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 مقدمة
 

 
يسرنا أن نهنئك على حصولك على بعثة للدراسة بالواليات المتحدة ويسرنا أن نقدم نبذة عن الواليات 
المتحدة األمريكية جغرافيتها ومجتمعها باإلضافة إلى بعض اإلرشادات لتسهيل بداية رحلتك الدراسية 

الملحقية الثقافية بواشنطن لن تألو جهدّا في والتي نتمنى أن تكون موفقة وتكلل بالنجاح ونؤكد بأن 
 سبيل تيسير كل ما يتعلق بسير دراستك .

ا القيادي في مجاالت العلوم والتقنية ثر دول العالم جاذبية للدراسة بها لدورهالواليات المتحدة من أك
مستوى  واآلداب والفنون ولتوفر البيئة المالئمة للبحث واإلبداع ولوجود مختصين و أساتذة على

في كل  لإللتحاق بالجامعات األمريكيةعلمي متميز.  ولهذا يتدافع مئات اآلالف من الطالب األجانب 
   . عام

إن الغرض من هذا الدليل اإلرشادي هو تعريف الطالب المبتعث بمختلف القضايا التي تخص دراسته 
له وبدء دراسته وتخرجه باإلضافة في الواليات المتحدة إبتداءًا من التقديم للجامعات وإنتهاءًا بوصو 

 إلى توعية الطالب بحقوقه وواجباته من أجل تحقيق فرص النجاح في الواليات المتحدة.

 

 نتمنى لكم مسيرة دراسية مكللة بالنجاح والتوفيق الدائمين. 
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EMBASSY OF THE SULTANATE OF OMAN - CULTURAL DIVISION 

8381 OLD COURTHOUSE ROAD 

SUITE 205 

VIENNA, VA 22182 

TEL:   571-722-0000 

FAX:  571-722-0001 

 

Emergency Line: 

571-722-0000 ext. 9 

Name Position Extension Email 

Mgm
  Dr. Talal Al Balushi Cultural Attaché  23 talal@omani.info 

Adm
in Staff 

Esraa Hadi 
Coordinator of the Cultural 

Attaché’s office 

45 
esraa@omani.info 

Hamed Mahmood 
Director of the Cultural Attaché's 

Office 

17 
hamed@omani.info 

Haidar Hussein IT Admin 34 haidar@omani.info 

Chandra Arachchige Receptionist 10 chandra@omani.info 

Sheryl Driver 10   

Academ
ic Advising 

Amira Ali Academic Advisor 18 amira@omani.info 

Amina Elaissami Academic Advisor 42 amina@omani.info 

Arwa Al Ani Academic Advisor 32 arwa@omani.info 

Catherine Antonis Academic Advisor 36 catherine@omani.info 

Hassan Abdelnabi Siner Academic Advisor 21 hassan@omani.info 

Heba Sleem Academic Advisor 16 heba@omani.info 

May Abdo Academic Advisor 41 may@omani.info 

Moayed Al Hawazi Academic Advisor 19 moayed@omani.info 

Mona Selim Academic Advisor 31 mona@omani.info 

Rafed Khashan Academic Advisor 12 rafed@omani.info 

Shahwar Amin Academic Advisor 24 shahwar@omani.info 

Hosham Abdelrahman Academic Advisor 35 hosham@omani.info 
Accounting 

Cherry Young Accountant 28 cherry@omani.info 

Judee Yanzon Accountant 37 judee@omani.info 

Mohammed Aboubakr Accountant 44 mohammed@omaninfo 

Nada Ahmed Accountant 13 nada@omani.info 

Salim Balala Accountant 25 salim@omani.info 

Shams Al Deen Zayed Accountant 33 shams@omani.info 

Siralkhatim Ali Accountant 29 sir@omani.info 

 Oman Embassy, DC  202-387-1980 Ext.0  
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 الوالايت املتحدة األمريكيةخارطة 
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 خارطة كندا
 

 
 أواًل: نبذة عن مجتمع وجغرافية الواليات المتحدة األمريكية:

 
 الواليات المتحدة األمريكيةمجتمــــع  -1

يتكون المجتمع األمريكي من مزيج من األعراق واألجناس، الذين هاجروا من كل القارات إلى األراضي 
ميز المجتمع األمريكي إحترامه وأكثر ما ي صليين ممن عرفوا بالهنود الحمر.الجديدة، إضافة لسكانها األ

ش التعايو  اذ القرارات والحق في حياة كريمةللفرد الذي يكفل له الدستور واألعراف حرية التعبير واتخ
وبقدر ما هو حق للفرد أن يتمتع بحريته فإن القوانين تردع من يسعى  السلمي بين األديان والثقافات.

