة ،والتمريض ألمراض الصحة
النفسية /العقلية ،و

• اختبار املعرفة بالتمريض :يحب على
املمرضات املسجالت خوض االختبار
التأهيلي  CGFNSأو امتحان
.NCLEX-RN

• لتمتع بترخيص أساسي وحالي في
بالدك التي تلقيت بها التعليم .يجب أن
يكون هذا الترخيص ساريا ً وغير معاق.
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يعمل االختبار التأهيلي  CGFNSعلى
اختبار املعرفة بالتمريض ويقدم مبعدل ثالث
مرات سنويا ً تقريبا ً في أماكن مختلفة
حول العالم .يجب على الشخص املتقدم
لطلب االعتماد أن يثبت كذلك إتقان
اللغة اإلجنليزية (إال إذا كان يوجد إعفاء عن
اختبار اللغة اإلجنليزية) كما هو مقاس من
قبل اختبار اللغة االجنليزية كلغة أجنبية
( ،)TOEFLونظام اختبار اللغة اإلجنليزية
الدولي ( ،)IELTSأو الدورة املكثفة لإلعداد
الختبار ( .)TOEICملزيد من املعلومات
حول برنامج االعتماد  ،CGFNSالرجاء
االتصال بأقرب مركز من مراكز اإلعالم
واإلرشاد التعليمي األمريكي أو زيارة موقع
الويب على http://www.cgfns.org/
.sections/programs/cp/
خدمة تقييم أوراق االعتماد
تعمل خدمة تقييم أوراق االعتماد الدولية
( )CESالتابعة لـ CGFNSعلى حتليل
أوراق االعتماد اخلاصة بأنواع ومستويات
متعددة ألخصائي الرعاية الصحية مبا
في ذلك املمرضات واملمرضني الذين تلقوا
تعليما ً خارج الواليات املتحدة األمريكية
ويرغبون في احلصول على الترخيص ملزاولة
املهنة أو القبول األكادميي بالواليات املتحدة.
تقرير  CESاملعني بالتعليم والترخيص
مبثابة تقرير ذو طبيعة استشارية وال
يضع توصيات تعيني محددة .للحصول
على معلومات حول خدمة تقييم أوراق
االعتمداد ،تفضل بزيارة موقع الويب �CG
 FNSSعلى �http://www.cgfns.org/sec
.tions/programs/ces/

80

3/8/11 2:53 PM

الطب البيطري
تقدم كليات الطب البيطري في الواليات
املتحدة برنامجا ً دراسيا ً ملدة أربع سنوات
ويستلم اخلريجون الشهادة االحترافية
األولى ،وهي شهادة طبيب أو دكتور في
الطب البيطري ( D.V.Mأو .)V.M.D
بوجه عام ،يتم قبول االنتساب إلى كلية
الطب البيطري بعد إكمال برنامج شهادة
البكالوريوس ،إال أن الشروط قد تتنوع ما
بني الكليات املستقلة .توجد  28كلية طب
بيطري فقط في الواليات املتحدة .العديد
من هذه الكليات مدعومة ماليا ً من قبل
واليات الدولة من خالل أموال الضرائب التي
تدفع من مقيمي الواليات التي تدعم هذه
الكليات .لذا ،تعطي األفضلية للمتقدمني
املقيمني في هذه الواليات أو الواليات ذات
الترتيبات التعاقدية .يقبل حوالي الثلث
فقط من العدد اإلجمالي للطالب الذين
يريدون االلتحاق بإحدى كليات الطب
البيطري.
معظم كليات الطب البيطري األمريكية
( 25من أصل  28كلية) تشارك في قسم
خدمة طلبات االنتساب لكليات الطب
البيطري ( )VMCASالتي تسمح
للطالب بتقدمي طلب مشترك إلى كليات
متعددة .يكون االعتبار الرئيسي للقبول
هو نوعية سجل الدراسة اجلامعية األولى
للمتقدم بالطلب .إن غالبية كليات الطب
البيطري تطلب امتحان سجل الدراسات
العليا ( ،)GREلكن بعض من هذه
الكليات فقط تقبل كذلك امتحان القبول
في كلية الطب ( .)MCATللحصول
على معلومات حول جلنة خدمة طلبات
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االنتساب بكليات الطب البيطري
( ،)VMCASالرجاء زيارة موقع الويب
 http://www.aavmc.orgأو االتصال
العنوان التالي 1101 Vermont Avenue
NW, Suite 301, Washington, DC
 ،20005هاتف رقم  ،877-862-2740البريد
اإللكتروني.vmcas@aavmc.org :

التدريب في الدراسات العليا
هناك عدة بدائل للتدريب في الواليات
املتحدة متوفرة للدراسات العليا لألطباء
البيطريني املدربني في اخلارج الذين أكملوا
شهادة املاجستير أو الدكتوراه كطبيب
في الطب البيطري ( .)D.V.Mفي حني
يختار آخرون خوض تدريب التخصص الرائد
من أجل احلصول على االعتماد اخلارجي
في مجال تخصصهم كمجال األمراض
الباطنية البيطرية أو علم األمراض
البيطري .مثل هذا التدريب للتخصص
في الطب غالبا ً ما يكون مقترن مع كليات
الطب البيطري ويستغرق ثالث سنوات
ويتطلب اجلمع ما بني التدريب األكادميي
والتدريب العملي والتجربة .ميكن الترتيب
لعقد تدريب قصير املدة والتبادل مع كليات
الطب البيطري األمريكية والوكاالت ذات
الصلة أيضاً.
الترخيص ملمارسة الطب البيطري
على الرغم من تفاوت شروط احلصول
على الترخيص ملزاولة الطب البيطري من
والية إلى والية أخرى ،إال أن جميع الواليات
تتطلب أن يجتاز األطباء البيطريني اختبار
الترخيص لألطباء البيطريني في أمريكا
الشمالية ( .)NAVLEاألطباء البيطريون

املتخرجون من كليات طب بيطري معتمدة
من قبل االحتاد األمريكي للطب البيطري
يحق لهم بشكل فوري إجراء .NAVLE
جميع كليات الطب األمريكية البالغ عددها
 28باإلضافة إلى الكليات الدولية البالغ
عددها  13كلية معتمدة من قبل .AVMA
األطباء البيطريون املدربون في اخلارج والذين
تلقوا شهاداتهم من مؤسسات أخرى غير
معتمدة من قبل  AVMAيجب عليهم
كذلك إمتام برنامج االعتماد التابع للجنة
التعليمية خلريجي كليات الطب األجانب
( )ECFVGأو برنامج تقييم تعليم الطب
البيطري ( )PAVEقبل التقدم بإجراء
 .NAVLEجميع مجالس منح التراخيص
تقبل  ،ECFVGوتقبل كذلك مجالس
الترخيص بالواليات البالغ عددها 24
 .PAVEملزيد من املعلومات ،الرجاء زيارة
موقع الويب التابع لالحتاد األمريكي للطب
البيطري على ،http://www.avma.org
أو التواصل مع االحتاد في عنوانه1931 :
North Meacham Road, Suite 100,

 ،Schaumburg, IL 60173هاتف رقم
.)847-925-8070
القانون
يستند النظام القانوني في الواليات
املتحدة األمريكية ،على املستوى الفيدرالي
كما على مستوى كافة الواليات تقريبا ً،
إلى النظام البريطاني للقانون العام .تتبع
والية واحدة ،هي لويزيانا ،نظاما ً مأخوذا ً من
القانون الفرنسي.
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الشهادة االحترافية األولى
تقدم الشهادة االحترافية األولى في
الواليات املتحدة ،أي دكتور في القانون
( ،)J.D.دراسة تتركز بشدة على اإلعداد
ملمارسة مهنة احملاماة في الواليات املتحدة،
دون تأمني فرصة ذات شأن للدراسة املقارنة
أو التخصصية .لهذا السبب ،ونظرا ً ألن
اإلعداد في القانون األمريكي لن يكون من
السهل حتويله إلى ممارسة احملاماة في دول
أخرى ،لن تكون شهادة دكتور في القانون
( )J.D.مناسبة عادة للطالب األجانب
الذين ال يرغبون في احلصول على ترخيص
ملزاولة احملاماة في الواليات املتحدة .ورغم أن
كليات احلقوق تقدم مقررات دراسية فردية
تشدد على مواضيع معينة مثل قانون
البيئة ،أو قانون الضرائب ،غير أنه ال توجد
برامج لنيل شهادة دكتور في القانون تركز
على أي تخصص واحد مبفرده.
تشمل برامج شهادة دكتور في القانون
ثالث سنوات من الدراسة ويتم االلتحاق
بها بعد أربع سنوات من الدراسة
اجلامعية األولى في أي اختصاص رئيسي.
إن التنافس للقبول في كليات احلقوق
شديد بالنسبة للطالب األمريكيني كما
هو للطالب الدوليني .تتضمن شروط
االلتحاق عادة املهارة في اللغة اإلجنليزية
وسجال ً ممتازا ً في الدراسة اجلامعية األولى،
ومجموع عالمات قبول في اختبار القبول
إلى كليات احلقوق (( .)LSATانظر موقع
 http://www.lsac.orgللحصول على
معلومات التسجيل في اختبار القبول
إلى كليات احلقوق ).بغية ممارسة مهنة
احملاماة في الواليات املتحدة األمريكية،
يجب أن يجتاز املتخرجون بنجاح امتحان
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جمعية احملاماة األمريكية (البار) وأن
يستوفوا شروطا ً أخرى تقرضها الوالية
التي يرغبون في ممارسة مهنتهم فيها.
الدراسات العليا في القانون أو احلقوق
يوجد خيار آخر للدراسات العليا يتمثل في
شهادة ماجستير في القوانني ()L.L.M.
وهي شهادة تقدم في مجموعة متنوعة
من التخصصات ،أو تكون ضمن برنامج
مصمم ذاتيا ً ليتالءم مع احملامي الدولي
املمارس ،وتكون متباينة حسب البرنامج
املعني .يعتبر برنامج شهادة املاجستير
في القانون املقارن ( ،)M.C.L.الذي يعرف
أيضا ً ببرنامج شهادة املاجستير في احلقوق
املقارن ( ،)M.C.J.برنامج شهادة مالئما ً
بشكل خاص للمحامني الدوليني .مع
االعتراف بأن األنظمة القانونية في دول
عديدة تختلف عن نظام القانون العام
املتبع في الواليات املتحدة األمريكية،
فإن هذه البرامج توفّر للمحامني من دول
أخرى التعرّف على املؤسسات القانونية
األمريكية وعلى التخصصات املتعلقة
بالقانون األمريكي.قد تكون برامج القانون
الدولي أو القانون التجاري الدولي موضوع
اهتمام أيضاً.
تستمر كافة برامج شهادة املاجستير
في القانون تقريبا ً مدة سنة واحدة ويقبل
الطالب فيها فقط لفصل نصف السنة
الدراسية الذي يبدأ في اخلريف .ميكن
تخطيط البرامج استنادا ً إلى اهتمامات
الطالب .تشمل شروط القبول احلصول
على شهادة جامعية أولى في القانون،
وخلفية أكادميية متينة ،ورسائل توصية،
وبيان الغايات و/أو مناذج من الكتابة،
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ومهارة عالية املستوى باللغة اإلجنليزية،

