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الـمكاتب اال�ست�شارية يف الـمغرب
مكاتب االستشارات التعليمية يف سفارة الواليات املتحدة األمريكية والقنصليات هي مراكز استشارات تعليمية
معتمدة ومرتبطة بوزارة الخارجية األمريكية .تروج مراكز االستشارات التعليمية  EducationUSAلربامج التعليم
العايل األمريكية يف جميع أنحاء العامل عن طريق تقديم معلومات مجانية ودقيقة وشاملة وموضوعية ومالمئة حول
الفرص التعليمية يف الواليات املتحدة ،كام أنها تقدم توجيها لألفراد املؤهلني حول أفضل السبل للحصول عىل تلك
الفرص .ال تدعم مكاتب االستشارات التعليمية وال تصنف أي كلية أو جامعة معينة ،كام أنها ال تدعم الخدمات
املقدمة من قبل الرشكات أو املؤسسات التي تقدم خدمات اإلعداد لالختبارات أو عمليات القبول يف الجامعات ،أو
اختيار الجامعات ،أو التدريب اللغوي أو الحصول عىل التأشرية.

تشمل الخدمات األساسية املقدمة من قبل مكاتب االستشارات التعليمية عىل ما ييل:

• استشارات وتوجيهات حول الكليات
• معلومات حول االختبارات القياسية (مثل اختبار ، TOEFL iBTواختبار ... SATالخ)
• نرشات وكتيبات ومطبوعات تتعلق بالتعليم
• عروض توضيحية وندوات عن الدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية
• ندوات عن إرشادات ما قبل السفر لغرض الدراسة
• مراقبة االختبارات
يقدم هذا الكتيب معلومات أولية عن الدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية ،وملزيد من املعلومات عن مكاتب
االستشارات التعليمية املرتبطة مبكتب الشؤون التعليمية والثقافية يف وزارة الخارجية األمريكية يرجى زيارة املواقع
التالية http://www.educationusa.state.gov :

الرباط
هاتف+212 (0) 537 675 075 :

بريد الكرتوينshadi@Amideast.org :
املوقع عىل شبكة االنرتنتhttp://amideast.org/morocco:
ساعات العمل :من االثنني إىل الجمعة
مقابلة املستشارة التعليمية بدون موعد مسبق

الدارالبيضاء
هاتف+212 (0) 522 259 393 :

بريد الكرتوينshadi@Amideast.org :
املوقع عىل شبكة االنرتنتhttp://amideast.org/morocco :
ساعات العمل : :الثالثاء والخميس ،من الثانية زواال إىل الخامسة مساءا
مقابلة املستشارة التعليمية بدون موعد مسبق
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م�صادر املعلومات عن الدرا�سة يف الواليات املتحدة
مصادر املعلومات التالية متوفرة باللغتني العربية واالنجليزية.
هذه املصادر يرجى بعث بريد الكرتوين إىل املستشارة التعليمية عىل لطلب shadi@Amideast.org

سلسلة هل تريد الدراسة يف الواليات املتحدة

املجالت والصحف االلكرتونية
		

نراك يف الواليات املتحدة

التعليم يف الكليات والجامعات يف الواليات املتحدة املراهقون األمريكيون

مواد إلرشادات ما قبل السفر

* عرض تقدميي عن إرشادات ما قبل السفر * معلومات مفيدة لالحتفاظ بها عند مغادرتك إىل الواليات املتحدة
* زيارة الواليات املتحدة  -معلومات وإجراءات
* رشح تقدميي إلرشادات ما قبل السفر
* الحفاظ عىل وضعك التعليمي بصورة قانونية SEVIS
4
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الدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية
�أ�سئلة �شائعة
 .1ما هو نظام التعليم العايل األمرييك؟

هناك برامج للدراسات الجامعية وبرامج للدراسات العليا ،وضمن الدراسات الجامعية هناك شهادات الدبلوم
(سنتان) وشهادات البكالوريوس ( 4سنوات) .وعىل مستوى الدراسات العليا هناك شهادتا املاجستري والدكتوراه.

الـمستوى

السنة يف املدرسة

الصف  9-طالب سنة أوىل
الصف  10-طالب سنة ثانية
املرحلة الثانوية الصف  11-طالب السنة ما قبل األخرية
الصف  12-طالب السنة األخرية
السنة األوىل  -طالب سنة أوىل
السنة الثانية  -طالب سنة ثانية
املرحلة الجامعية السنة الثالثة  -طالب السنة ما قبل األخرية
السنة الرابعة  -طالب السنة األخرية
السنة أوىل
الدراسات العليا السنة ثانية
السنة الثالثة اىل الثامنة

الشهادة األمريكية ما يعادلها يف املغرب
دبلوم املدرسة الثانوية

شهادة البكالوريا
أو
البكالوريا الدولية

شهادة دبلوم
شهادة البكالوريوس

شهادة اإلجازة

شهادة املاجستري
شهادة الدكتوراه

شهادة املاجستري
شهادة الدكتوراه
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 .2هل «الكليات» و «املعاهد» يف الواليات املتحدة هي بنفس جودة «الجامعات»؟

ميكن وصف أو اإلشارة إىل املؤسسات التعليمية املانحة للشهادات املعتمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم األمريكية-
الجهة املانحة لالعتامد-بأي من هذه األسامء (كلية ،معهد أو جامعة) .الكليات واملعاهد ليست أقل مستوى من
الجامعات .وكقاعدة عامة ،فان الكليات تتجه ألن تكون أصغر حجامً من الجامعات وهي يف العادة متنح شهادات
البكالوريوس فقط ،بينام متنح الجامعات الشهادات العليا كاملاجستري والدكتوراه ،فيام تختص املعاهد يف العادة
بتخصصات محددة مثل الهندسة والفنون  ...الخ.

 .3ما هي كلية املجتمع Community College؟
تقدم كليات املجتمع برامج شهادات الدبلوم (برامج
الدراسة ملدةسنتني) ،إضافة إىل برامج تقنية ومهنية.
ميكن أن تكون هذه الكليات عامة أو خاصة كام يطلق
عليها أحيانا اسم «كليات السنتني» .وتكون تكاليف
الرسوم فيها غالبا أقل من كليات األربع سنوات ،وكثريا ً
منها لديها اتفاقيات ارتباط أو توأمة مع الجامعات
بحيث ميكن للطالب املسجلني يف برامج انتقالية االنتقال
بسهولة إىل السنة الثالثة عىل برنامج البكالوريوس التي
تقدمه الجامعات .هناك عدد متزايد من الطالب األجانب
يختارون الدراسة يف كليات املجتمع.

ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺃأﻭوﻧﺲ ﻓﻲ ﻭوﻻﻳﯾﺔ ﺃأﻭوﻫﮬﮪھﺎﻳﯾﻮ ﻳﯾﺮﺳﻢ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻟﻤﻨﺰﻝل ﺿﻤﻦ
ﻓﺼﻞ ﺍاﻟﺮﺳﻢ .ﺍاﻟﺼﻮﺭرﺓة ﻣﻦ ﻣﺎﻳﯾﻜﻞ ﻟﻴﯿﻮﻣﻜﻴﯿﻬﮭﻞ AP/WWP

	
  

 .4متى أبدأ عملية البحث عن الجامعات يف الواليات املتحدة؟

يستحسن أن تبدأ عملية البحث عن الجامعات بـ  12إىل  18شهرا ً قبل تاريخ املغادرة املتوقع لاللتحاق بالجامعةفعىل
سبيل املثال إذا كنت تنوى بدء دراستك يف الواليات املتحدة يف شهر سبتمرب  2016فانه ينبغي عليك البدء بعملية
البحث عن الجامعات يف شهر يونيو/يوليو  2015ورمبا قبل ذلك.

.5

كيف أبدأ عملية البحث؟ اطرح عىل نفسك األسئلة التالية:
• ماذا أريد أن أدرس؟
• هل شهادة الدراسة الثانوية التي أحملها تخولني لدراسة هذا التخصص؟
• هل أستطيع أن أحقق متطلبات القبول؟
• ما هو نوع البيئة التي أرغب العيش فيها؟ (مدينة كربى ،بلدة صغرية ،طقس بارد ،قريب من عائلة  ...الخ)
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• هل أود الدراسة يف كلية صغرية فيها (أقل من  5000طالب) ،متوسطة (أكرث من 10000طالب) أم كبرية
(أكرث من 20000طالب)؟
• ما هي ميزانيتي املالية للدراسة وما هي إمكانيات عائلتي؟
• هل أرغب بالدراسة يف جامعة خاصة أم عامة؟
• هل أرغب بالدراسة يف جامعة تقدم خدمات للطالب األجانب؟
هناك بعض مواقع االنرتنت املمتازة التي تساعدك عىل تضييق نطاق بحثك.