  ين.يته في التعدي على حرية اآلخر إلستغالل حر 
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 التباين الجغرافي والثقافي في أمريكا الشمالية -2

والمناخ هو العامل األكثر  تلفة لكل منها طبيعتها المتميزة.أقاليم بيئية مخ من تكون الواليات المتحدةت
تأثيرا في التباين الملحوظ في جغرافية الواليات المتحدة، إذ تنخفض درجات الحرارة باإلتجاه شمااًل، لكنها 

وبتعدد البيئات والموارد الطبيعية تختلف  التضاريس بين سهول وجبال وسواحل.أيضًا بإختالف تتفاوت 
أنماط الحياة عبر المناطق المختلفة بين زراعة ورعي وصناعة وتكنولوجيا وثقافة وفنون.  وأدى هذا إلى 

قة البحيرات إشتهار بعض المناطق بما تنتجه أو ما يعمل فيه أهلها، مثل صناعة السيارات في منط
العظمى ومنتجات الغابات في الشمال الغربي والفنون واآلداب في مدن مثل لوس أنجلوس ونيويورك 

لفواكه في فلوريدا والزراعة وإنتاج اللحوم في الغرب األوسط وصناعة السينما في كاليفورنيا وإنتاج ا
لذلك  ات التي تدرسها  الجامعات.التخصصوقد نشأت عالقة وطيدة بين البيئة اإلقتصادية و وكاليفورنيا. 

 .توفر المجال الدراسي المطلوب بهان من المهم أن يراعي المتقدم ألي جامعة أمريكية إف
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 ثانيًا: الملحقية الثقافية في واشنطن
تمثل الملحقية الثقافية في واشنطن حلقة الوصل بين جهات متعددة منها الطالب والجامعات ووزارة 

رها من المؤسسات التربوية ذات العالقة وهي كذلك تقوم بالعمل على إستحصال التعليم العالي وغي
القبوالت للطلبة المرشحين للدراسة في الواليات المتحدة ومتابعة سير دراستهم خالل جميع مراحل دراسة 

 اللغة والدراسة األكاديمية. 

لشؤون األكاديمية للطلبة المبتعثين تتكون الملحقية من قسمين رئيسيين هما القسم األكاديمي الذي يرعى ا
والقسم المالي الذي يقدم الدعم المالي للطلبة ويكون هذان القسمان تحت إشراف الملحق الثقافي. لذا فإن 
دور الملحقية الثقافية يتجلى بصورة كبيرة في ضمان تطبيق وإتباع القوانين واألنظمة التي تصدرها وزارة 

لدعم األكاديمي والمالي للطالب بما يضمن نجاحه وتخرجه. إضافة إلى التعليم العالي وكذلك توفير ا
الدور الداعم فإن الملحقية الثقافية تقدم أيضًا المشورة لكل من الطالب وجهات اإلبتعاث في مختلف ذلك 

أمريكا األمور التي تطرأ على دراسة الطالب والمساعدة في رسم سياسات إبتعاث الطلبة للدراسة في 
غيرات المحيطة والقوانين الصادرة وكذلك العمل سويًا مع الجامعات في سبيل بما ينسجم والت ةالشمالي

 تذليل العقبات التي تعترض سير الطالب العماني.

إمكانات بشرية ومادية  وتحرص الملحقية الثقافية على إبراز الوجه الناصع لعمان وما تتميز به من
 سفراء لبلدنا في الواليات المتحدة والعالم. – سؤولون طلبة وم – ذا فإننا جميعاً وطبيعية ول
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 إرشادات ما قبل السفر :ثالثاً 

 إستخراج التأشيرة: (1)
-Iتحصلت الملحقية على قبول لك لدراسة اللغة اإلنجليزية وقامت بإرسال خطاب القبول ونموذج التأشيرة •

ما يجب عليك الدخول على موقع السفارة لدائرة البعثات التي ستوافيك بالمستندين وحال إستالمك له  20
والقيام بتعبئة اإلستمارات المطلوبة ودفع مبلغ  www.oman.usembassy.gov األمريكية بمسقط

وطبع اإليصال لتقديمه للسفارة األمريكية  SEVISلرسوم   Onlineدوالر أمريكي على اإلنترنت 200
من أجل الحصول على التعويض النقدي عند  مع اإلحتفاظ باإليصال يوم موعد المقابلة المحدد لك

 .تسليمك إياه للملحقية بعد وصولك

 يجب أن يكون معك جميع المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة الدخول والتي تشمل: •

 جواز السفر )ساري المفعول لمدة عام على األقل(.  -1

لتعليمية للسفارة )وهو عبارة عن طلب من الجامعة أو المؤسسة ا  I-20نموذج التأشيرة  -2
 األمريكية لمنحك تأشيرة دخول للواليات المتحدة األمريكية لكونك مستوفيًا شروط القبول.