كما يثبتها اختبار اللغة اإلجنليزية كلغة
أجنبية ( )TOEFLأو نظام اختبار اللغة
اإلجنليزية الدولي ( ،)IELTSللطالب الذين
حصلوا على شهادة احلقوق بلغة غير
اللغة اإلجنليزية .ال تطلب معظم برامج
الدراسات العليا في القانون تقدمي اختبارات
قبول موحدة املعايير.
هناك أيضا ً برامج لنيل شهادة دكتوراه
في القانون .تقبل هذه البرامج التحاق
عدد ضئيل فقط من املتقدمني الواعدين،
يُختارون عادة من بني الذين أكملوا برنامج
شهادة املاجستير من كلية حقوق
أمريكية ،والذين يخططون لالنخراط في
مهنة التعليم كأعضاء في هيئة التدريس
في كلية حقوق .قد تتوفر املساعدة املالية
الفورية لطالب احلقوق الذين يودون متابعة
دراستهم لنيل شهادة دكتوراه أكثر مما
تتوفر للطالب الذين يسعون فقط ملتابعة
برنامج دراسي ملدة سنة واحدة لنيل شهادة
ماجستير.
التعليم في القانون أو احلقوق القصير
األجل
تقدم العديد من كليات احلقوق األمريكية،
باألخص في فصل الصيف ،برامج مصممة
خصيصا ً أو مالئمة للمحامني الدوليني.
تستمر هذه البرامج عادة بني أسبوع واحد
وشهرين .تقدم جمعيات مهنية ومنظمات
تدريب خاصة برامج دراسية مماثلة.

قد يكون باستطاعة أحد مراكز اإلعالم
واإلرشاد التعليمي األمريكية الذي تتعامل
معه تزويدك باملعلومات املتعلقة بخيارات
أخرى كاجلوالت لزيارة املؤسسات القانونية
األمريكية.
إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية
• إن االنتساب لبرامج نيل شهادة
احترافية أولى أمريكية في طب األسنان
يتميز مبنافسة شديدة .تشمل اخليارات
املتوفرة لهذه الدراسات العليا شهادات
أكادميية ،وإقامات تخصصية (باألخص
في مجاالت التخصص) ،أو تدريب قصير
املدى أو مبادالت طالبية.
• من الصعب للغاية االنتساب إلى كلية
طب لنيل الشهادة االحترافية األولى،
ويشترط كحد أدنى لالنتساب حصول
الطالب على شهادة بكالوريوس من
جامعة أمريكية معتمدة.
• من أجل االنتساب ألي برنامج للدراسات
العليا في الطب يتضمن االحتكاك
باملرضى ،يجب أن تصادق اللجنة
التعليمية خلريجي كليات الطب األجنبية
على األطباء الذين تلقوا دراستهم خارج
الواليات املتحدة األمريكية .هناك خيارات
أخرى ال تشترط التصديق وتتضمن
شهادة أكادميية تتعلق مبواضيع طبية،
أو تدريبا ً أو مبادالت للطالب ال تشمل
االحتكاك باملرضى.
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• هناك خيارات تعليمية متنوعة في
الواليات املتحدة للممرضني واملمرضات
الذين تلقوا دروسهم في اخلارج .في
بعض احلاالت ،ودوما ً في حالة املمرضات
واملمرضني الذين يسعون إلى التأهل
ملزاولة املهنة في الواليات املتحدة ،يلزم
احلصول على االعتماد من قب ل �CG
.FNS
• إن االنتساب لبرنامج نيل شهادة
احترافية أولى في الطب البيطري
يتميز مبنافسة أشد وصعوبة أكبر من
االلتحاق في الطب العام .تشمل خيارات
الدراسات العليا شهادات أكادميية ،أو
إقامات تخصصية ،أو تدريبا ً قصير املدى
ومبادالت طالبية .يشترط الترخيص
ملمارسة الطب البيطري في الواليات
املتحدة لألطباء البيطريني الذين
تلقوا دراستهم خارج الواليات املتحدة
احلصول على تصديق اللجنة التعليمية
خلريجي كليات الطب البيطري األجانب
(.)ECFVG
• شهادة ماجستير القانون وشهادات
الدراسات العليا في القانون غالبا ً ما
تكون أكثر اخليارات مالئمة لألفراد الذين
يرغبون في احلصول على شهادة في
القانون األمريكي لكنهم يخططون
ملمارسة القانون خارج الواليات املتحدة.
تتوفر كذلك مجموعة اختيارية متنوعة
من الشهادات قصيرة املدة والشهادة
على مستوى الدراسات العليا.

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت

التمريض
جلنة خريجي كليات التمريض األجنبية

القانون
رابطة احملامني األمريكية

http://www.ada.org

االحتاد الوطني للتمريض

جمعية كليات احلقوق األمريكية

الطب البيطري
جمعية الكليات األمريكية للطب البيطري

مجلس القبول لكليات احلقوق

طب األسنان
اجلمعية األمريكية لطب األسنان

http://www.cgfns.org

http://www.nln.org

اجلمعية األمريكية لتعليم طب األسنان
http://www.adea.org

الطب العام
اجلمعية الطبية األمريكية الكليات
http://www.aamc.org

http://www.abanet.org

http://www.aals.org

http://www.lsac.org

http://www.aavmc.org

االحتاد األمريكي للطب البيطري

املؤمتر القومي المتحانات احملاماة
http://www.ncbex.org

http://www.avma.org

التعليمية خلريجي كليات الطب األجانب
http://www.ecfmg.org

النظام اإللكتروني لطلبات التعيني للتخصص
في الطب ()ERAS

جلنة االمتحانات التابعة للمجلس القومي
للطب البيطري
http://www.nbvme.org/

http://www.aamc.org/students/eras

احتاد اجملالس الطبية بالوالية
http://www.fsmb.org

قاعدة البيانات املتفاعلة اإللكترونية للمنح
اجلامعية واإلقامة التخصصية ()FREIDA
http://www.ama-assn.org/ama/pub/
education-careers/graduate-medicaleducation/freida-online.shtml

اختبار القبول في كلية الطب

http://www.aamc.org/students/mcat/

اجمللس الوطني لالمتحانات الطبية
http://www.nbme.org/

امتحان الترخيص ملمارسة مهنة الطب في
الواليات املتحدة
http://www.usmle.org
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إضافة إلى الهيكلية األساسية لنظام
هيئة التدريس .الرجاء االنتباه إلى أنه
في العديد من الدول ،يشار إلى كلمة
“الكلية” بكونها الدائرة أو القسم املوجود
في الكلية أو اجلامعة ،وفي الواليات
املتحدة األمريكية ،يشير هذا املصطلح
إلى األشخاص الذين يدرسون املقررات
التعليمية.

تشير ألقاب أعضاء هيئة التدريس إلى
الرتبة األكادميية .في الترتيب التصاعدي
هذه األلقاب هي “محاضر” (أو مدرس)،
“أستاذ مساعد” أو “أستاذ مشارك” أو
“أستاذ” (بروفسيور) .فيما عدا حالة
أساتذة الشرف القدامي املميزين جدا ً،
يستعمل معظم أعضاء هيئة التدريس
الذين يعرفون بعضهم بعضا ً في حديثهم
املتبادل األسماء األولى وال يستعملون
هذه األلقاب اجلامعية .باإلضافة إلى ذلك
قد يعهد إليهم مهمة واحدة أو أكثر
في اللجان (جلنة املنهاج الدراسي ،جلنة
منح درجات الشرف ،وإلى آخره) والتي قد
تستغرق عدة ساعات من أوقاتهم في
األسبوع .يضاف إلى هذا البرنامج الوقت
الالزم لتقرير الدرجات الدراسية ،مراجعة
االمتحانات ،حضور االجتماعات واملؤمترات،
وتخصيص ساعات عمل للطالب ،وإجراء
األبحاث .يجب على أعضاء الكلية اجلونيور
(مدرس ،محاضر) بذل جهودا ً خاصة لنشر
كتاباته األصلية لبناء سمعته في البحث
العلمي واحلصول على “التثبيت”.

تعمل الدائرة كهيئة دميوقراطية تقريبا ً
ويشارك في اتخاذ القرارات املهمة فيها
كافة أعضاء الهيئة .تتصرف الدائرة
ضمن حدود عمل عريضة تضعها اجلامعة
لتحديد شروط نيل الشهادات اجلامعية
وقبول طالب في الدراسات العليا وتقرير ما
إذا كان املرشحون مؤهلني لنيل الشهادات
واختيار مساعدي التدريس وحتديد مواد
منهاج الدراسة ،واستخدام أعضاء جدد
لهيئة التدريس في تلك الدائرة .في بعض
الدوائر ،متلك السلطة األولية الدائرة
مجتمعة .وفي دوائر أخرى ،ميلك الرئيس
سلطة أقوى من األعضاء اآلخرين.