 .6هل من املمكن تزويدي بقامئة أفضل الكليات يف تخصص محدد (مثال :إدارة
األعامل)؟

يتم إعداد الكثري من قوائم التصنيف من قبل بعض املجالت واملطبوعات املختلفة ،علامً بأن هذه القوائم ال تحمل
أية صفة رسمية وال تحظى مبوافقة أو دعم الحكومة األمريكية عليها .من املرجح أن تكون هذه القوائم موضوعية
وتعتمد بصورة عامة عىل نطاق كبري من املعايري التي ال تشمل بالرضورة املعايري األكادميية .قد تقدم لك بعض قوائم
التصنيف املعتمدة نقطة البدء التخاذ قرارك ،إال أن اختيار «أفضل» كلية أو جامعة بالنسبة لك يجب أن يعتمد عىل
كثري من العنارص األخرى ،مبا يف ذلك شعورك الشخيص نحو مزايا الربامج الدراسية املقدمة من قبل هذه الكليات أو
الجامعات وفيام إذا كانت هذه الربامج تلبي احتياجاتك الدراسية.

 .7كم عدد الجامعات التي ينبغي أن أتقدم إليها؟

إذا كنت قد قمت بعملية بحث مستفيضة بالتعاون مع املستشار التعليمي ،فانك تحتاج أن تتقدم بطلبات إىل12 - 6
مؤسسة تعليمية.
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 .8ما هي املستندات التي يجب أن أتقدم بها للحصول عىل القبول من الكليات
والجامعات األمريكية؟

إن لكل مؤسسة من املؤسسات التعليمية يف الواليات املتحدة متطلبات وإجراءات القبول الخاصة بها .قم بزيارةمواقع
الكليات أو الجامعات التي ترغب الحصول عىل قبول منها عىل شبكة االنرتنت لالطالع عىل تفاصيل ومتطلبات
القبول.
قد تحتاج إىل تقديم املستندات التالية قبل أن تقوم الجامعات بتقييم ودراسة طلبك:
• منوذج طلب تقديم مكتمل
• رسوم الطلب (ال يقبل دفع الرسوم نقدا ً ومعظم الجامعات تفضل الدفع عن طريق شيك معتمد أو
تحويل بنيك أو من خالل بطاقة ائتامنية)
• نسخة رسمية من السجل األكادميي مختومة من قبل وزارة الرتبية والتعليم/وزارة التعليم العايل وإذا مل
يكن السجل األكادميي باللغة االنجليزية فينبغي ترجمته من قبل مرتجم معتمد لدى وزارة التعليم العايل
(و بالطبع غرفة التجارة و الصناعة) ومن ثم ختمه من قبل وزارة الرتبية والتعليم/وزارة التعليم العايل
• بيان باملعلومات الشخصية (سرية ذاتية) عن صاحب الطلب
• خطابان توصية (أو ثالثة)
• مستندات مالية تثبت أن لديك القدرة املالية الكافية لتسديد رسوم دراستك أو وثيقة تثبت حصولك عىل
منحة دراسية يف الواليات املتحدة
• نتائج اختبارات قياسية رسمية مثل ( )TOEFL iBT/ SAT/GMAT/GRE, etcترسل مبارشة إىل
الجامعة من قبل الرشكة القامئة عىل االختبارات.
يجب تقديم جميع املستندات قبل املواعيد النهائية املحددة من قبل الجامعة .تتفاوت املواعيد النهائية من جامعة
ألخرى وتكون يف الغالب ما بني  3إىل  9أشهر قبل تاريخ بدء الدراسة.

 .9ما هي االختبارات القياسية املطلوبة؟

بصورة عامة فان اختبار ( TOEFL iBTاختبار عن طريق االنرتنت) مطلوب من جميع الطالب األجانب بغض النظر
عن التخصص املراد دراسته أو مستوى الدراسة .وعادة ما يطلب من طالب الدراسات الجامعية التقدم الختبار
القدرات املدرسية  .SATReasoning Testكام تطلب بعض املؤسسات التعليمية (شديدة التنافس) من الطالب
نتيجة اختبار القدرات املدرسية  .TestSATSubjectوباستثناء اختبار قبول الدراسات العليا الـ  GMATاملطلوب
لربامج املاجستري-تخصص إدارة األعامل( -)MBAفانه يطلب يف أغلب ألحيان من طالب الدراسات العليا التقدم
الختبار عام يسمى  .GRE General Testتطلب بعض برامج الدراسات العليا من الطالب الحصول عىل نتيجة
اختبار  GRE Subject Testsإضافة إىل اختبار .GRE General Testيجب عىل الطالب إجادة اللغة االنجليزية كتابة
ومحادثة ،وإذا كان املتقدم ال يتحدث االنجليزية فانه ينبغي عليه أن يقوم بااللتحاق بدورة مكثفة للغة االنجليزية
8
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أو االلتحاق بربنامج تعلم اللغة االنجليزية كلغة ثانية ( )ESLويجب أن يحقق املستوى املطلوب من إتقان اللغة
قبل حصوله عىل القبول من الجامعة .قم دوما بزيارة مواقع الجامعات عىل االنرتنت للحصول عىل تفاصيل خاصة
حول متطلبات االختبار القياسية.

 .10أرغب بااللتحاق بدورة تحضريية خاصة باالختبارات القياسية TOEFL iBT,
 SAT, GRE, etcهل هذه الدورات متوفرة يف السفارة أو يف القنصلية؟

ال تقدم السفارة أو القنصليات األمريكية أية دورات تحضريية لالختبارات القياسية .قد تكون هناك مدارس لغة أو
معاهد يف منطقتك تقدم مثل هذه الدورات .ميكن للطالب الذين يرغبون بالتحضري لالختبارات القياسية رشاء كتيبات
إرشادية من املكتبات املحلية .هذا وتتوفر بعض الدورات التحضريية واالختبارات التجريبية عىل االنرتنت وملزيد من
املعلومات الرجاء االتصال مبكتب االستشارات التعليمية يف .AMIDEAST

 .11إذا طلبت الجامعة التي أود االلتحاق بها أن تتم مراجعة كشوف درجايت من قبل
مختص بالتقييم األكادميي ،ماذا يعني هذا؟
قد تقوم الجامعات بتقييم درجاتك ومستنداتك بنفسها ،أو قد تطلب منك أن يتم هذا األمر عن طريق رشكة خارجية
مختصة بعملية االعتامد األكادميي .قم بإتباع التعليامت املحددة املوجودة عىل موقع املؤسسات التعليميةعىل شبكة
االنرتنت .قد تشري بعض الجامعات إىل رشكات تقييم معتمدة يريدون منك استعاملها لهذا الغرض .للحصول عىل
قامئة بهذه الرشكات ،قم بزيارة موقع الجمعية الوطنية لخدمات التقييم املعتمدة
Services Website at National Association of Credential Evaluation at
http://www.naces.org/members.htm

 .12ما هو املوعد النهايئ لتقديم الطلبات إىل الجامعات؟

بالنسبة للطالب الراغبني يف بدء برنامجهم الدرايس يف شهر أغسطس أو سبتمرب فان املوعد النهايئ للتقدم بطلب االلتحاق
قد يكون يف أوائل نوفمرب من السنة السابقة .وحيث أن كل جامعة لديها مواعيد خاصة بها ،فانه من األفضل معرفة تلك
املواعيد عن طريق موقع الجامعة عىل شبكة االنرتنت .هناك أيضا بعض الجامعات التي تقبل طلبات االلتحاق بشكل
مستمر حيث من املمكن تقديم طلبات االلتحاق خالل العام كله ويتم اتخاذ قرارات القبول يف هذه الجامعات شهرياً.

 .13ما هي تكاليف الدراسة يف الواليات املتحدة؟

تتفاوت تكاليف الدراسة يف الواليات املتحدة بصورة واسعة من جامعة إىل أخرى كام تتفاوت تكاليف املعيشة من
مكان آلخر .وقد ترتاوح التكاليف اإلجاملية ما بني  20,000دوالر أمرييك إىل  60,000دوالر لكل سنة .تهدف األرقام
املبينة أدناه إىل إعطاء الطالب مؤرشا عن تكاليف الدراسة يف الواليات املتحدة املتوقعة لفرتة  12شهرا.
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التكاليف السنوية:
الرسوم الدراسية $10,000 - $40,000
السكن $6,000 - $15,000
الكتب واملراجع $500 - $1,500
التأمني الصحي $500 - $1,000
املصاريف الشخصية $3,000 - $1,200
السفر ألمريكا $1,500 - $2,000
اإلجاميل $20,000 - $63,000

 .14كيف ميكنني التحقق مام إذا كانت الكلية أو الجامعة معتمدة من قبل وزارة
الرتبية والتعليم األمريكية –هيئةاالعتامد املعتمدة؟