وتحصل عليه بعد إستالمك رسالة نصية من الوزارة تطلب منك الحضور  خطاب القبول  -3
 .إلستالمه

 خطاب الضمان المالي الذي ستوافيك به دائرة البعثات.  -4

حسب المواصفات المطلوبة إنش(  2x2بحجم )خلفية بيضاء أربعة صور شخصية على   -5
 من السفارة األمريكية.

 اإليصال األصلي لرسوم التأشيرة.   -6

بناًء على المستندات المقدمة، ستقوم السفارة األمريكية بمنحك تأشيرة دخول للواليات المتحدة األمريكية  •
بالحضور للواليات المتحدة على  المخصصة للطالب. وننوه أنه غير مسموح للطالب  F-1من نوع

بغرض الدراسة حيث أن تغييرها يستدعى  F-1أو أي تأشيرة أخرى بخالف تأشيرة   B-1تأشيرة الزيارة
 أن يعود الطالب ألرض الوطن إلستخراج تأشيرة بغرض الدراسة.

ابة ، يتوجب عليك الحضور للوزارة وإدخال نسخة من التأشيرة في البو حال حصولك على التأشيرة •
ستقوم دائرة البعثات بموافاتك بتذكرة السفر على خط السير المحدد لكل جامعة ومن ثم  اإللكترونية

. المبين في نموذج التأشيرة خاصتك وهذا الدليل وتحديد موعد السفر حسب الجدول الزمني لبدء الدراسة
لة إجراءات الهجرة بأن وصولك للواليات المتحدة األمريكية سيكون عبر مطار دولي لتكم كونذكر 

 والجمارك، ومن ثم تستقل رحلة داخلية لمقر دراستك.
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ستقوم الملحقية بالتنسيق مع كل جامعة وموافاة دائرة البعثات بالموعد المناسب لوصول كل فوج من  •
الطالب وعادة ما يكون ذلك قبل عدة أيام من بدء الدراسة. ويرجى مراعاة إحضار بعض المبالغ النقدية 

 .بعض التكاليف حيث ان الوزارة تغطي إقامة الطالب لمدة إسبوع فقطاجهة معك لمو 

)ينظر ومعرفة مكان إقامتك عند الجامعة جب عليك تجهيز سكنك قبل المغادرة بعد معرفة موعد السفر ي •
 تفاصيل خط السيروالتواصل مع الملحقية لتأكيد موعد السفر بإرسال صورة من القسم الخاص بالسكن( 

التأكد إن كانت الجامعة التي ستلتحق بها قد و ن الملحقية من إجراء حجز الفندق للطالب حتى تتمك
 نسقت السكن الداخلي لك. 

من المجمع الصحي أو قم بإستخراج شهادات التطعيم باللغة اإلنجليزية )دفتر التطعيمات( الخاص بك  •
ن تسمح لك بالبدء في الدراسة وإكمال كل التطعيمات المطلوبة حيث أن معظم الجامعات لالمستشفى 

قبل التأكد من حصولك على التطعيمات الالزمة والتي، باإلضافة إلى التطعيمات األساسية، تشمل 
وفي حالة عدم   Heptaitis B and Meningitis, Mumps,  Rubella (MMR)التطعيمات اآلتية:

 الجامعة.إحضارك لسجل التطعيمات سيتوجب عليك أخذ التطعيمات مرة أخرى في 

 هذه تسمىقبل وصول الطائرة لمطار الوصول.  من طاقم المضيفين في الطائرة إستمارةستستلم  •
التي توضح Custom Declaration Form 6059B اإلعالن الجمركي  بنموذج البطاقة 

)عشرة ألف دوالر  10000نقدية تزيد عن  أو مبالغأطعمة أحضرتها للواليات المتحدة أي فيها 
يمنع منعًا باتًا إحضار أي لحوم أو فواكه وخضروات أو نه أونود أن نشير إلى  أمريكي(.
 .أو بذور أو ما شابه مشروبات
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 : إرشادات ما بعد الوصول لمقر الدراسة:رابعاً 
إذا بعد اإلنتهاء من إجراءات الوصول في المطار الدولي عليك أن تبحث عن سفريتك الداخلية  •

ها إلستقالل رحلتك الداخلية لمقر دراستك وتأكد بأن حقائبك وتتجه لبوابتإستوجب األمر 
 ستصاحبك في نفس الرحلة.

هد اللغة اأو مع اتالجامعأغلب لدى وصولك ألقرب مطار لمقر دراستك سيقوم ممثلين من  •
بإستقبالك في المطار ونقلك إما للفندق أو للسكن مباشرة. وتتوخى الجامعات أن يكون مع 

ث اللغة العربية ما أمكن ذلك. وستتواصل الملحقية أيضًا مع الطالب المستقبلين من يتحد
 العمانيين بتلك الجامعات، إن وجدوا،  لتقديم العون والمساندة للطالب الجدد.