إن تثبيت األساتذة هو مبثابة ضمانة
الستمرار عضو هيئة التدريس في وظيفته
من قبل اجلامعة حتى بلوغ سن التقاعد،
ما لم تبرز ظروف غير اعتيادية مثل إلغاء
دائرة بكاملها ،أو سوء سلوك بالغ من
جانب األستاذ املثبت .إن الغرض من نظام
تثبيت األساتذة هو احملافظة على احلرية
األكادميية ومنع مؤسسة من طرد أستاذ
فيها بسبب تصريحاته غير الشعبية أو
الراديكالية أو دعوته ألفكار غير تقليدية .ال
يتأهل احملاضرون ،واملدرسون ،وأعضاء هيئة
التدريس الزائرون للحصول على التثبيت.
يجب أن ميضي عادة األستاذ املساعد فترة

هيئة التدريس

		

فرص
للبحاثة

باإلضافة إلى األفراد الذين يباشرون
دراستهم العليا أو االحترافية ،يسافر
العديد من البحاثة في منتصف عملهم
املهني إلى الواليات املتحدة إما للمشاركة
معمقة بعد شهادة
في أبحاث دراسات
ّ
الدكتوراه ،أو إللقاء محاضرات أو لتقدمي
استشارات ،أو الكتساب تدريب إضافي.
يقدم هذا الفصل وصفا ً عن البيئة
األكادميية ملثل أولئك الزائرين وتقدمي
املعلومات عن خيارات التبادل االحترافي.
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البيئة األكادميية في الواليات املتحدة
تختلف املؤسسات األكادميية ومؤسسات
األبحاث في الواليات املتحدة من جوانب
عديدة عن مثيالتها في دول أخرى .إذا كنت
سوف تعمل مع أعضاء هيئة تدريس أو
بحاثة في جامعات في الواليات املتحدة،
عليك أن تكون على إدراك تام بالقيود
والضغوط التي يواجهها األكادمييون
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كافة املؤسسات األكادميية تقريبا ً يتم
تنظيم أعضاء هيئة التدريس في دوائر
تتعلق بحقول أكادميية معينة .تعمل كل
دائرة بصورة مستقلة ويرأسها رئيس دائرة.
يقوم باختياره عادة أعضاء هيئة التدريس
في الدائرة من بني األعضاء األقدم واألبرز
في الدائرة .في حاالت عديدة ،يتم شغل
منصب رئيس الدائرة باملداورة بني عضو بارز
في هيئة التدريس وآخر وذلك كل ثالث أو
أربع سنوات .وفي حاالت أخرى ،يبقى رئيس
الدائرة في منصبه استنادا ً إلى موافقة
أعضاء هيئة التدريس اآلخرين.
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تتراوح ما بني خمس وسبع سنوات في
عمله للحصول على التثبيت .وفي نهاية
هذه املدة ،تصوت جلنة من الزمالء (أعضاء
في هيئات تدريس أخرى) بشأن التوصية أو
عدمها مبنح التثبيت .يكون أحد االعتبارات
األكثر أهمية هو سجل األبحاث أو املؤلفات
التي كتبها عضو هيئة التدريس.
ما هي أهمية هذا النظام بالنسبة للعلماء
والبحاثة الزائرين؟ سوف يتوقع منك بشكل
عام أن تتعهد بتخصيص الوقت الالزم
للقيام مبسؤوليات تدريس مماثلة ملسؤوليات
األعضاء الدائمني في هيئة التدريس وإذا
كان أعضاء هيئة التدريس يعملون من
أجل التثبيت ،فقد ال يتوفر لهم سوى وقت
قليل للتعاون مع زائريهم.
تكون رواتب أعضاء هيئة التدريس أقل غالبا ً
من مستويات رواتب املوظفني املماثلني في
التجارة أو الصناعة .ففي السنة األكادميية
 ،2000-1999تراوحت هذه الرواتب بني
متوسط يبلغ  71ألف دوالر تقريبا ً ألستاذ
مساعد وحوالي  124ألف دوالر سنويا ً
ألستاذ بدوام كامل .يحصل بوجه عام
املدرسون وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس
املؤقتني واملساعدين على متوسط راتب
يبلغ حوالي  51ألف دوالر استنادا ً إلى عدد
احلصص الدراسية التي يدرسونها .وتكون
رواتب أعضاء هيئة التدريس في حقول
كالهندسة والطلب أعلي بدرجة كبيرة من
املتوسط.
يعمل العديد من أعضاء هيئة التدريس
كمستشارين لشركات جتارية وصناعية،
ولدوائر حكومية كمصدر للدخل اخلارجي
وكحافز للتطور املهني .يشغل أحيانا ً
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أعضاء قدامي في هيئات التدريس مراكز
مشتركة يتحملون مبوجبها مسؤوليات
التعليم لوقت جزئي ومسؤوليات إدارية
لوقت جزئي آخر.
الطالب
في احمليط اجلامعي ،تكون العالقات بني
أعضاء هيئة التدريس والطالب غير رسمية.
وكثيرا ً ما يصبح طالب الدراسات العليا
وأعضاء هيئة التدريس أصدقاء حميمني
يعملون معا ً على أساس متساو تقريباً.
مبا أن الفلسفة التعليمية األمريكية تشدد
على التحليل والتفكير االنتقادي عالوة
على التضلع في املعلومات ،فقد صممت
احلصص الدراسية وفق أشكال حتفز تبادل
اآلراء .ال يتردد الطالب ،سواء أكانوا من
طالب الدراسات العليا أو طالب الدراسة
اجلامعية األولى ،في حتدي األساتذة في
احلصة الدراسية .وفي الواقع يشجع
معظم األساتذة مثل هذه التحديثات
ويعتبرونها داللة على االستقالل الفكري.
لكن ال يعني تشجيع طرح األسئلة أن
الطالب ال يحترمون األساتذة ،يحافظ
الطالب وأعضاء هيئة التدريس على إبقاء
مسافة شخصية معينة بينهم ،ويتبع
الطالب توجيهات أعضاء هيئة التدريس.
ويقوم أعضاء هيئة التدريس عادة بتصميم
مواد امتحاناتهم بأنفسهم .وفي معظم
احلاالت ،يضع أعضاء هيئة التدريس
أنفسهم الدرجات على االمتحانات
واألبحاث املتعلقة بحصصهم الدراسية،
ما لم تضم احلصة الدراسية عددا ً كبيرا ً
من الطالب .في احلالة األخيرة ،ميكنهم
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االعتماد على مساعدين للقيام مبراجعة
بعض االمتحانات على األقل ووضع الدرجات
عليها.
مؤسسات األبحاث
تتفاوت اجلامعات بدرجة كبيرة فيما بينها
في مستوى االهتمام املكرس لألبحاث.
كما أن نشاطات األبحاث والنشاطات
العلمية تتم من قبل أنواع مختلفة من
املؤسسات باإلضافة إلى اجلامعات .يأتي
في أحيان كثيرة علماء وبحاثة وأعضاء
هيئات التدريس بزيارة إلى الواليات املتحدة
األمريكية للعمل في مراكز أبحاث خاصة أو
عامة أو في املستشفيات .قد يجد العلماء
الزائرون مجاالت أقل إللهائهم عن مشاريع
أبحاثهم في مؤسسات متخصصة
بالكامل لألبحاث باملقارنة مع مؤسسات
أكادميية.
في أحيان كثيرة ،يجري باحث دولي ترتيبات
مع مركز أبحاث يركز على حقل أبحاثه ثم
يحصل على منحة تعليمية من مصادر
عامة أو خاصة (انظر “احلصول على متويل”
في صفحة  )91للعمل كاحملقق الرئيسي
للمنحة.

�إيجاد وترتيب
فرص أكادميية
هناك سبل عديدة للبحاثة وأعضاء هيئة
التدريس للمجيء إلى الواليات املتحدة
األمريكية كزائرين أكادمييني مؤقتني.
واألساليب املذكورة هي بعض األساليب
األكثر انتشاراً.
برنامج فولبرايت للبحاثة الزائرين :حتت
رعاية برنامج فولبرايت ،يأتي البحاثة
الدوليون إلى الواليات املتحدة إلجراء
سنة من األبحاث أو إللقاء محاضرات في
مؤسسات أكادميية أمريكية .يسافر العلماء
األمريكيون أيضا ً إلى خارج الواليات املتحدة
متول وزارة اخلارجية
مبوجب هذا البرنامجّ .
األمريكية وتدير برنامج فولبرايت /لكن
هناك دول عديدة أخرى تشارك في التمويل.
تشترك حوالي  120دولة حول العالم في
برنامج فولبرايت ويعمل البرنامج بصورة
مختلفة في كل دولة .حتقق من السفارة
أو القنصلية األمريكية في بالدك لتحديد
الفرص املتاحة مبوجب برنامج فولبرايت.
يوفر برنامج فولبرايت منافسة مفتوحة
بحيث يتقدم البحاثة لالستفادة منه
إما من خالل جلنة فولبرايت ،أو املؤسسة
التعليمية األمريكية ،أو قسم الشؤون
العامة في السفارة األمريكية ،أو أي دائرة
أخرى مح ّددة .بعد االنتقاء األولّي محليا ً،
تُق ّدم الطلبات املوصى بقبولها إلى وزارة
اخلارجية األمريكية ،وإلى مجلس وليام
فولبرايت للمنح الدراسية األجنبية في
الواليات املتحدة ،للحصول على املوافقة
النهائية.
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يساعد مجلس التبادل الدولي للبحاثة
( )CIESفي واشنطن العاصمة في تنفيذ
البرنامج من خالل ترتيب االنتساب اجلامعي
لبحاثة فولبرايت القدامى إلى املؤسسات
األكادميية األمريكية .بعد وصول البحاثة
إلى الواليات املتحدة يساعد مجلس التبادل
الدولي للبحاثة في إدارة ودعم البرنامج.
برنامج هيوبرت اتش همفري للمنح
اجلامعية :يقدم برنامج هيوبرت اتش
همفري للمنح اجلامعية والذي تديره وزارة
اخلارجية األمريكية أيضا ً ،فرصا ً لسنة
دراسية في الواليات املتحدة للمحترفني
البارعني من املستوى املتوسط من الدول
النامية حول العالم في الدول ذات التطور
أو االنتقال .يقدم برنامج همفري منحا ً
جامعية بطريقة التنافس في حقول:
لتنمية الزراعية واملدنية ،االتصاالت/
الصحافة ،تعليم إساءة استعمال اخملدرات،
العالج والوقاية ،التنمية االقتصادية /املالية
والصناعة املصرفية ،اإلدارة التعليمية،
التخطيط والسياسة ،السياسة والوقاية
من فيروس نقص املناعة البشرية /اإليدز،
إدارة املوارد البشرية ،القانون وحقوق
اإلنسان ،املوارد الطبيعية ،واإلدارة البيئية،
وحتليل السياسة واإلدارة العامة ،والقانون
وحقوق اإلنسان ،والتمويل واملصارف،
وإدارة املوارد البشرية ،والتخطيط املدني
واإلقليمي ،وسياسة وإدارة الصحة العامة،
واالتصاالت/الصحافة ،وعلم وباء اإلدمان
على اخملدرات ،والتعليم واملعاجلة ،والوقاية
والتخطيط املدني واإلقليمي.
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تقوم جلان فولبرايت والسفارات األمريكية
واملراكز القومية الثنائية بتسمية
املرشحني .يراجع معهد التعليم الدولي
( )IIEالترشيحات مبساعدة جلان اختيار
مستقلة ويقدم توصياته إلى مجلس وليام
فولبرايت للمنح اجلامعية األجنبية ،الذي
يصادق على االختيارات النهائية ويقدم
املنح اجلامعية.
بعكس العديد من املنح اجلامعية األخرى،