هناك قاعدة بيانات خاصة بوزارة الرتبية والتعليم األمريكية عىل شبكة االنرتنت تقدم أسامء املؤسسات التعليمية
والربامج الدراسية املعتمدة للدراسة ملا بعد املرحلة الثانوية واملعتمدة من قبل الوزارة ،وهي هيئة االعتامد املعتمدة.
يوجد لقاعدة البيانات هذه خيارات بحث متعددة تتيح فرصة البحث حسب االسم أو املوقع أو نوع املؤسسة
التعليمية أو الجهة املانحة لالعتامد  ...الخ .إذا واجهت صعوبة أثناء التحقق من اعتامد الكلية أو الجامعة ،الرجاء
اإلتصال باحد مكاتب اإلستشارات التعليمية بالسفارة أو القنصليات العامة للحصول عىل مساعدة.
قاعدة بيانات وزارة الرتبية والتعليم األمريكية للمؤسسات والربامج املعتمدة ملا بعد املرحلة الثانوية متوفرة عىل
املوقع التايلhttp://www.ope.ed.gov/accreditation :
إضافة إىل ذلك فان مجلس التعليم العايل لالعتامد التعليمي ( )CHEAهو موقع آخر يتضمن أسامء املؤسسات
والربامج املعتمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم األمريكية ،وهي الجهة املانحة لالعتامد.
مجلس التعليم العايل لالعتامد التعليمي:
Council for Higher Education Accreditation (CHEA) http://www.chea.org

 .15هل سيتم االعرتاف بشهاديت ومعادلتها يف املغرب؟

إذا كنت مغربيا ،فانه ينبغي عليك التأكد من أن الكليات أو الجامعات التي ترسل إليها طلبك معرتف بها من قبل
وزارة التعليم العايل يف املغرب .يوجد لدى وزارة التعليم العايل قامئة بالكليات والجامعات املعرتف بها حسب
التخصص ونوع الشهادة وهذه املعلومات متوفرة عىل موقع الوزارة عىل شبكة االنرتنت.www.mohe.gov.sa ،هذا
أمر هام حيث أنك عند عودتك إىل املغرب فانك بالتأكيد ترغب يف أن تتم معادلة شهادتك من قبل وزارة التعليم
العايل.
10
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 .16تخرجت من جامعة يف الواليات املتحدة وأرغب بتصديق وتوثيق شهاديت .كيف
أستطيع القيام بذلك؟
يقوم مركز الخدمات االستشارية للشؤون التعليمية بإجراء أعامل التصديق والتوثيق للشهادات الدراسية و كذلك
مراجعة البيانات املؤهالت

 .17ارغب يف الحصول عىل انتساب لجامعة للدراسة عن بعد لتأمني شهادة عن طريق
االنرتنت حيث أنني ال أستطيع مغادرة املغرب للدراسة .كيف أبدأ البحث عن كلية/
جامعة معرتف بها من وزارة الرتبية والتعليم األمريكية؟
التعلم عن بعد طريقة شائعة للدراسة ،ويجب عليك التأكد أن الكلية/الجامعة التي التحقت بها معتمدة من وزارة
الرتبية والتعليم األمريكية ،وهي الجهة املانحة لالعتامد .هناك العديد من الكليات والجامعات تكون الدراسة فيها
بواسطة الشبكة االلكرتونية وهي غري معرتف بها .إذا كان لديك شك ،قم باالتصال مبكتب االستشارات التعليمية
للمساعدة عند اختيار الربامج .إذا كنت تأمل بان يتم االعرتاف بشهادتك التي حصلت عليها عن طريق التعلم عن
بعد من قبل وزارة التعليم العايل فقم باالتصال بهم قبل االلتحاق بالدراسة.

11 www.educationusa.state.gov

ما يجب على الطالب معرفته قبل الت�سجيل وااللتحاق يف برامج التعليم عن بعد
ما هي املؤسسة التعليمية التيتنوي التسجيل بها؟

• من هي جهة االعتامد لهذه املؤسسة التعليمية؟
• هل الجهة املانحة لالعتامد معرتف بها من قبل وزارة الرتبية والتعليم األمريكية أو من قبل مجلس
التعليم العايل لالعتامد التعليمي ()CHEA؟

ما هو الربنامج الذي تنوي االلتحاق به؟

• هل هناك رشوط للتواجد الفعيل يف الجامعة؟
• ما هي املؤسسات التعليمية األخرى التي تقدم برامج مامثلة وهل متنح تلك املؤسسات نفس درجة
االعتامد لنفس الربنامج؟
• كيف ميكن مقارنة تنوع الربامج الدراسية املقدمة بربامج مشابهة تتضمن االلتحاق الفعيل بالجامعة؟
• كيف يتم توفري مواد الربامج الدراسية للطالب؟
• ما هي الرتتيبات الواجب عملها إلكامل املتطلبات الخاصة بالعمل املخربي؟

من يقوم بتصميم وتنفيذ ومراقبة الربنامج؟

• من يقوم بتصميم وتنفيذ الربنامج (وإذا كان ذلك من قبل أكرث من طرف فكيف يتم اإلرشاف عىل عملية
التنفيذ)؟
• كيف ميكن الحصول عىل نسخة مكتوبة من املؤهالت والنشاطات املهنية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس؟
• ما هي الرتتيبات التي يتم اتخاذها لضامن تفاعل املؤسسة التعليمية مع الطالب وتفاعل الطالب مع
الطالب؟

توقعات أخرى عن املؤسسة التعليمية وخدمات الطالب املتوفرة

• ما هي املهارات األكادميية واللغوية والفنية التي تطلبها املؤسسة التعليمية للطالب امللتحقني يف هذا
الربنامج؟
• ما هي األجهزة التي أستطيع استخدامها وكيف ستقوم املؤسسة التعليمية مبساعديت يف حال حصول أي
مشكلة تتعلق بالتواصل والتفاعل؟
• ما هي الخدمات االستشارية والوظيفية واملساعدة املالية والخدمات األخرى غري املنهجية املقدمة
للطالب الدارسني عن بعد؟
• هل تتوفر كتيبات للطالب الدارسني عن بعد؟ وإذا مل تتوفر تلك الكتيبات فكيف يتم معالجة مثل هذه املسائل؟

12
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• ما هي طريقة تقديم الشكاوى؟
• ما هي سياسة املؤسسة التعليمية يف إعادة املبالغ املدفوعة إذا ما أردت االنسحاب من هذا الربنامج؟

التحقق النهايئ من صحة الدرجة الجامعية

• كيف أستطيع أن أقنع اآلخرين بأن الدرجة الجامعية التي حصلت عليها متثل تقييام فعلياً لعميل وليس
لشخص أخر؟
• أين يوجد التمثيل الرسمي ملؤهالت املؤسسة التعليمية وتسلسل الربنامج الدرايس واملتطلبات وطبيعة
التفاعل بني الطالب واملؤسسة التعليمية واالفرتاضات حول املهارات الفنية؟
© Dr. Amy Kirle Lezberg,
Consultant in Higher Education and Accreditation
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�سفارة الواليات املتحدة باملغرب
الق�سم القن�صلي

كيفية تقديم طلب الحصول عىل التأشرية الدراسية
تستقبل الواليات املتحدة األمريكية كل عام آالف الطلبة األذكياء واملتحمسني
من جميع أنحاء العامل ،والذين يجذبهم التنوع الثقايف واألكادميي املوجود يف
معاهدنا وجامعاتنا ،كام يستفيدون أيضا من الربامج املبتكرة والتي تنطوي
عىل قدر من التحديات واملتاحة يف عدد من الجامعات.
نحن عىل علم بأن إجراءات التقدم للحصول عىل التأشرية قد تبدو مرهقة
يف بعض األحيان ،خاصة إذا كنت أيضا تقوم بإجراءات االلتحاق بالجامعات
والتقدم لإلبتعاث ويف نفس الوقت الذي تقوم فيه باالستعداد للسفر والعيش
بعيدا عن الوطن.
ومن املهم جداً التخطيط للتقدم للحصول عىل التأشرية واالستعداد الكامل إلجراء املقابلة الشخصية كام أن من
الرضوري حجز موعد مبكر إلجراء املقابلة الشخصية و قبل موعد بدأ دراستك .لراحتك تتوفر استامرة 160-DS
عىل شبكة اإلنرتنت باللغتني العربية واإلنكليزية .يرجى التأكد من صحة الرد عىل كل سؤال عىل حدة و ذلك ألن
اإلستامرة الناقصة أو تلك التي تحتوي عيل معلومات غري صحيحة وغري كاملة ستستبعد يوم املقابلة .
ستساعدك التعليامت التالية عىل فهم كيفية تقديم طلب التأشرية بكل يرس وسهولة .هذه املعلومات موجودة أيضا
عىل موقع السفارة عىل اإلنرتنت http://morocco.usembassy.gov/visas.html :راجعها بدقة.
هناك ستة خطوات للحصول عىل تأشرية دراسية.
 - 1صورة شخصية (حديثة ،مقاس  5x5خلفية بيضاء ،غري معدلة بأي حال من األحوال).
 - 2الرجاء زيارة  www.ustraveldocs.com/saلتعبئة استامرة الطلب DS-160عىل االنرتنت ،يجب
طباعة قسيمة االيداع إلستخدامها لتسديد الرسوم ،ثم تحديد موعد املقابلة.
 - 3الحصول عىل استامرة I-20مع إشعار القبول يف برنامج الدراسةمن الجامعةيف الواليات املتحدة.
 - 4اذا مل تسدد رسومك عن طريق االنرتنت ،يجب احضار قسيمة االيداع املطبوعة من
 http://www.ustraveldocs.com/maو تسديد رسوم التأشرية يف أي فرع بنك سامبا .الرجاء ابقاء الوصل
وبعد تسديد الرسوم ميكنك تحديد موعد ملقابلتك عىل اإلنرتنت.
 - 5الحضور إىل املقابلة يف القنصلية األمريكية يف الدار البيضاء.
 - 6اإلجراءات اإلدارية اإلضافية الالزمة من قبل القنصلية األمريكية قبل اإلصدار النهايئ التأشرية.
ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة موقع السفارة عىل اإلنرتنت http://morocco.usembassy.gov/visas.html
14
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ن�صائح خا�صة بالت�أ�شرية الدرا�سية
 - 1تحديد موعد املقابلة قبل موعد السفر بثالثة أشهر أو أكرث.

يف بعض األحيان قد يستغرق الحصول عىل التأشرية عدة أشهر ،و لذلك ننصحك أن تبدأ يف التقديم للتأشرية باكرا.
وينصحك القسم القنصيل أن تقدم طلب التأشرية بفرتة ترتاوح بني ثالثة وأربعة أشهر قبل املوعد املخطط لبدء
الدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية.إذا كانت الفرتة الزمنية بني موعد املقابلة وبني تاريخ بدء الدراسة أقل من
ثالثة أسابيع فلك أن تتقدم بطلب للحصول عىل موعد طارىء بعد تحديد موعد عام.تعطي بعثة الواليات املتحدة
األولوية للطالب إلجراء مقابالت التأشرية.

 - 2استعد جيدا للمقابلة.

تتأخر العديد من التأشريات يف الصدور وذلك عندما ال يحرض الطلبة املستندات املطلوبة منهم .لتجنب ذلك الرجاء
احضار املستندات املطلوبة.

رزمة استامرة التقديم:
• جواز سفر صالح ملدة ستة أشهر
• صفحة التأكيد من إستامرة DS-160
• إستامرة  I-20الصادرة من املعهد/الكلية/الجامعة يف
الواليات املتحدة.
• صورة شخصية (حديثة ،مقاس  5x5خلفية بيضاء ،تظهر خط الشعر و غري معدلة بأي حال من األحوال)

املستندات األخرى:

• خطاب اإلبتعاث أو كشف حساب بنكية آلخر ثالثة شهور.
• كشف الدرجات لكل مدارس سابقة ،باالضافة اىل الثانوية.
• إيصال سداد رسوم الـ  SEVISوميكن تسديدها عىل املوقعhttp://www.fmjfee.com :

 - 3ال تقلق بخصوص املقابلة

يهتم القنصل املختص أثناء املقابلة مبعرفة بعض األمور املتعلقة بك ،منها عىل سبيل املثال ملاذا ترغب يف السفر
إىل الواليات املتحدة وما هي طموحاتك العامة .يتكلم معظم موظفي القنصلية اللغة العربية ويوجد دامئا مرتجم
يتحدث اللغة العربية إن احتجت إليه أثناء املقابلة.
15 www.educationusa.state.gov

 - 4توقع التأخري

ليس من غري املعتاد استغراق اجراءات التأشرية فرتة قد تتجاوز ال 3أشهر .وبينام تعمل السفارة عىل ترسيع إجراءات
اصدار التأشرية إال أنه ال ميكن تفادي التأخري يف بعض األحيان .سيخربك القنصل عند انتهاء املقابلة بالفرتة التقريبية
التي ستستغرقها إجراءات إصدار التأشرية ،إن هذه الفرتات هي تقديرية فقط ،وقد تختلف من حالة إىل أخرى.اذا
كنت بحاجة اىل جواز سفرك للسفر ،فسيعيده القنصل لك وبكل رسور بعد املقابلة ،وهذا لن يؤثر عىل اجراءات
التأشرية الخاصة بك .اذا احتاج االمر اىل اجراءات اضافية فإن السفارة األمريكية ستتتواصل معك إلعادة جواز سفرك
بحيث ميكن طباعةالتأشرية عليه.

مالحظة :ال ميكن ترسيع إجراءات إصدار التأشرية الدراسية ،ولهذا فإن الطريقة الوحيدة للتأكد من إصدار التأشرية
يف موعد مناسب هو تبدير بتقديم طلب التأشرية بوقت كاف.
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اجلدول الزمني للتخطيط للدرا�سة اجلامعية يف لواليات املتحدة
السنة األوىل – املستوى ( 11السنة االوىل بكالوريا  -املرحلة الثانوية)
شهر سبتمرب

• ابدأ البحث عن الكليات والجامعات املعرتف بها إما عن طريق االنرتنت أو عن طريق الربامج االلكرتونية
أو املراجع الخاصة بذلك .قم باالتصال وزيارة املوجه الرتبوي يف املدرسة أو املستشار التعليمي.
• قم بعمل اختبار مهني عن طريق االنرتنت وضع قامئة للتخصصات التي ترغب بها وسجل بدورات
مهارات دراسية.
• تحدث مع املوجه الرتبوي يف املدرسة حول نتائج التقييم.
• قم بالتقدم إىل اختبار يتسم بالتحدي وركز عىل الحصول عىل نتائج جيدة.
• قم بالدخول عىل موقع اختبار  TOEFL iBTوتقدم باختبار عميل.)http://www.ets.org/toefl( .

شهر أكتوبر

• قم باالطالع عىل الصحف الطالبية اإللكرتونية للكليات والجامعات من أجل الحصول عىل أراء مختلفة
حول املؤسسات التعليمية.
• قم بالحصول عىل تواريخ محتملة إلقامة معارض عن الكليات .قم بالحضور مع والديك أو أصدقائك وقم
بطرح األسئلة.

شهر نوفمرب

• لتعزيز اإلملام الكامل مبوضوع الدراسة قم مبواصلة النقاش مع املوجه الرتبوي يف املدرسة ومع أناس
تعرفهم درسوا مسبقاً يف الواليات املتحدة.
• واصل بحثك االلكرتوين آخذا يف عني االعتبار مسائل معينة مثل :مجال التخصص ،نوعية املؤسسة
التعليمية ،سهولة القبول ،املوقع ،الحجم ،التكلفة ،توفر املساعدة املالية وخدمات الطالب األجانب.
• كثري من كليات الهندسة املعامرية ،السينام واآلداب تطلب تقديم نبذة عن عملك .وإذا كان ذلك هو
مجال تخصصك فعليك معرفة ما ينبغي أن تتضمنه تلك النبذة.
• قم بإرسال رسائل بالربيد االلكرتوين إىل الكليات والجامعات لطلب معلومات وطلبات .معظم الطلبات
متوفرة عن طريق االنرتنت .يجب أن تكون دقيقا بكتابة اسمك األول واألخري يف جميع مراحل عملية
البحث وتقديم الطلب .اكتب اسمك كام هو مكتوب يف جواز سفرك وقم باالحتفاظ مبلف خاص لك
للحفاظ عىل مراسالتك مع الجامعات بطريقة منظمة .عند إعداد عنوان بريدك االلكرتوين حاول استعامل
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اسمك كام هو مبني يف جواز سفرك.
• قم بإنشاء بريد الكرتوين خاص برسائل الجامعة حتى يتسنى لك حفظ كل املراسالت املتعلقة بالدراسة
وعند إنشاء الربيد االلكرتوين تأكد من أن تكتب اسمك بنفس الطريقة التي كتب بها يف جوازك.

شهر ديسمرب

• قم بالحصول عىل معلومات عن اختبار القدرات املدرسية  SAT Reasoning Testمن موقع الكلية
http://sat.collegeboard.com
• قم بتقديم اختبار القدرات املدرسية  SAT Reasoning Testعن طريق االنرتنت من أجل بناء مهاراتك
للتقدم لالختبار املذكور.
• واصل زياراتك ملواقع الكليات ليك تصبح أكرث اطالعا واملاما مبتطلبات تقديم طلبك واإلج��راءات
والتكاليف .تعرف عىل الكليات والجامعات التي تبحث عن مرشحني .ضع قامئة باملؤسسات التعليمية التي
لفتت انتباهك وملاذا.

شهر يناير

• قم بدراسة جميع املواد التي تسلمتها عن الكليات والجامعات وابدأ بتقليص قامئتك من أفضل  25إىل
أفضل  10كليات.
• قم مبناقشة هذه القامئة مع عائلتك واملوجه املدريس .قم بدراسة تكلفة رسوم الطلبات عندما تقرر حرص
القامئة لتصبح من  10 - 5خيارات.
• قم بالنظر إىل خيار واحد يكون «آمن و مضمون» عىل األقل وال سيام إذا كنت تتقدم بطلبات إىل كليات
وجامعة مختارة عالية املستوى.
• فكر بالتقدم بطلبات إىل برامج صيفية وابدأ النقاش مع عائلتك حول إمكانية القيام بزيارة إىل املدن
الجامعية خالل الصيف.