ال يهدف برنامج همفري للحصول على
يعني ،بالتعاون مع
شهادة جامعية .بل ّ
منسقي برنامج همفري ،زمالء جامعيني
في احرام الكليات واجلامعات لوضع
خطط مصممة إفراديا ً لبرنامج دراسة من
سنة واحدة ،يجمع بني العمل األكادميي
والتطوير االحترافي ،والنشاطات داخل
احلرم اجلامعي.
مراكز أكادميية بدعوات من اجلامعات:
يكون لدى دوائر اجلامعات في أحيان
كثيرة مراكز يتم إشغالها مبوجب دعوات
ملدة سنة واحدة للعلماء ،أو البحاثة أو
احملاضرين الزائرين .فإذا كنت متلك سمعة
متفوقة كباحث أو إذا كانت لديك اتصاالت
احترافية خاصة مع جامعة أمريكية،
ميكنك الترتيب إلشغال مركز أكادميي
خاص مبوجب دعوة .مبوجب هذه الترتيبات،
تدفع اجلامعة األمريكية عادة راتبا ،كما قد
تؤمن باإلضافة إلى ذلك مرافق األبحاث .في
بعض الدول وكاالت ت ّدعي بأنها قادرة على
إيجاد مراكز أكادميية مبوجب دعوات للعلماء
ولكنها نادرا ً ما تكون فعالة.
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ترتيبات أخرى :في كثير من األحيان يعرف
علماء وبحاثة ،يتوقعون احلصول على إجازة
سابع سنة أو يرغبون في إجراء أبحاث في
الواليات املتحدة ،بوجود فرص من خالل
التحدث مع أو مراسلة زمالء لهم في
نفس احلقل العلمي ،أو من خالل حضور
اجتماعات احترافية .قد يعلم األساتذة
بوجود زمالء يشاركونهم نفس اهتمامات
األبحاث أو من تالميذ سابقني لهم موجودين
في الواليات املتحدة ،أو من أعضاء هيئة
تدريس في جامعة أمريكية أو من إداريني
فيهم يزورون البالد ،أو من التباحث عبر
البريد اإللكتروني في مجالهم األكادميي
أو من أبحاث تُنشر في مجالت علمية.
وفي بعض األحيان يتفاوض علماء وبحاثة
مباشرة مع دائرة أو مركز أبحاث .إن إمكانية
ترتيب إجازة سابع سنة إلجراء أبحاث في
الواليات املتحدة تكون أعلى في مجال إدارة
األعمال ،أو في حقل علمي أو تكنولوجي
مما هي عليه في حقول العلوم اإلنسانية
واالجتماعية والفنون.
احلصول على متويل
تتفاوت بدرجة كبيرة ترتيبات التمويل
للبحاثة والعلماء الزائرين .في أحيان كثيرةّ
تدفع املؤسسة الوطنية إلى الباحث راتبا ً
منتظما ً طوال مدة بقائه في إجازة سابع
سنة .أحيانا يأتي العلماء إلى الواليات
املتحدة معتمدين على نفقاتهم اخلاصة.

تقدم بعض املؤسسات االجتماعية
واملنظمات منحا ً لدعم البحث العلمي في
حقول الفنون ،والعلوم ،والعلوم اإلنسانية
واحلقول املتعلقة بالصحة .رغم أن
املنافسة شديدة ،غير أنه ميكن في أحيان
كثيرة لألجانب واألمريكيني تقدمي طلبات
للحصول على هذه املنح .بوجه عام ،تتم
مراجعة اقتراحات تقدمي املنح من قبل جلنة
مكونة من أشخاص فعاليني في احلقل
العلمي املعني يتم اختيارهم من قبل
املنظمة املانحة .تكون املنحة عادة مببلغ
نقدي محدد وتدعم البحث في مرفق أو
مركز معني.
حتدد العديد من املؤسسات التي تقدم
املنح بأن تقدم ليس فقط خطة أبحاث،
بل وأيضا ً اتفاقية مع مؤسسة أبحاث قبل
أن متول املنحة .إن املسؤولية تقع عليك في
إيجاد مؤسسة توافق على تزويد مرافق
األبحاث وتوظفك وتراقب نفقات املنحة في
حال حصلت على منحة دراسية.
في حال استملت منحة بالفعل ،قرر ما
إذا كانت املنحة قد قُدمت إليك كفرد،
أو إلى املؤسسة التي سوف توافق بعد
ذلك على توظيفك باالعتماد على األموال
التي تستلمها من املنح .إذا غادرت قبل
أن يكتمل استخدام املنحة وكانت املنحة
مقدمة إلى املؤسسة ستبقى املنحة في
حوزة املؤسسة.
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رمبا يشكل الوضع األمثل إيجاد دائرة
أكادميية في الواليات املتحدة لديها منحة
أبحاث تسمح بتوظيف بحاثة إضافيني .تبرز
عادة مثل هذه الترتيبات من خالل املراسلة
الشخصية بني األشخاص املعنيني .ليس
هناك مصدرا مركزيا ملعلومات من هذا
النوع.
اعتبارات أخرى
�التفاوض حول شروط إقامتك
األكادميية
خالل التفاوض حول مركز عالم أو باحث
زائر ،ميكنك يتجنّب العديد من حاالت سوء
التفاهم املؤملة من خالل احلصول على
اتفاق واضح ،وخطي ،حول عدد من املسائل
املهمة التي ستؤثر على إقامتك .فمثال ً ،إذا
كنت تراسل باحثا ً (وليست جامعة إدارية)،
حاول أن تتأكد بصورة دبلوماسية ما إذا كان
اإلداري الرئيسي الذي سوف يكون مسؤوال ً
عن ترتيباتك يعرف احتياجاتك واهتماماتك
ويرغب في مساعدتك على تلبيتها .يكون
عادة اإلداري الرئيسي في اجلامعات هو
رئيس الدائرة.
خالل مراسالتك األولية ،تأكد كم من
الوقت يستطيع أن يخصصه مرجعك
الرئيسي في هيئة التدريس ،كما آخرون في
الدائرة ،ألغراض التعاون أو التشاور معك.
حاول أن تعرف أيضا ً مدى املشاركة املباشرة
ملرجعك في هيئة التدريس في مشروع
أبحاث محدد تهتم به .تباحث حول شكل
التعاون بينكما .أطلب نسخا ً من بيانات
السيرة الذاتية للذين سوف تعمل معهم
كي تكون على اطالع حسن مبجال عملهم
وخلفيتهم كما اخللفية التعليمية ،وخبرة
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السفر ،والقدرات اللغوية التي ميلكها كل
فرد منهم .تأكد من مشاركتهم في معرفة
لغة واحدة على األقل .وأخيرا ً ،توصل إلى
تفاهم متبادل حول املدة الزمنية لزيارتك أو
لعملك.
قد توسع أقسام اجلامعات األمريكية
أعمالها كدائرة العمل والوصول إلى
املرافق مثل مكتبة اجلامعة واجلمنازيوم
ورمبا خدمات طاقم الدعم التابع للجامعة
بالنسبة للبحاثة الزائرين .بأي حال من
األحوال ،هذه االمتيازات غير مضمونة ،لذا
تأكد من تلبية توقعاتك من هذا القسم.
ال يتم دعم اجلامعات ومراكز األبحاث في
الواليات املتحدة ماليا ً بنفس الدرجة مثل
العديد من الدول األخرى .وعليه يجب
تخصيص األموال املقررة لألبحاث بعناية
كبيرة ضمن الدائرة أو برنامج األبحاث .فإذا
كان يلزمك استعمال كمبيوتر شخصي
مع برامج معينة لها ،ومعدات مخبرية
محددة ،أو وقت مخصص الستعمال مرافق
اجلامعة التخصصية ،فعليك التفاوض
مع الدائرة أو مع اإلداريني الرئيسيني بشأن
كيفية تزويد هذه املوارد ومتويلها.
في عدد من مجاالت األبحاث ،وألسباب
تتعلق باألمن القومي ،تُفرض قيود حكومية
على احلصول على معلومات .إذا كان مركز
األبحاث الذي تتفاوض معه قد ُمنح عقودا ً
حساسة من احلكومة األمريكية ،فقد
تطلب املؤسسة من باحثها احلصول على
وثائق ترخيص أمني.
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بدون دفع رسم ولكن بعضها قد يتطلب
من البحاثة الزائرين دفع مقابل دراساتهم.
إن املتطلبات املفروضة على أوقات هيئة
التدريس ،واملوازنات الضيقة للعديد من
املؤسسات قد جتعل هذه املسألة حساسة.
إذا كنت تعتقد أنك قد تهتم بحضور
حصص دراسية ،إما الكتساب وحدات
دراسية أم ال ّ ،فعليك أن تراسل اجلامعة
قبل بداية إقامتك كي يكون لدى كل معني
باألمر إدراكا ً واضحا ً ،وخطيا ً ،للسياسة
املتبعة.
�املراسلة مع مكتب
اخلدمات الدولية
في احرام بعض اجلامعات ،باألخص أحرام
جامعات األبحاث الكبرى ،يؤمن مكتب
اخلدمات الدولية (قد يتخذ اسما ً مختلفا ً
بدرجة بسيطة) ارتباطا ً مفيدا ً بني العلماء،
أو البحاثة ،أو أعضاء هيئات التدريس
الزائرين وبني مجتمع احلرم اجلامعي .وفي
أحرام أخرى ،قد يكون مثل هذا املكتب
مبدئيا ً مصدرا ً مرجعيا ً للطالب ،ولكن
حتى ولو وجد لهذا الغرض فقد يمُ ثل أيضا
مصدرا ً مفيدا ً للمعلومات .فقد يمُ ثل هذا
املكتب كذلك مصدرا ً مفيدا ً للمعلومات
العديدة من احلياة والعمل في الواليات
املتحدة وفي املؤسسة اخلاصة التي
اخترتها( .في مركز أبحاث أو مستشفي
تدريب ،يؤدي غالبا ً ضابط ارتباط بعض
مهمات مكتب اخلدمات الدولية).