شهر فرباير

• اتخذ قرارا حول أفضل التواريخ للتقديم إىل اختبار القدرات املدرسية  SAT Reasoning Testالتي
تناسب جدولك الزمني( .إذا كنت تخطط للتقديم إىل كليات وجامعات تطلب أيضا التقديم إىل اختبارات
 SAT Subject Testsفانك تحتاج إىل تقديم االختبار املذكور املنعقد يف شهر مايو ،وعىل األقل ،التقدم
الختبارات القدرات املدرسية  SAT Reasoning Testsيف شهر ديسمرب.
• ابدأ النقاش مع عائلتك عن كيفية القيام بتسديد مصاريف السفر واملعيشة والرسوم الدراسية.
• قم بحضور معارض عن الكليات وقم باالستفسار عن املواضيع التي تهمك.

18

www.educationusa.state.gov

• قم بالبحث عن طريق االنرتنت عن مصادر املساعدة املالية للطالب األجانب متوفرة يف الكليات
والجامعات ،ومبساعدة من املوجه الرتبوي يف املدرسة أو املستشار التعليمي ،اكتشف فيام إذا كان هناك
مصادر أخرى متوفرة للمساعدة املالية يف بلدك .عندئذ ،قم بتحميل منوذج املساعدة املالية املناسب/
الطلبات/املواد.
• إذا كنت قد التحقت بأكرث من مدرسة ثانوية فاطلب أن يتم إرسال سجالتك املدرسية السابقة إىل املوجه
الرتبوي الحايل يف املدرسة.

شهر مارس

• قم بالتسجيل عن طريق االنرتنت ألخذ اختبار القدرات املدرسية  SAT Reasoning Testلشهر مايو.
أبلغ املوجه الرتبوي عن خطتك.
• قم بالتسجيل عن طريق االنرتنت ألخذ اختبار .TOEFL iBT
• واصل زياراتك إىل مواقع الكليات والجامعات األفضل التي وقع عليها اختيارك ،وإذا كنت تنوي التقدم
بطلب للمساعدة املالية فتأكد من تحميل طلبات املساعدة املالية الخاصة بالطالب األجانب.

شهر أبريل

• واصل التدريب العميل عىل أداء اختبار القدرات املدرسية .SAT Reasoning Test
• واصل النقاش مع املوجه الرتبوي يف املدرسة أو مع املستشار التعليمي عن الكليات والجامعات التي
اخرتتها.

شهر مايو

• تقدم ألخذ اختبار القدرات املدرسية .SAT Reasoning Test
• ابدأ يف التفكري باألشخاص الذين تنوي الطلب منهم تزويدك بخطابات توصية والتي سيتم إرسالها إىل
الكليات أو الجامعات.

شهر يونيو

• ابحث عن فرص لتحسني مهارات اللغة االنجليزية لديك أو قم بزيارة مدن جامعية أمريكية خالل
الصيف.
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السنة األخرية – املستوى (12السنة الثانية بكالوريا  -املرحلة الثانوية)

شهر سبتمرب

• قم مبراجعة متأنية إلرشادات تعبئة الطلب املرسل من الكلية وضع جدوال زمنيا للتواريخ النهائية التي
ينبغي عليك التقيد بها.
• تأكد من معرفتك بسياسة وإجراءات إرسال الطلبات دفعة واحدة.
• قم مبراجعة نتائج اختبار القدرات املدرسية  ،SAT Reasoning TestواختبارSAT Subject Tests
واختبار TOEFLiBTمع املوجه الرتبوي يف املدرسة لتقرير فيام إذا كنت تحتاج إىل إعادة التقدم ألي من
تلك االختبارات.
• إذا كنت محتاجا إلعادة التقدم ألي من االختبارات فقم بالتسجيل عن طريق االنرتنت الختبار القدرات
املدرسية  SATReasoning Testيف أكتوبر ،وقم بالتسجيل عن طريق االنرتنت الختبار  ،TOEFL iBTأو
قم بالتسجيل عن طريق االنرتنت الختبار .SAT Subject Testsوإذا تطلب األمر تقديم بيان عنك فقم
بالبدء بإعداد مسودة أولية لذلك البيان.
• إذا كنت بحاجة إىل رسائل توصية رسية فقم بإعطاء النامذج املناسبة للموجه الرتبوي يف املدرسة (تقرير
املدرسة الثانوية) واملعلمني (تقييم املعلم).

شهر أكتوبر

• إذا كان مطلوبا منك إعداد نبذة عنك من أجل التخصص الذي اخرتته فقم باختيار وترتيب مناذج من
عملك.
• أكمل بيان املعلومات الشخصية من اجل إرفاقه مع طلبك .قم بعمل نسخ منه.
• أكمل تعبئة الطلبات باستعامل نسخ من النامذج األصلية واطلب من املوجه الرتبوي يف املدرسة االطالع
عليها .ثم انقل البيانات إىل النامذج األصلية وتأكد من عمل نسخ من النامذج بعد إنهاء تعبئتها .ويشمل
ذلك عىل الطلبات التي حصلت عليها عن طريق االنرتنت .تأكد من إعطاء املوجه الرتبوي يف املدرسة رقم
طلبك عىل االنرتنت وتأكد من دقة املعلومات.
• إذا كنت تنوي التقدم بطلب املساعدة املالية فقم بتعبئة الطلبات الخاصة بذلك مع عائلتك .وإذا مل تكن
تنوي فعل ذلك فاطلب من والديك الطلب من مسئول البنك الذي يتعاملون معه تعبئة النموذج الخاص
والذي يبني أن هناك اعتامدات مالية متوفرة كافية لتغطية االحتياجات التعليمية وأرفقها مع طلبك .اعمل
نسخا من جميع املستندات.
• تأكد من أن املوجه الرتبوي يف املدرسة لديه عدة نسخ من كشف العالمات الرسمي الخاص بك من
مدارس الثانوية والتي سبق لك الدراسة فيها .وإذا كانت الرتجمة إىل االنجليزية مطلوبة فعليك القيام بها.
• احصل عىل تواريخ انعقاد معارض الكليات وتاريخ وصول املمثلني عن هذه الكليات إىل املنطقة.
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شهر نوفمرب

• تقدم بطلبك مضافاً إليه الرسوم الجامعية (مع نبذة عن عملك إذا كان ذلك مطلوبا) إىل مكتب
استشارات الكلية بحلول نهاية نوفمرب .ال تنتظر إىل حني صدور التواريخ النهائية من الجامعات وال تدفع
الرسوم نقدا ً.
• تأكد من أن نتائج اختبار القدرات املدرسية  ،SAT Reasoning Testواختبار SAT Subject Tests
واختبار  TOEFLiBTقد أرسلت إىل جميع الكليات والجامعات يف قامئتك.
• تأكد من أن خطابات املعلمني الرسية قد أرسلت جميعها إىل املوجه الرتبوي يف املدرسة وإىل الكليات
والجامعات يف قامئتك.
• تأكد من أن مدرستك الثانوية قد أرسلت املستندات الرسمية إىل جميع الكليات والجامعات يف قامئتك.

شهر ديسمرب

• فقم بإعطاء املوجه الرتبوي منوذج تقرير منتصف السنة واطلب أن يتم إرساله يف نهاية الفصل الدرايس
األول إذا كان ذلك مطلوبا.
• كن مستعدا لإلجابة فورا عن أية أسئلة أو استفسارا تأخرى قد تحتاجها الكليات أو الجامعات يف قامئتك

شهر يناير

• حافظ عىل مستوى عال من التحصيل الدرايس يف الفصل حيث أن كشف العالمات النهايئ سيتم إرساله
يف نهاية السنة األكادميية.
• إذا كان هناك أي مناذج مساعدة مالية غري مكتملة ،تأكد من إكامل تعبئتها وأرسلها اآلن .اعمل نسخ
منها.
• بعض املؤسسات التعليمية فد تطلب إجراء مقابالت شخصية ،ولهذا قد يقوم ممثل عنها باالتصال بك
يف شهر يناير أو فرباير.

شهر فرباير

• واصل النقاش مع عائلتك حول الخطة املالية الخاصة بدراستك.
• قم بالبدء بإجراءات طلب الحصول عىل التأشرية (التفاصيل متوفرة عىل العنوان التايل) :
http://morocco.usembassy. gov/visas.html

شهر مارس

• إذا كنت قد تقدمت بطلبات إىل كليات أو جامعات تعتمد عىل نظام القبول املستمرأو املفتوح ،فقد
يطلب منك إيداع مبلغ نقدي.
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شهر أبريل

• حضور املعرض و املؤمتر الدويل للتعليم العايل يف مركز الرياض الدويل اللذي سيكون من  17 - 14أبريل
 2015م .سيكون يف املعرض ممثيل جامعات أمريكية و للحصول عىل احدث قامئة الحارضين الرجاء زيارة:
www.ieche.com.sa
• كثري من الكليات والجامعات تقوم بإبالغ الطالب يف هذا الشهر فيام إذا قد تم قبولهم أم ال.
• إذا تم قبولك يف أكرث من كلية ،فقم بتحديد االختيار األول مبساعدة عائلتك واملوجه الرتبوي ومن ثم قم
بإبالغ الجامعات األخرى بأنك ال تنوي االلتحاق بها.
• أرسل ردك وقم بإيداع مبلغ نقدي قبل حلول التاريخ النهايئ املبني يف الطلب.
• حافظ عىل إبالغ املوجه الرتبوي بجميع القرارات التي تتخذها.
• بادر بإجراءات استخراج التأشرية فورا ً.

شهر مايـو

• إذا مل تتلقى رد من الجامعة فاطلب من املوجه الرتبوي يف املدرسة االتصال مبكتب القبول يف الجامعة.
• إذا كان ملف القبول غري مكتمل وينقصه بعض الوثائق املتعلقة بالقبول أو بوضع املساعدة املالية فقم
باالتصال مبكتب القبول.
• قم مبراجعة إجراءات ما قبل السفر املقدمة من املستشار التعليمي يف السفارة أو القنصليات.
• قم بتأكيد حجز السكن يف الكلية أو الجامعة التي وقع عليها اختيارك

شهر يونيو
• واصل إجراءات عملية التقدم بطلب الحصول عىل التأشرية من السفارة.
• قم بتذكري مدرستك الثانوية بأنك ترغب بإرسال كشف العالمات النهايئ الخاص بك إىل الكلية أو الجامعة
وتأكد من إعطاء العنوان الصحيح.
• مبجرد حصولك عىل التأشرية الطالبية قم بعمل ترتيبات السفر حتى تصل يف الوقت املحدد لحضور
الندوة التوجيهية الخاصة بالطالب الجدد .عليك أن ال تصل متأخرا.
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ورقة عمل الكلية
استعن بالجدول التايل ملساعدتك يف عملية البحث عن الكليات.
اخلصائص

لكيـة 1

لكيـة 2

لكيـة 3

لكيـة 4

التخصص

نوع املؤسسة
التعليمية
الحجم
املوقع
السكن
TOEFL iBT/
IELTS
التقدير املطلوب
SAT/ACT
التقدير املطلوب
التكاليف
اعتامد وزارة
التعليم العايل
برنامج ESL
املوعد النهايئ
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�أين �ستدر�س يف الواليات املتحدة؟

للمكان اعتبارات مهمة
			
• الطقس
			
• مستوى املعيشة

• املدن مقارنة بالقرى
• املرافق و الخدمات

كل منطقة من مناطق الواليات املتحدة توفر بيئة حرضية وأخرى ريفية ،ففي املجمعات املدنية نجد املطاعم
وأماكن التسوق واألنشطة الرتفيهية والثقافية ،بينام تكون الجامعات يف املناطق الريفية أكرث هدوءا و متمركزة حول
الكلية .أما بالنسبة للطقس فإن االختالف من منطقة إىل أخرى كبري جدا ً ،فهو يرتاوح ما بني الفصول األربعة يف
الشامل الرشقي إىل الصحراوي بأريزونا وشبه إستوايئ يف فلوريدا.
وتذكر بأن سهولة الوصول اىل املرافق ومراكز الخدمات املحلية قد يكون أمرا هاما بالنسبة لك ولدراستك ،فعىل سبيل
املثال إذا كنت تدرس مادة تاريخ الفن فيجب عليك أن تعرف إذا كانت دراستك هذه تستوجب وجود متاحف
ومعارض فنية يف الجوار.
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ق�سم ال�ش�ؤون الثقافية والإعالمية
برامج التبادل التعليمي والثقايف
تقدم بعثة الواليات املتحدة يف اململكة املغربية عددا ً من برامج التبادل الثقايف والتي تهدف إىل توفري الخربات
األكادميية و املهنية باإلضافة إىل التجارب و الخربات الشخصية ملواطني اململكة املغربية .تساعد برامج التبادل
التعليمي والثقايف املتنوعة يف تعزيز أطراف التفاهم املتبادل بني الشعبني املغريب واألمرييك.
ملزيد من املعلومات عن الربامج ورشوط القبول وتقديم الطلبات واملواعيد النهائية يرجى االتصال عىل مكتب
الشؤون الثقافية يف قسم الشؤون اإلعالمية والثقافية يف السفارة األمريكية يف الرباط عىل:
بريد الكرتوينRabatExchanges@state.gov :
املوقع االلكرتوينhttp://morocco.usembassy.gov/exchange_programs.html :

فيام ييل وصف مخترص لربامج التبادل التعليمي والثقايف املقدمة عن طريق البعثة
األمريكية يف املغرب.
برنامج فولربايت
يعد برنامج فولربايت من أهم برامج التبادل الثقايف والتعليمي الدولية التي ترعاها الحكومة األمريكية ،حيث يهدف
إىل زيادة وتعزيز التفاهم املشرتك بني الشعب األمرييك وشعوب البلدان األخرى .تأسس الربنامج يف العام 1946
مبوجب قانون قدمه السناتور السابق جيمس وليام فولربايت ممثل والية أركنساس ،والربنامج يرعاه مكتب الشؤون
التعليمية والثقافية يف وزارة الخارجية األمريكية .شارك يف الربنامج منذ تأسيسه قبل أكرث من ستني عاماً ما يقارب
من  325400شخص منهم  122800من الواليات املتحدة و  202600من بلدان العامل االخرى .يقدم الربنامج نحو
 8000منحة سنوياً وهو موجود يف أكرث من  155دولة حول العامل .أما برامج فولربايت املتوفرة يف املغرب فهي التالية:

برنامج فولربايت الباحث الزائر والباحث املقيم

تقدم هذه الربنامج إىل الباحثني األجانب من جميع أنحاء العامل الفرصة إللقاء املحارضات وإجراء البحوث عىل
مستوى ما بعد الدكتوراه يف الكليات والجامعات األمريكية ملدة من فصل أكادميي واحد إىل سنة أكادميية واحدة.

برنامج فولربايت مساعد مدرس اللغة األجنبية ()FLTA

يهدف هذا الربنامج إىل تقوية وسائل تعليم اللغات األجنبية يف الكليات والجامعات األمريكية وبنفس الوقت يوفر
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ملدريس اللغة االنجليزية من البلدان األخرى الفرصة لتطوير مهاراتهم التدريسية وزيادة كفاءتهم يف اللغة االنجليزية
وكذلك إثراء معرفتهم عن الثقافة والعادات األمريكية .يقوم املشاركني يف برنامج ( )FLTAمن املغرب بتدريس اللغة
العربية ملدة فصلني دراسيني كام يساهمون أيضاً يف إنشاء نوادي للغة العربية يف الكليات والجامعات األمريكية.

برنامج فولربايت الباحث الزائر األمرييك

يرسل هذا الربنامج األكادمييني والباحثني األمريكني اىل بلدان العامل إللقاء املحارضات وإجراء البحوث يف مواضيع
أكادميية ومهنية متنوعة ملدة سنة أكادميية واحد كحد أقىص.

برنامج فولربايت للمتخصصني األمريكيني

يوفر هذا الربنامج للمتخصصني وأساتذة الجامعات األمريكيني الفرصة لزيارة الجامعات واملؤسسات األكادميية
العاملية والعمل كخرباء استشاريني يف مجاالت تطوير املناهج وتطوير مهارات أعضاء هيئات التدريس والتخطيط
الرتبوي والتخصصات املرادفة األخرى ملدة من  2إىل  6أسابيع.

برنامج هيوبرت همفري

يقوم برنامج هيوبرت همفري باستقطاب املهنيني من بلدان العامل إىل الواليات املتحدة ملدة سنة دراسية واحدة
من أجل اكتساب الخربات املهنية يف تخصصاتهم وتأسيس رشاكات وعالقات صداقة بناءة وطويلة األمد مع نظرائهم
األمريكيني.

برامج التبادل التعليمي والثقايف األخرى:

برامج دراسة الواليات املتحدة األمريكية

هذه الربامج هي عبارة عن ندوات قصرية ملدة خمسة أسابيع يف الواليات املتحدة عىل مستوى الدراسات العليا
ألعضاء هيئات التدريس من الجامعات األجنبية والباحثني ومدريس املرحلة الثانوية والرتبويني من البلدان األخرى.
هدف هذه الربامج هو زيادة وتحسني مستوى التعليم عن الواليات املتحدة يف الكليات والجامعات يف الخارج.
يتناول كل برنامج تخصص واحدعن الواليات املتحدة ويتم تنفيذه واستضافته من قبل مؤسسة تعليمية أمريكية.

دراسة معاهد الواليات املتحدة للطالب

عبارة عن برنامج أكادميي ميتد من خمسة إىل ستة أسابيع لفائدة طلبة و طالبات الجامعة و املعاهد العليا لتحسني
فهمهم للواليات املتحدة ،وتطوير مهاراتهم القيادية .تقوم املؤسسات األكادميية املوجودة يف جميع أنحاء الواليات
املتحدة بإستضافة الربنامج  .يوفر الربنامج تعليم أكادميي مكثف و يتيح فرصة اإلشرتاك يف أنشطة خدمة املجتمع.
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كام يقوم الربنامج بتوفري جولة تعليمية للطالب إىل مناطق مختلفة من الواليات املتحدة و التي تساعد يف إتاحة
الفرصة لإلطالع عىل الثقافة األمريكية والتعرف عىل نظرائهم األمريكيني

برنامج الدراسات الجامعية

يتيح هذا الربنامج لطلبة و طالبات الجامعة و املعاهد العليا فرصة تبادل الخربات الفنية مع الكليات و الجامعات
األمريكية .يقوم املشرتكون بقضاء فصل درايس يف الجامعات و الكليات املعتمدة والتي تتيح فرصة للمشاركني
باإلشرتاك يف مشاريع خدمة املجتمع املحيل و األنشطة الثقافية .تقوم الجامعات مبساعدة املشاركني لتطوير و تنمية
مهاراتهم األكادميية .الربنامج عبارة عن منحة دراسية عىل أساس الجدارة للطالب و الطالبات الجامعيني املتفوقني
للدراسة يف الواليات املتحدة ملدة فصل درايس واحد يف برنامج دراسة بدوام كامل
(هذا الربنامج ال ميكن من الحصول عىل شهادة التخرج).