�اجتماعات ،ومؤمترات،

وحلقات دراسية احترافية

خالل إعداد خططك للدراسة في الواليات
املتحدة ،تبادل الرسائل مع جمعيات
احترافية في مجاالت اختصاصك لتحديد
تواريخ وأماكن أي اجتماعات ،وحلقات
دراسية ،ومؤمترات وغير ذلك من برامج
التطوير االحترافي القصير املدى في مجال
اختصاصك .تكون املشاركة في هذه
النشاطات مكلفة ،ولكن هذه الكلفة
تبررها عادة فوائد بقائك على علم مبجريات
األمور في مجال اختصاصك وحصولك
على فرص لالتصال بنظرائك .إذا كنت
قد حصلت على منحة دراسية أو منحة
جامعية ،اسأل إن كانت هذه املنحة تغطي
نفقات حضور مؤمترات أو نفقات املشاركة
في نشاطات أخرى للتطوير االحترافي.
إعادة مختصرة للنقاط الرئيسية
• تختلف البيئة األكادميية األمريكية
وهيكليتها عما هي عليه في دول أخرى.
فمن احملتمل أن يكون أعضاء الهيئة
التدريسية العاديني كثيري االنشغال
مبتطلبات سعيهم للحصول على
التثبيت .أما العالقات مع الطالب فتكون
غير رسمية نسبياً.
• هناك سبل عديدة لترتيب زيارة أكادميية،
مبا في ذلك االشتراك في برامج تبادل
حكومية مختلفة ،أو احلصول على مركز
مبوجب دعوة من جامعة ،أو ترتيبات جتري
مع زمالء أمريكيني.

في بعض األحيان ،يرغب العلماء الزائرون
حضور حصص دراسية .تقدم بعض
اجلامعات هذا اخليار على سبيل اجملاملة
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الفصل  10فرص للمنح الدراسية

• من املمكن احلصول على التمويل من
مؤسسة في بلدك ،أو من برنامج
للتبادل ،أو من برنامج ترعاه احلكومة
األمريكية ،أو من منح من منظمات،
أو من وسائل أخرى .راجع بعناية شروط
املنح.
• احصل على اتفاقات واضحة ،وخطية،
من املؤسسات األمريكية التي سوف
تزورها وذلك بالنسبة لشروط إقامتك
والترتيبات املتخذة في هذا اخلصوص.

مسرد املصطلحات

مواقع مفيدة على شبكة اإلنترنت
مجلس تبادل البحاثة الدولي
http://www.cies.org

برنامج فولبرايت

http://www.fulbright.state.gov

برنامج هيوبرت اتش همفري للمنح اجلامعية
http://www.humphreyfellowship.org/

• حاول السعي ألن يكون لك مراجع
لالتصال بها مثل مكتب اخلدمات
الدولية ،الذي ميكنه تزويدك مبعلومات
مسبقة ملساعدتك خالل إقامتك.
• ابحث عن نشاطات إضافية لتطوير
قدراتك االحترافية من أجل تعزيز فترة
إقامتك.

مسرد
املصطلحات
( Academic Adviserاملرشد األكادميي) :عضو في هيئة التدريس
يساعد الطالب ويقدم لهم اإلرشادات في املسائل األكادميية البحتة.
من احملتمل أن يساعد املرشد الطالب أيضا ً خالل عملية التسجيل.
( Academic Yearسنة أكادميية) :فترة تعليم أكادميية نظامية،
متتد عادة من شهر أيلول /سبتمبر إلى شهر مايو/أيار .استنادا ً إلى
املؤسسة املعنية ،قد يتم تقسيم هذه السنة إلى فصول تتكون من
فترات زمنية مختلفة :نصف سنة دراسية ،أو ثلث سنة دراسية ،أو
ربع سنة دراسية.
( Accreditationاالعتماد) :هو نظام احملافظة واملوافقة على املعايير
القياسية في املؤسسات التعليمية في الواليات املتحدة.
( Add/Dropإضافة/إسقاط) :عملية تتم في بداية الفصل الدراسي
يستطيع الطالب من خاللها حذف حصص دراسية وإضافتها مبوافقة
من املدرس.
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مسرد املصطلحات

( Assistantshipمساعدة مالية) :منحة دراسية تتمثل مبساعدة
مالية تقدم إلى طالب في الدراسات العليا مقابل خدمات معينة
يؤديها في حقل التدريس ،أو في اإلشراف على اخملتبرات بصفة مساعد
مدرس ،أو مقابل خدمات في األبحاث بصفة مساعد أبحاث.
( Auditاالستماع للدروس) :متابعة الطالب للحصص الدراسية
كمستمع ،دون اكتساب درجة أو وحدات دراسية حُتتسب لنيل
شهادة.
( Authenticationتوثيق) :عملية حتديد ما إذا كان شيء ما هو
في احلقيقة ما مت التصريح به .يطلب عادة من الطالب الوافدين تقدمي
مستند توثيق للسجالت األكادميية أو شهادات جامعية سابقة عند
التقدم لالنتساب إلى أحد برامج الدراسة في الواليات املتحدة.
( Bachelor’s Degreeشهادة البكالوريوس) :شهادة متنحها
جمع الطالب عددا ً محددا ً من
مؤسسة للتعليم العالي بعد أن ي ُ ّ
الوحدات الدراسية اجلامعية قبل التخرج .يستغرق عادة إكمال
برنامج نيل شهادة البكالوريوس أربع سنوات ،وهي شرط أساسي
لدخول برنامج دراسات عليا.
( Campusحرم اجلامعة) :األرض التي تقع فيها مباني كلية أو
جامعة.
ُ :CGFNSمختصر يُشير إلى جلنة خريجي معاهد التمريض.
( Class Rankالترتيب الدراسي) :رقم أو معدل يشير إلى الرتبة
األكادميية لطالب ما في صف التخرج .طالب الذي يأتي ترتيبه األول
في حصة تضم  100طالب يُسجل على أن رتبته هي  ،100/1في حني
سجل
أن الطالب الذي يأتي ترتيبه الدراسي األخير في احلصة إياها ،ي ُ ّ
على أن رتبته هي  100/100وميكن أيضا ً التعبير عن هذه الرتبة بنسب
مئوية (مثال ،أول  25باملائة أو آخر  50باملئة).
( College Catalogكاتلوج الكلية) :منشورة رسمية لكلية أو
جامعة توفّر معلومات حول البرامج األكادميية واملرافق (كاخملتبرات،
واملنامة ،وغير ذلك) ،وشروط الدخول إليها ،واحلياة الطالبية فيها.

مسرد املصطلحات

( Courseمقرر تعليمي) :دورات من احلصص الدراسية املبرمجة
بانتظام تدوم من ساعة واحدة إلى خمس ساعات (أو أكثر) أسبوعيا ً
خالل فصل أكادميي واحد.
( Creditsوحدات دراسية) :وحدات تعتمدها املؤسسات لتسجيل
اكتمال املقررات التعليمية (بدرجات جناح أو أعلى) املطلوبة لنيل
شهادة أكادميية .يُحدد كتالوج الذي تصدره اجلامعة عدد وأنواع
الوحدات الدراسية الالزمة لنيل شهاداتها ،ويَذكر قيمة كل مقرر
تعليمي على أساس الوحدات الدراسية امل حُتسبة للشهادة “ -ساعات
معتمدة” أو “وحدات دراسية معتمدة” ـــ في مقرر تعليمي تقدمة
اجلامعة.
ُ :DATمختصر إلى اختبار القبول في كلية طب األسنان.
( Degreeشهادة) :دبلوم أو لقب متنحه كلية ،أو جامعة ،أو معهد
مهني عند إكمال برنامج مقرر من الدراسات.
( Departmentقسم) :قسم إداري فرعي ملعهد ،أو كلية ،أو
جامعة يتم فيها التعليم في حقل ُمعينّ من الدراسة (مثال ً ،دائرة
اللغة اإلجنليزية ،أو دائرة التاريخ).
( Dissertationرسالة دكتوراه) :رسالة تكتب حول موضوع بحث
أصيل ،وتقدم عادة كأحد املتطلبات النهائية للحصول على الدكتوراه
(.)Ph.D.
) Doctorate (Ph.D.دكتوراه (مثال شهادة  :)Ph.D.أعلى شهادة
أكادميية متنحها جامعة للطالب الذين يُكملون ثالث سنوات على
األقل من الدراسات العليا بعد شهادة البكالوريوس أو املاجستير،
والذين أثبتوا كفاءتهم األكادميية في االمتحانات الشفهية والكتابية
أصلية يقدمونها على شكل أُطروحة.
ومن خالل أبحاث
ّ
( Dormitoriesالسكن) :مرافق للسكن تُخصص للطالب في حرم
كلية أو جامعة .يشمل السكن النموذجي غرف الطالب ،واحلمامات،
ومطعما أحيان ًا.
والغرف املشتركة،
ً

( Core Requirementsاملتطلبات األساسية) :مقررات تعليمية
إلزامية مطلوبة إلكمال الدراسة لنيل الشهادة.
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ُ :ECFMGمختصر يُشير إلى اللجنة التعليمية خلريجي كليات
الطب األجانب.
ُ :ECFVGمختصر يُشير إلى اللجنة التعليمية خلريجي كليات الطب
البيطري األجانب.
( Electivesمقررات تعليمية اختيارية) :مقررات تعليمية يستطيع
الطالب اختيارها للحصول على الوحدات الدراسية الالزمة لنيل
الشهادة املرغوبة ،وهي تختلف عن املقررات التعليمية اإللزامية التي
يتوجب على الطالب متابعتها.
ُ :ERASمختصر يُشير إلى النظام اإللكتروني لطلبات التعيني في
مركز طبيب مقيم للتخصص في أحد حقول الطب في الواليات
املتحدة.
( Facultyهيئة التدريس) :أعضاء في هيئة التدريس ،وأحيانا أعضاء
في الهيئة اإلدارية ،في مؤسسة تعليمية .تكون هيئة التدريس
مسؤولة عن تصميم البرامج الدراسية التي تقدمها املؤسسة.
( Fellowshipمنحة جامعية) :هبة دراسية على شكل مساعدة
عموما ،ال يطلب
مالية ،تمُ نح عادةً إلى طالب دراسات عليا .ال يطلب
ً
من الطالب تقدم أية خدمة مقابل ذلك.
( Final Examاالختبار النهائي) :امتحان تراكمي ،يؤخذ في نهاية
فصل دراسي ،ويشمل كافة املواد التي تضمنها مقرر تعليمي ُمعينّ .
ويشار إليها أحيانا ً باسم “النهائي”.
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( Grade Point Averageمتوسط الدرجات الدراسية) :نظام
تسجيل التحصيل األكادميي يستند إلى معدل عددي متوسط للدرجات
احملصلة في كل مقرر تعليمي.
ّ
( GREامتحان سجل الدراسات العليا) :امتحان سجل الدراسات
العليا؛ امتحان أساسي متعدد االختيارات لالستنتاجات اللفظية
والكمية ،والتفكير النقدي ،والكتابة التحليلية يستخدم للقبول في
برامج الدراسات العليا.
( High Schoolاملدرسة الثانوية) :مصطلح أمريكي يستخدم
للمدرسة الثانوية.
( Higher Educationالتعليم العالي) :تعليم ما بعد الثانوي في
الكليات ،واجلامعات ،واملدارس املهنية ،واملؤسسات الفنية ،وغيرهم.
التعليم ما بعد املدرسة الثانوية.
 IELTSنظام اختبار اللغة اإلجنليزية الدولي ( :)IELTSامتحان املهارة
باللغة اإلجنليزية ،يُفرض على طالبي االنتساب للجامعات الذين لغتهم
األصلية غير إجنليزية.
)( International Student Adviser (ISAمرشد الطالب
الدوليني) :هو شخص مرتبط مبدرسة ،أو كلية ،أو جامعة يكون مسؤوال ً
عن توفير املعلومات واإلرشادات إلى الطالب الدوليني في مجاالت مثل
أنظمة احلكومة األمريكية ،وتأشيرات الدخول ،واألنظمة األكادميية،
والعادات االجتماعية ،واللغة ،واملسائل املالية أو السكينة ،وترتيبات
السفر ،والتأمني.

( Financial Aid/Financial Assistanceاملساعدة املالية):
مصطلح عام يشتمل على كافة أنواع الدعم املالي على شكل
أموال ،قروض ووظائف بدوام جزئي مقدمة للطالب.

( Language Requirementمتطلبات اللغة) :تفرض بعض برامج
الدراسات العليا على الطالب أن يتمتعوا مبهارة أساسية في القراءة
والكتابة في لغة أخرى ،باإلضافة إلى لغتهم األصلية ،لنيل الشهادة.

( Full-time Studentطالب بدوام كامل) :طالب مسجل في
مؤسسة يُتابع كامل املقررات التعليمية فيها .حُت ّدد املؤسسة عدد
هذه املقررات وساعاتها.

( Lectureمحاضرة) :أسلوب شائع للتعليم في املقررات التعليمية
في كلية أو جامعة ،يُحاصر خاللها األستاذ في حصص دراسة يتراوح
عدد الطالب فيها بني  20وعدة مئات .ميكن التوسع بعد احملاضرات من
خالل مناقشات تضم مجموعات صغيرة من الطالب يُديرها مساعدو
التدريس.

( GMATاختبار القبول للدراسات العليا في اإلدارة للمتخرج):
اختبار القبول للدراسات العليا في اإلدارة للمتخرج يُطلب عادة
للطالب املتقدمني لالنتساب في برامج لألعمال أو اإلدارة.
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( Liberal Artsالفنون احلرة)ُ :مصطلح يُشير إلى الدراسات األكادميية
في املواضيع اإلنسانية ،وفي العلوم االجتماعية ،وفي العلوم الطبيعية.
بهدف تنمية مهارات الطالب في الكتابة والتحدث والتفكير املنطقي.
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 LSATاختبار القبول في كلية القانون ( :)LSATاختبار القبول في
كلية القانون هو اختبار للطالب الذين يريدون االنتساب إلى برامج
قانون مهنية وبعض برامج القانون للدراسات العليا في مدارس القانون
األمريكية.
( Majorاختصاص أساسي) :موضوع أو مجال الدراسة الذي يركًز
عليه الطالب .اختار الطالب اجلامعيون قبل التخرج موضوعا ً رئيسيا ً
للتخصص فيه بعد مرور السنتني األوليتني من متابعتهم للمقررات
التعليمية العامة في الفنون والعلوم.
( Major Professor/Thesis Adviserأستاذ االختصاص
األساسيُ /مرشد األطروحة) :بغية نيل شهادات األبحاث العليا يعمل
أستاذ االختصاص األساسي /مرشد األطروحة عن كثب مع الطالب في
تخطيط واختبار خطة البحث ،وفي تنفيذ عملية البحث ،وفي تقدمي
مكونة من
نتائجها .يعمل أستاذ االختصاص األساسي كرئيس للجنة
ّ
أعضاء في هيئة التدريس يراجعون مراحل تق ّدم البحث ونتائجه.
( Master’s Degreeشهادة املاجستير) :شهادة متنحها مؤسسة
للتعليم العالي بعد إكمال الطالب للمتطلبات األكادميية التي تشمل
عادة دراسة ملدة سنة واحدة على األقل بعد شهادة البكالوريوس.
( MCATاختبار القبول في كلية الطب) :اختبار القبول في كلية
الطب هو اختبار للطالب الذين يريدون االنتساب إلى مدارس الطب
األمريكية.
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( Non-residentطالب غير ُمقيم) :طالب ال يستوفي شروط
املعنية .قد تختلف أقساط التعليم وسياسات
اإلقامة في الوالية
ّ
القبول للمقيمني وغير املقيمني .صنَّف الطالب األجانب على أنهم
غير ُمقيمني ،كما أن هناك احتمالية قليلة للتغير إلى وضع املقيم
أيضا بالطالب “خارج
في وقت الحق ألغراض دفع الرسوم .ويشار إليه ً
الوالية”.
( Notarizationالتوثيق) :تصديق وثيقة ،أو بيان ،أو توقيع لتأكيد
صحتها أو أصالتها من قبل موظف رسمي يُعرف في الواليات املتحدة
بكاتب العدل .يجب على ُمق ّدمي الطلبات في دول أخرى تصديق
مستنداتهم أو توثيقها استنادا ً إلى التعليمات املطلوبة.
 :NRMPالبرنامج القومي ملطابقة اإلقامات التخصصية.
( Out-of-state Studentطالب من خارج الوالية) :انظر قسم
“غير مقيم” املذكور آنفاً.
( Placement Testاختبار تعيني املستوى) :امتحان الختبار
القدرة األكادميية للطالب في حقل دراسي ُمعينّ كي يصبح باإلمكان
تسجيله في الدورات التعليمية املناسبة لذلك احلقل .في بعض
احلاالت ،يجوز منح الطالب قبول أكادميي استنادًا إلى نتائج اختبار
تعيني املستوى.
( Plan of Studyخطة الدراسة) :وصف مفصل للمقرر التعليمي
الذي يقدم املرشح طلب االنتساب إليه .يجب أن تضم هذه اخلطة
األغراض احملددة في “بيان األهداف” الذي يقدمه الطالب.

( Midterm Examامتحان منتصف الفصل) :امتحان يُعطى بعد
انقضاء نصف مدة الفصل األكادميي ،ويغطي كافة مواد املقررات
التعليمية التي متت دراستها حتى تلك النقطة .ويشار إليها أحيانا ً
باسم “املتوسط”.

( Postdoctorateدراسات دكتوراه متقدمة) :دراسات مخصصة
للذين حصلوا على شهادة الدكتوراة.

( Miller Analogies Testاختيار ملير ﻟﻠﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ) :اختبار
للتفكير التحليلي يُطلب أحيان ًا للقبول في برامج الدراسات العليا في
مجاالت مثل علم التربية وعلم النفس.