برنامج القيادة الطالبية

برنامج تبادل مكثف يستغرق خمسة إىل ستة أسابيع من املحارضات والورش املكثفة يف الواليات املتحدة لفائدة
طلبة وطالبات الجامعة واملعاهد العليا .ويتألف الربنامج من مكونني رئيسيني :إقامة أكادميية ملدة خمسة أسابيع يف
مؤسسة جامعة يف الواليات املتحدة وجولة دراسية ملدة أسبوع واحد تهدف إىل استكامل وتعزيز املفاهيم املكتسبة،
وتوسيع فهمهم للمشاركة يف املجتمع املدين .كام يتيح الربنامج الفرصة للمشاركني للقاء أقرانهم األمريكيني ،واملشاركة
يف أنشطة خدمة املجتمع املحيل ،وكذا تدريب العميل يف شكل دورات القيادة والتدريب التطوعي تسمح لهمل
تطوير القيادة واملهارات التنظيمية
تتم إدارة برنامج فولربايت من قبل اللجنة املغربية األمريكية للتبادل الثقايف والرتبوي بالرباط
هاتف(+212) 537. 76.4 1.09 / 537.76.04.68 :
بريد الكرتوين info@macece.ma :
املوقع عىل شبكة االنرتنت http://www.macece.org :
 ،7زنقة أكادير  ،حسان ،الرباط.
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مواقع مفيدة على �شبكة االنرتنت
قم بالبحث يف العديد من قواعد البيانات االلكرتونية للعثور عىل كليات وجامعات تتالءم مع رغباتك وقم بزيارة
الصفحات الرئيسية لها للحصول عىل مزيد من املعلومات التفصيلية .يرجى مالحظة بأنه ليس جميع الكليات
والجامعات التي يتم الدخول إليها يف قواعد البيانات االلكرتونية معرتف بها من قبل واحدة أو أكرث من املنظامت
اإلقليمية أو العاملية املانحة لالعرتاف واملعرتف بها من وزارة الرتبية والتعليم األمريكية .وللتحقق فيام إذا كانت
الكلية معرتف بها من قبل هيئة مانحة لالعرتاف معرتف بها فقم بزيارة مجلس التعليم العايل لالعتامد التعليمي
( .)CHEAكام ميكنك الرجوع إىل قسم أسئلة يتكرر طرحها ،سؤال  ،15أو قسم االعتامد.

البحث عن الكليات والجامعات
مجلس إدارة الكلية
تخطيط بيرتسون
		
برينستون ريفيو
برامج كليلت و تقييم الطالب
كليات تغري الحياة
Gradschools.Com
املركز الوطني لإلحصائيات التعليمية
التعليم عن بعد
دليل الكليات االمريكية

تعلم اللغة االنجليزية كلغة ثانية

لغة انجليزية مكثفة  -معهد
التعليم الدويل
الرابطة األمريكية لربامج اللغة اإلنجليزية املكثفة
برامج لغة انجليزية مكثفة للكليات والجامعات
صوت أمريكا  -لتعليم االنجليزية
اللغة االنجليزية األمريكية – وزارة األمريكية الخارجية

مخيامت صيفية
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http://www.collegeboard.com
http://www.petersons.com
http://www.princetonreview.com
http://www.hotcoursesusa.com
http://www.ctcl.com
http://www.gradschools.com
http:nces.ed.gov/collegenavigator
http://www.geteducated.com
http://onlinecollegesdatabase.org

http://www.intensiveenglishusa.com
http://www.aaiep.org
http://www.uciep.org
http://learningenglish.voanews.com
http://americanenglish.state.gov

مخيامت صيفية

دليل تعليمي لطالب املدارس الثانوية األجانب الذين ترتاوح أعامرهم ما بني ( 12-17سنة)
http://www.boardingschoolsusa.com
مخيامت صيفية لألطفال واملراهقني
http://www.mysummercamps.com
الدورات الصيفية
http://summersession.com
		
مخيامت وبرامج بيرتسون الصيفية
http://petersons.com/college-search/private-schools-search.aspx
فهرس ودليل املخيامت الصيفية
http://summercamps.com

مدارس داخلية

جمعية املدارس الداخلية
http://www.schools.com
دليل تعليمي لطالب املدارس الثانوية األجانب
http://www.boardingschoolsusa.com
نبذة مخترصة عن املدارس الداخلية
http://www.boardingschoolreview.com

اختبارات قياسية

اختبار اللغة االنجليزية كلغة أجنبية ()iBT
نظام اختبار اللغة االنجليزية الدويل
 ACTاختبار
اختبارات سات (SAT Reasoning and Subject Tests (SAT
اختبارات(GRE) Graduate Record
اختبار مجلس اإلدارة العامة للقبول ()GMAT
اختبار محاسب معتمد ()CPA
اختبار الهيئة التعليمية لخريجي الطب األجانب ()ECFMG
اختبار رخصة مزاولة الطب األمرييك () USMLE

http://www.ets.org/toefl
http://www.ielts.org
http://www.act.org
http://www.collegeboard.com
http://www.gre.org
http://www.mba.com
http://www.aicpa.org
http://www.ecfmg.org
http://www.usmle.org
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https://www.aamc.org/students/applying/mcat
اختبار قبول كلية الطب ()MCAT
http://www.ada.org
اختبار قبول طب األسنان ()DAT
http://www.ada.org
اختبار الرخصة األمريكية ألطباء األسنان العامليني
http://www.nabp.net
اختبار لجنة اختبار خريجي الصيدلة األجانب()FPGEC
http://www.cgfns.org
اختبار هيئة خريجي كليات التمريض األجنبية ()CGFNS
http://www.Isac.org
اختبار قبول كلية القانون ()LSAT
http://www.prometric.com/ged
اختبار تطوير تربوي عام ()GED

مسائل مالية ،مساعدة مالية ،املنح (البعثات)

ستحتاج ملبلغ 16.000دوالر كحد أدىن كل سنة لتغطية مصاريف الرسوم الجامعية ،السكن واإلقامة ،الكتب
واملصاريف الشخصية .تكلف بعض الجامعات ما يفوق عىل 60.000دوالر .الروابط اإلكرتونية التالية تساعد يف
التخطيط املايل للدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية.
http://www.fafsa.ed.gov
مساعدة رسيعة
www.mapping-your-future.org/paying
التخطيط ملستقبلك
www.salliemae.com
Salliemae
http://www.oacac.com/docs/intfinaid.pdf
OACAC

االعتامد واالعرتاف بالجامعات

رشح االعتامد يف الواليات املتحدة
قاعدة بيانات وزارة الرتبية والتعليم األمريكية
لكليات/جامعات/مهن/كليات التجارة معتمدة

http://ed.gov/admins/finaid/accred/index.html
http://ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx

قاعدة بيانات مجلس التعليم العايل لالعتامد التعليمي ()CHEA
للمؤسسات التعليمية والربامج املعرتف بها من هيئات اعتامد أمريكية معرتف بها
http://www.chea.org/search/default.asp

الوزارات  /السفارات

ينبغي عليك التحقق مسبقا بأن الكليات  /الجامعات التي ترغب يف إرسال طلبات لها معرتف بها من وزارة التعليم
العايل يف املغرب( .)MOHEاتصل عىل وزارة التعليم العايل للحصول عىل قامئة بالكليات املعتمدة حسب التخصص.
وعند إكامل دراستك فانك عندئذ ستطلب معادلة الشهادة من وزارة التعليم العايل.
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وزارة الرتبية والتعليم يف املغرب
وزارة التعليم العايل يف املغرب
سفارة املغرب يف الواليات املتحدة األمريكية

http://www.men.gov.ma
http://www.enssup.gov.ma
http://www.embassyofmorocco.us

وسائل اإلعالم االجتامعية

www.facebook.com/EducationUSAMorocco
الفيس بوك -مكتب االستشارات التعليمية
www.facebook.com/USEmbassyRabat
صفحة الفيس بوك -سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف الرباط
صفحة الفيس بوك -القنصلية العامة للواليات املتحدة يف الدار البيضاء
www.facebook.com/DarAmericaCasablanca
https://goo.gl/ayAn3U
صفحة الفيس بوك -اللجنة املغربية األمريكية للتبادل الثقايف والرتبوي
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البث املبا�رش EducationUSA
اذا رغبت الدراسة يف الواليات املتحده ميكنك اآلن أن تنضم اىل جلستنا االخبارية املبارشة عن طريق االنرتنت .فرتة
البث متدد من شهر سبتمرب اىل يونيو ،و ستتزامن مع الخطوات الخمسة للدراسة األمريكية .يقدم الجلسات االخبارية
متخصصون يف الواليات املتحدة ،و االشرتاك مجاين! فال تدع الفرصة الفريدة للحصول عىل املعلومات القيمة أن
تفوتك .للحصول عىل مواعيد الجلسات و لالشرتاك الرجاء زيارة الرابط التايلhttp://www.educationusa.info/ :
 .1بحث خياراتك
 .2اكامل استامراتك
 .3متويل دراستك
 .4تقديم عىل التأشرية
 .5تحضري للمغادرة