( Postgraduateدراسات عليا) :يشير غال ًبا إلى الدراسات التي
يقوم بها أفراد أكملوا شهادة الدراسات اجلامعية .يستخدمها العديد
أيضا لإلشارة إلى تعليم الدراسات العليا.
ً

 :NAVLEاختبار الترخيص لألطباء البيطريني في أمريكا الشمالية

( Prerequisiteمقرر دراسي ُمسبق) :برنامج أو مقرر تعليمي
يتوجب على الطالب إكماله قبل السماح له بااللتحاق ببرنامج أو
مقرر تعليمي أكثر تعمقاً.

ُ :NCLEX-RNمختصر يُشير إلى امتحان الترخيص للممرضات
املسجالت .تفرض كل والية تقدمي هذا االمتحان ،وعلى املمرضة
اجتيازه بنجاح لتتمكن من ممارسة مهنتها في تلك الوالية.
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( Professional Degreeالشهادة املهنية) :يتم احلصول عليها
غال ًبا بعد إكمال شهادة البكالوريوس؛ شهادة مخصصة ملمارسة
مهنة معينة مثل الطب ،أو طب األسنان ،أو الطب البيطري ،أو
القانون.
التأهل) :يُعطى هذا
( Qualifying Examinationامتحان
ّ
االمتحان في عدد كبير من دوائر الدراسات العليا إلى الطالب الذين
أكملوا املقرر التعليمي املطلوب لشهادة الدكتوراه ،ولم يبدؤوا بعد
كتابة األطروحة أو الرسالة .يجوز أن يكون امتحان التأهل شفهيا ً أو
كتابياً ،أو من كال النوعني ،وعلى الطالب أن يجتازه بنجاح لالستمرار
في دراسته.
( Registrationالتسجيل) :عملية يختار الطالب من خاللها،
ويسجلون أسمائهم في مقررات تعليمية يتابعونها خالل فصل من
ربع سنة ،أو نصف سنة ،أو ثلث سنة دراسية.

Student and Exchange Visitor Information System

(نظام معلومات زائري التبادل الطالبي  :)SEVISنظام يستند إلى
اإلنترنت يحافظ على بيانات الطالب األجانب وزائري التبادل قبل وأثناء
مكوثهم في الواليات املتحدة .وهو جزء من برنامج زائري التبادل الطالبي
( )SEVPالذي تديره وزارة األمن الوطني األمريكي.
( Subjectموضوع دراسي) :مقرر تعليمي في فرع أكادميي يُقدم كجزء
من منهاج دراسي في مؤسسة للتعليم العالي.
( Syllabusمنهاج دراسي) :موجز للمواضيع التي يشملها في مقرر
تعليميأكادميي.

( Residencyإقامة تخصصية) :التدريب العيادي في اختصاص
طبي ُمحتار.

( Scholarshipمنحة) :منحة دراسية مالية تمُ نح عادةً ملستوى
الدراسة اجلامعية األولى (قبل التخرج) ،ويمُ كن تقدميها على شكل
إلغاء قسط التعليم و/أو الرسوم.

( Thesisأطروحة) :رسالة مكتوبة حتتوي على نتائج أبحاث حول موضوع
معينّ أعده طالب مرشح لنيل شهادة بكالوريوس أو ماجستير.

( Semesterفصل نصف سنة) :فترة دراسة مكّونة من حوالي 15
إلى  16أسبوعا ً ،أي عادةً نصف سنة أكادميية.
( Seminarحلقة دراسية) :شكل من أشكال التعليم جملموعات
صغيرة من الطالب تشمل األبحاث املستقلة واملناقشات في احلصص
الدراسية بإشراف أستاذ.
( Social Security Numberرقم الضمان االجتماعي) :رقم
تُصدره احلكومة األمريكية جلميع شاغلي الوظائف من اجل اقتطاع
ما يتوجب عليهم من رواتبهم ألقساط تأمني الشيخوخة ،واحلياة،
والعجز .على كل من يعمل بانتظام أن يحصل على رقم ضمان
اجتماعي .تعتمد مؤسسات تعليمية عديدة رقم الضمان االجتماعي
كرقم تعريف للطالب.

3/8/11 2:53 PM

( Special Studentطالب خاص) :طالب في كلية أو جامعة غير
مسجل كمرشح لنيل شهادة .كما قد يٌشير هذا االصطالح إلى طالب
دون شهادة ،أو دون إجازة قبول في جامعة ،أو لطالب زائر.

( Tenureتثبيت األساتذة) :ضمان أن عضو هيئة التدريس سيظل
موظفً ا بواسطة الكلية أو اجلامعة حتى التقاعد باستثناء حاالت الظروف
غير االعتيادية للغاية .يمُ نح التثبيت إلى أعضاء كبار في هيئة التدريس
قيما وسجل نشر .والغرض من االعتالء هو احملافظة
ممن قاموا بعمل بحثًا ً
على احلرية األكادميية.

( Sabbaticalإجازة سابع سنة) :إجازة مبرتب تمُ نح إلعطاء أحد
أعضاء هيئة التدريس مدة أطول للدراسة املكثفة.
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( TOEFLامتحان اللغة االجنليزية كلغة أجنبية)ُ :مختصر يُشير
إلى اختبار اإلجنليزية كلغة أجنبية ،يُفرض على طالبي االنتساب ملعهد
دراسات عليا الذين لغتهم األصلية غير إجنليزية.
( Transcriptsسجل عالمات دراسي) :نسخة مصدقة عن السجل
التعليمي للطالب ،وحتتوي على عناوين املقررات التعليمية ،وعدد الوحدات
الدراسية املعتمدة ،والدرجات النهائية احملصلة في كل مقرر .يُذكر أيضا ً
في سجل العالمات الدراسي الرسمي تاريخ منح الشهادة للطالب.
( Trimesterفصل ثلث سنة) :فترة دراسية تتكون من ثالثة فصول
متساوية من  16أسبوعا ً تقريبا ًخالل سنة أكادميية.
( Tuitionقسط التعليم) :مبلغ تطلب مؤسسة من الطالب تسديده
مقابل التعليم والتدريب (ال يشمل قسط التعليم ثمن الكتب أو اللوازم
املدرسية).
إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا
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موارد إضافية

( Undergraduate Studiesدراسات جامعية أولى) :برامج تعليم
مدتها سنتني أو أربع سنوات في كلية أو جامعة بعد التخرج من مدرسة
ثانوية ،تؤدي إلى شهادة دبلوم مشارك أو بكالوريوس.
 :USMLEامتحان الترخيص مبمارسة مهنة الطب في الواليات
املتحدة.
 :VMCASخدمة طلبات االنتساب لكليات الطب البيطري
( ،)VMCASخدمة شاملة لتجميع بيانات كليات الطب البيطري.

		 موارد
			 إضافية

( Withdrawalانسحاب) :إجراء إداري للتخلف عن املقرر التعليمي أو
ترك املؤسسة التعليمية.
( Zip Codeرمز بريدي) :مجموعة من األرقام في العناوين البريدية حُتدد
مناطق التوزيع البريدي في الواليات املتحدة األميركية.

اتصل بأقرب مركز إعالم وإرشاد تعليمي أمريكي بالنسبة إليك
للتعرف على املزيد حول هذه املصادر وغيرها.
اختيار برامج الدراسات العليا واالنتساب بها
88 Great MBA Application Tips and Strategies to Get You
into a Top Business School, Brandon Royal. 2003. Prentice
.Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ
Best 296 Business Schools, 2009 Edition. 2008. Princeton
.Review Publishers, LLC, New York, NY

 .The College Board International Student Handbookيصدر
سنويًا.The College Board, New York, NY .
Get into Grad School: A Strategic Approach for Master’s and
.Doctoral Candidates. 2008. Kaplan, Inc., New York, NY
Going to College: Expanding Opportunities for People with
Disabilities, Elizabeth Evans Getzel and Paul Wehman.
.2005. Brookes Publishing, Baltimore, MD
How to Get into the Top MBA Programs, 4th Edition, Richard Montauk. 2007. Prentice Hall Press, The Penguin
.Group, New York, NY
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Graduate Admissions Essays — What Works, What Doesn’t and
.Why, Donald Asher. 2004. Ten Speed Press, Berkeley, CA
Graduate Admissions Essays: Write Your Way into the Graduate School of Your Choice, Donald Asher. 2008. Ten Speed
.Press, Berkeley, CA
Great Application Essays for Business School, Paul Bodine.
.2006. The McGraw-Hill Companies, New York, NY
How to Write a Winning Personal Statement for Graduate
and Professional School — 3rd Edition, Richard J. Stelzer.
.1997. Peterson’s, Princeton, NJ

Peterson’s Colleges with Programs for Students with Learning Disabilities or Attention Deficit Disorders, Charles T.
Mangrum and Stephen S. Strichart. 1997. Peterson’s,
.Princeton, NJ
.Peterson’s Guide to Graduate and Professional Study
Peterson’s, Princeton, NJ. (6-volume set with .يصدر سنويًا
information on a wide variety of programs)
Peterson’s MBA Programs 2009. 2008, Peterson’s, Princeton,
.NJ

البرامج االحترافية

Your MBA Game Plan: Proven Strategies for Getting into the
Top Business Schools, Omari Bouknight and Scott Shrum.
.2007. The Career Press, Franklin Lakes, NJ

طب األسنان

املساعدة املالية

 اجلمعية األمريكية. يصدر سنويًاOfficial Guide to Dental Schools
.لطب األسنان

. يصدر سنويًا.The College Board Scholarship Handbook

The Pre-Dental Guide: A Guide for Successfully Getting into
Dental School, Joseph S. Kim. 2001. iUniverse, Lincoln,
.NE

Funding for United States Study 2010: A Guide for International
Students and Professionals, Institute of International Educa.tion, New York, NY

الطب العام

Getting Money for Graduate School. 2003. Peterson’s,
.Princeton, NJ

The Complete Guide to the MD/PhD Degree, Ben Rosner,
Jayakar Nayak, and Brandon Minnery. 2004. J&S Publish.ing, Inc., Alexandria, VA

.The College Board, New York, NY

Paying for Graduate School without Going Broke. 2004.
.Princeton Review Publishing, LLC, New York, NY

American .دليل الدراسات العليا في التعليم الطبي يصدر سنويًا
.Medical Association, Dover, DE

Peterson’s Scholarships for Study in the USA and Canada.
.1999. Peterson’s, Princeton, NJ

Iserson’s Getting into a Residency: A Guide for Medical Students, 7th Edition, Kenneth V. Iserson. 2006. Galen Press,
.Ltd., Tucson, AZ

البيانات الشخصية

Association . يصدر سنويًا.)MSAR( شروط القبول بكلية الطب
.of American Medical Colleges, Washington, DC
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معلومات قبل املغادرة

التمريض

 معلومات عملية حول املعيشة والدراسة في:االستعداد للدراسة
)الواليات املتحدة (الكتيب الرابع من هذه السلسلة

Peterson’s, . يصدر سنويًا.Peterson’s Nursing Programs
.Princeton, NJ

International Student’s Guide to the USA, Ian Jacobs and
Ellen Shatswell. 1998. Princeton Review Publishing, LLC,
.New York, NY

The Ultimate Guide for Getting into Nursing School,
Genevieve Chandler. 2007. McGraw-Hill Professional,
.New York, NY

NAFSA’s International Student Handbook: The Essential Guide
to University Study in the USA. 2001. NAFSA: Association
.of International Educators, Washington, DC

الطب البيطري

The Ultimate College Survival Guide, Janet Farrar Worthing.ton and Ronald Farrar. 2009. Peterson’s, Princeton, NJ

Veterinary Medical School Admission Requirements in the
United States and Canada, Lawrence Heider. 2008. Purdue
.University Press, West Lafayette, IN

القانون
How to Get into the Top Law Schools, 4th Edition, Richard
Montauk. 2008. Prentice Hall Press, The Penguin Group,
.New York, NY
The International Students’ Survival Guide to Law School in
the United States: Everything You Need to Succeed, Rachel
.Gader-Shafran. 2003. iUniverse, Lincoln, NE
ABA-LSAC Official Guide to ABA-Approved Law Schools,
2009 Edition, Wendy Margolis, ed. 2008. Law School Ad.mission Council, Chicago, IL

برامج تعليم اللغة اإلجنليزية
Peterson’s, Princeton, .2001 .2002 برامج تعليم اللغة اإلجنليزية
.NJ
Intensive English USA 2008, Shayne Stephens, ed., 2008.
.New York, NY . نيويورك،معهد التعليم الدولي
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الفهرس

الفهرس
الضرائب
الدراسة االحترافية
املؤسسات العامة
16
السنة األكادميية
58 ،55
املنح اإلدارية
51-50
التكاليف
51
الكتب واللوازم
51-50
التكاليف املعيشية
51
النفقات الشخصية
51
النقل
53-52
احلكومة األمريكية
54-53
اجلامعات األمريكية
83-82
القانون
98 ،57 ،56 ،51
القروض
92 ,56 ,55 ,21
العمل
103 ،99 ،83 ،80 ،79 ،75 ،70 ،37 ،34 ،33-32
املهارة باللغة اإلجنليزية
105 ،29 ،27
الطالب ذوو اإلعاقات
102 ،64 ،62 ،61 ،60 ،55 ،54 ،50 ،48 ،45 ،37 ،28 ،25 ،18 ،10
الرسوم
98 ،94 ،90 ،84 ،76 ،74-73 ،54 ،43 ،28
املنح اجلامعية
99 ،96 ،89 ،87 ،58 ،55-54 ،44 ،32
املنح التدريسية
60 ،30 ،14
التعليم الفني
106 ،102 ،98 ،96 ،83 ،58 ،57 ،56-52 ،47 ،36 ،28
املساعدة املالية
55-54
املساعدات اجلامعية
56-55
العمل
29 ،24 ،13
املعارض ،الكلية/اجلامعة
54
املنح اجلامعية
53
املنظمات الدولية
56
القروض
108 ،104 ،102 ،85 ،84 ،81-80 ،69
الطب البيطري
60 ،33
التعليم املهني
56-55
العمل في الواليات املتحدة
107 ،102 ،98 ،88 ،84 ،83 ،77-72 ،69 ،31
الطب العام
67 ،48
املال واملصارف
67
التأمني الصحي
51 ،50 ،48
السكن
76 ،64 ،62 ،61 ،60 ،54 ،44
املقابالت
96 ،58 ،55-54 ،42 ،34 ،32 ،28
املساعدات اجلامعية
108 ،96 ،85 ،80-78 ،69
التمريض
67 ،66 ،60 ،48 ،27
التوجيه
80 ،76 ،75 ،43 ،42-40
التوصيات
54
107 ،85-69
19 ،18-17

الفهرس

اختبار القبول للدراسات العليا في اإلدارة للمتخرج ()GMAT
		
اختيار اجلامعات
اختبارات موضوع امتحان سجل الدراسات العليا
اختبار ميلر للمتشابهات
اختبار اللغة االجنليزية كلغة أجنبية ()TOEFL
103 ،83 ،80 ،54 ،47 ،39 ،37 ،34-32
		
34 ،33 ،32
امتحان التح ّدث باللغة االجنليزية ()TSE
99 ،81 ،47 ،39 ،37 ،34 ،31
امتحان سجل الدراسات العليا ()GRE
،47 ،45 ،43 ،39 ،37 ،36 ،34 ،33 ،32 ،31 ،27
امتحانات القبول
99 ،47 ،39 ،37 ،34 ،31
29-20
47 ،37 ،31
100 ،34 ،31

100 ،99 ،97 ،86 ،83 ،81 ،73 ،70 ،62
		
64 ،61 ،60 ،48
استمارة SEVIS I-901
63 ،61 ،60 ،48
استمارة DS-2019
63-61
إجراءات طلب احلصول على تأشيرة الدخول
24-23
أدوات الوسائط االجتماعية
23
أدوات البحث املعتمدة على اإلنترنت
50
أقساط التعليم والرسوم
38 ,17-16
أنظمة وضع الدرجات
60
أنواع تأشيرات الدخول
18-17
أنواع املؤسسات
91
البحاثة ،التمويل
91-90
البحاثة ،مراكز يتم إشغالها مبوجب دعوات
42
البيان املالي
28 ،27
اخلدمات الطالبية

110

3/8/11 2:53 PM

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا

إذا كنت ترغب في الدراسة بالواليات املتحدة :الدراسات العليا

111

11-0257 IYWTS_Bk2_inside_Arabic.indd 110-111
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الفهرس

البيان الشخصي (مقال)
املؤسسات اخلاصة
االعتماد
100 ،82 ،69 ،62 ،57
االختصاص األساسي
94 ،90
برنامج هيوبرت اتش همفري للمنح اجلامعية
90 ،26
برنامج تدريب
106 ،76 ،47 ،45 ،40-39
بيان الغايات
94 ،90-89 ،58 ،52
برنامج فولبرايت
26 ،19 ،18 ،3
تعليم عن بُعد
63 ،61 ،60 ،56 ،55
تأشيرة F-1
63 ،61 ،60 ،56
تأشيرة J-1
58-49
متويل الدراسات العليا
17
جامعات الواليات
29 ،28 ،27
رتب اجلامعات
45 ،37
رسم طلب االنتساب
63
رفض طلب التأشيرة
24
زيارة األحرام اجلامعية
103 ،96 ،74 ،62 ،47 ،38
سجالت العالمات الدراسية
104 ،78 ،3
شهادة دبلوم مشارك
104 ،103 ،102 ،100 ،97 ،96 ،80 ،78 ،72 ،19 ،16 ،14
شهادة البكالوريوس
102 ،83 ،81 ،79 ،78 ،71 ،19 ،16-15 ،13 ،3
شهادة الدكتوراة
103 ،100 ،97 ،83 ،81 ،78 ،71 ،53 ،26 ،19 ،15-14 ،13 ،3
شهادة املاجستير
101 ،39 ،34 ،33 ،30 ،21 ،19 ،18 ،17 ،16 ،13 ،10
شهادة الدراسات العليا
15-14
شهادة املاجستير املهنية
108 ،107 ،83 ،82 ،80 ،73 ،72 ،70 ،34-30 ،28
شروط القبول
107 ،102 ،84 ،83 ،72-69
طب األسنان
101 ،17
طالب من خارج الوالية
103 ،78 ،71 ،19-18
طالب غير ُمقيم
103 ،19
طالب خاص
17-16
عبء املقررات التعليمية
37-35
عملية االنتساب
94-86
فرص للبحاثة
48-46
قائمة مراجعة طلب االنتساب
104 ،102 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،50 ،28 ،18 ،17 ،10
قسط التعليم
97 ،96 ،54 ،50 ،47 ،36 ،23 ،22 ،19 ،17
كتالوج ،الكلية/اجلامعة
90 ،89 ،52
جلان فولبرايت
،44 ،43 ،42 ،39 ،38 ،36 ،31 ،24 ،23
مكتب /مسؤول القبول
107 ،106 ،76 ،47 ،45 ،40-39
19 ،18-17
95 ،76 ،73 ،29 ،28 ،26-25 ،18 ،10 ،3

		

مواد طلب االنتساب
مرشد الطالب الدوليني
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94 ،93 ،66 ،55 ،48 ،27
مكتب الطالب الدوليني
25-24
مستشارون تعليميون
مراكز اإلعالم واإلرشاد التعليمي األمريكية ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،12 ،11 ،3
،54 ،52 ،50 ،48 ،38 ،37 ،36 ،33 ،32 ،31 ،29
		
		

105 ،83 ،80 ،76 ،73 ،70 ،69 ،65 ،60
55
52
53
63 ،62 ،61 ،60 ،48

منح البحث
مصادر في بلدك
مصادر أمريكية خاصة
منوذج I-20
نظام اختبار اللغة اإلجنليزية الدولي ()IELTS
99 ،83 ،80 ،54 ،47 ،39 ،37 ،34-33 ،32
		
60 ،43 ،37
منوذج طلب االنتساب
103 ،60-59 ،48
نظام معلومات زائري التبادل الطالبي ()SEVIS
25-24
وكيل إحلاق

78 ،70 ،62 ،49 ،47
43-37
69 ،67 ،66
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