(سبتمرب ،أكتوبر)
(نوفمرب ،ديسمرب)
(يناير ،فرباير)
(مارس ،ابريل)
(مايو ،يونيو)

باالضافة اىل ذلك ،يقدم مكتبنا التعليمي االستشاري جلسات اخبارية مبارشة باللغة العربية يف أكرث من موضوع
ويشمل :دراسة اللغة االنجليزية ،الدراسة الجامعية األولية والدراسات العليا ،وكذلك ارشادات ما قبل السفر.
للحصول عىل الجدول الرجاء اإلنضامم لقامئة املراسلة الدورية وذلك من خالل ارسال امييل للعنوان التايل:
shadi@amideast.org

هل در�ست يف الواليات املتحدة؟

يحتفظ مكتب االستشارات التعليمية بقاعدة بيانات لخريجي الكليات والجامعات األمريكية املعرتف بها من قبل
وزارة الرتبية والتعليم األمريكية .إذا كنت تود إضافة اسمك فقم بإرسال املعلومات التالية بالربيد االلكرتوين إىل
املستشارة التعليمية و منسق شؤون الخريجني بالسفارة األمريكية عىل :
shadi@amideast.org ArrachL@state.gov
 .1االسم
 .2الجنسية
 .3الكلية/الجامعة األمريكية التي درست فيها
 .4سنة التخرج
 .5الشهادة التي حصلت عليها
 .6التخصص
 .7هل ترغب أن يتم االتصال بك يف املستقبل؟ (نعم/ال)
 .8الربيد االلكرتوين
 .9رقم الهاتف الجوال
 .10املدينة التي تقيم بها
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فهر�س امل�صطلحات
مستشار أكادميي :عضو هيئة تدريسية يساعد ويقدم النصح واملشورة حول مسائل أكادميية.
سنة أكادميية (دراسية) :فرتة من التعليم الرسمي تبدأ يف العادة من سبتمرب إىل مايو ،ميكن أن تقسم إىل فصول
ذات فرتات متفاوتة -نصف سنة دراسية ،ثالثة شهور دراسية ،ربع سنة دراسية.
عتامد (اعرتاف) :هذه عملية تطوعية تستويف فيها املؤسسة التعليمية مستويات موضوعة من قبل جهة مانحة
لالعتامد .تحتفظ وزارة الرتبية والتعليم األمريكية عىل قاعدة بيانات للكليات والجامعات املعرتف بها التي نالت
االعرتاف من منظامت وطنية ،إقليمية أو مهنية أو منظامت متخصصة.
شهادة الدبلوم :الشهادة املمنوحة بعد دراسة مدتها سنتان ،وميكن إما أن تكون فصلية ،ويف حاالت محددة قابلة
لالنتقال (التحويل) (أول سنتني من درجة البكالوريوس).
درجة بكالوريوس :درجة ممنوحة عقب إكامل أربع سنوات تقريبا من االلتحاق الدائم بالدراسة يف التخصصات
اإلنسانية والعلوم و املوضوعات املهنية.
كلية :مؤسسة تعليمية يتم االلتحاق بها بعد الدراسة الثانوية متنح درجة البكالوريوس ،ويف بعض الحاالت ،درجات
عىل مستوى املاجستري .الكلية ،مبعنى مستقل ،تعني أيضا جزء من الجامعة مثل كلية األعامل.
قبول مرشوط :قبول غري نهايئ يف برنامج يهدف يف النهاية إىل الحصول عىل درجة اعتامدا عىل إكامل ناجح
للمتطلبات والرشوط النظامية الخاصة بالربنامج.
متطلبات أساسية :برامج دراسية مطلوبة إلكامل برنامج الدرجة الجامعية.
برنامج (مقرر) تعليمي :فصول دراسية مجدولة ومنتظمة مدتها خمس ساعات (أو أكرث) كل أسبوع خالل الفصل
الدرايس .يتكون برنامج الدرجة من عدد محدد من الربامج املطلوبة أو االختيارية وتتفاوت من مؤسسة تعليمية
ألخرى.

33 www.educationusa.state.gov

برامج اختيارية :برامج تعليمية قد يختارها الطالب من أجل استكامل الوحدات املطلوبة منهم للحصول عىل
درجاتهم املتوقعة ،كمقابل للربامج التي تعد متطلبات أساسية لربنامج الدرجة.
معدل تراكمي ( :)GPAنظام لتسجيل انجاز الطالب اعتامدا عىل متوسط رقمي للدرجات التي تم الحصول عليها
يف كل فصل درايس.
مستشار الطالب األجانب :الشخص امللتحق بالجامعة واملسئول عن تقديم معلومات وتوجيه الطالب األجانب
يف مجاالت أنظمة الحكومة ،التأشريات ،األنظمة األكادميية ،اللغة ،السكن ،خطط السفر ،التأمني واملسائل القانونية.
يعمل هذا الشخص عادة يف مكتب الطالب األجانب وميكن اإلشارة إليه أيضا كمسئول معني من الكلية (.)DSO
تخصص :املوضوع الرئييس لربنامج درجة أعىل.
تخصص ثانوي (فرعي) :موضوع أقل من التخصص ولكنه مهم بسبب الساعات املعتمدة التي يكسبها للطالب.
طالب غري مقيم :طالب ال يستويف متطلبات اإلقامة الخاصة بالوالية عند التحاقه بجامعة (والية) عامة .قد تتفاوت
الرسوم الجامعية وسياسات القبول للمقيمني وغري املقيمني .يصنف الطالب األجانب يف العادة كطالب غري مقيمني.
التصديق (التوثيق) :املصادقة عىل وثيقة (بيان أو توقيع) عىل أنها حقيقية أو صحيحة من قبل مسئول عام ،يعرف
يف الواليات املتحدة باسم كاتب عدل ،أو من قبل محام هو أيضا مفوض ألخذ القسم .تطلب كليات الطب يف بعض
األحيان أن يتم توثيق توقيع مقدم الطلب من قبل كاتب العدل.
متطلبات مسبقة :برنامج أو مقرر تعليمي يجب عىل الطالب إكامله قبل السامح له بااللتحاق بربنامج درايس أكرث
تقدما.
ربع سنة دراسية :فرتة من الدراسة ترتاوح مدتها ما بني  10إىل  12أسبوع تقريبا أو ربع واحد من السنة األكادميية.
تسجيل :عملية يقوم فيها الطالب باختيار برامج دراسية يتم االلتحاق بها خالل ربع سنة الدراسية ،نصف سنة
دراسية ،ثالثة شهور دراسية.
نصف سنة دراسية :فرتة دراسية مدتها  15-16أسبوع أو نصف واحد من السنة األكادميية.
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نظام  :SEVISنظام للطالب ونظام تبادل معلومات الزوار هو نظام شبكة حاسب آيل يف الواليات املتحدة الغرض
منه متابعة معلومات الطالب األجانب غري املهاجرين والدارسني وامللتحقني بكليات وجامعات يف الواليات املتحدة.
ثالثة شهور دراسية :مدة من الدراسة تتكون من ثالثة فصول متساوية تقريبا ملدة  16أسبوع كل منها خالل السنة
األكادميية.
نقل (تحويل) :عملية االنتقال من كلية أو جامعة إىل كلية أو جامعة أخرى إلكامل الدرجة الجامعية.
رسوم جامعية :األموال التي تحتسبها مؤسسة تعليمية مقابل التعليم والتدريب (ال تشمل تكلفة الكتب والسكن  ...الخ).
جامعة :مؤسسة تعليمية كبرية يتم االلتحاق بها عقب االنتهاء من الدراسة الثانوية والتي تقدم برامج لدرجات
جامعية وشهادات عليا.
جزء من قسم فهرس املصطلحات مأخوذ من دليل إذا أردت الدراسة يف الواليات املتحدة ،الكتاب األول – الدراسة
الجامعية وهو أحد إصدارات وزارة الخارجية األمريكية
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ال تنتظر! قم بتنزيل تطبيق  EducationUSAعىل هاتفك اليوم
https://www.educationusa.info/mobileapp/

هل تريد الدراسة يف الواليات املتحدة؟ يرس مكاتب االستشارات التعليمية اصدار أول حلقة من مسلسل
«أمريكا  »101عىل اليوتيب .تابع تريك ونواف يف مسريتهم الدراسية نحو الواليات املتحدة.
الرجاء زيارة:
www.amreeka101.net
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