يجب على الطالب أن يكون مستعدًا ألداء إختبار تحديد المستوى في اللغة اإلنجليزية والذي  •
وفي بعض األحيان تحديد مستوى إختبار  رزهبموجبه يتم تسجيله في المستوى الذي يح

 الرياضايات.

فور التسجيل للدراسة يرجى مراعاة عدم التغيب عن المحاضرات حيث أن أي تغيب يمكن أن  •
يسبب مشكلتين: األولى هي أن التغيب بدون عذر سيسبب للطالب مشكلة مع سلطات الهجرة 

ل مما يفقده إقامته في الواليات المتحدة األمريكية حيث أن الطالب لن يكون مقيدًا بدوام كام
لعدد معين من الساعات سوف يؤدي إلى الرسوب في  األمريكية والمشكلة الثانية هي أن التغيب

وفي حالة وجود أعذار تستدعى التغيب  البرنامج والفصل منه مما يؤدي بالنهاية إلى فقدان البعثة.
فورًا مع إبراز المستندلت الالزمة )إذا كان التغيب يجب إبالغ المسئولين بالجامعة أو معهد اللغة 

 بسبب المرض( وكذلك يجب إبالغ مشرفك األكاديمي بالملحقية فورًا.

 أرسل للملحقية فورًا عنوانك ورقم هاتفك بأمريكا وعنوان وهاتف ولي األمر في عمان للطوارئ  •
 ي في الواليات المتحدة.وكذلك نسخة من الشيك الذي يصدره لك البنك عند فتحك للحساب البنك

 

 ونود أن ننوه إلى النقاط الهامة اآلتية:
  :في الجامعة مكتب خدمات الطالب األجانب -1

 وجد لتلبية International Students Services Office خدمات الطالب األجانب  مكتب 
 وهذا المكتب هفهذا المكتب  ونوصي بالتواصل مع .طالب األجانباالحتياجات الخاصة لل

 لحفاظ علىكيفية االتأشيرة و ب التي تتعلق للحصول على العديد من المعلومات أفضل مورد
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للحصول  المصدر الرئيسيوهو  األكاديمي للمستشار طرح االسئلة المناسبةو  وضعك القانوني
علي الطالب منذ اليوم األول من وصوله التوجه لمعهد اللغة أو  أو المساعدة. على المشورة

الطالب األجانب بالجامعة إلكمال إجراءات تسجيله والحصول على بطاقة  مكتب خدمات
 .جانبفي البرنامج التعريفي الخاص بالطالب األالجامعة وكذلك للمشاركة 

فمن  ولذا الصدمةاالجتماعية ،فربما تمر بما يسمى بتبدأ أي تجربة جديدة  وننوه إلى أنه عندما
لفة تماما عما تعودت عليه في بلدك. لذلك عليك  أن مور ستكون مختاألفضل أن تتوقع بأن األ

تكون مرنا وتتعلم كيفية التكيف مع البيئة الجديدة ، واألهم من ذلك هو إعداد نفسك من أجل 
بالعديد من التحديات والعقبات. وننصح  التغيير حيث ان كل تجربة جديدة سوف تكون محملة

االستفادة و لتي ال تتنافى مع  المعتقدات الخاصة منفتحا لألفكار والخبرات الجديدة ا بأن تكون 
التحدث مع المستشار الخاص للطالب و من خدمات الدعم المتاحة لك في الكلية أو الجامعة 

ي نوع أبالجامعة و التواصل مع الملحقية وبالذات مشرفك األكاديمي بها إذا شعرت ب االجانب
  وعدم الشعور بالحرج من طلب المساعدة. من الضيق

 
 الســـــــــكن  -2

عادة ما يخير الطالب بين اإلقامة في مساكن الجامعة أو خارجها. وفي الحالتين يوقع الطالب عقدًا لإليجار 
ويجب اإللتزام بهذا العقد إلى نهايته حيث أن  تحدد فيه فترة اإليجار، والتي قد تمتد لعام أو لجزء منه

. الوفاء بها لذا يجب اإلنتباه لهذا الموضوع قبل توقيع العقد اإلخالل بالعقد يترتب عليه تبعات مالية يجب
  .لفترة أقصاها سنتين بها بعد قبولهبداخلياتها الطالب السكن  تشترط علىعلما أن هناك جامعات 

ويقتصر دور الملحقية في توفير معلومات السكن للطالب فقط دون الدخول في أي إلتزامات خاصة بالسكن 
ويقع على عاتق الطالب القيام بإختيار السكن المناسب له والتواصل مع الجامعة مباشرة  نيابة عن الطالب.

بهذا الصدد. وفي هذا اإلطار يمكن اإلطالع على معلومات السكن المتوفرة بموقع 
أو بالدخول على موقع الجامعة مباشرة والذي يتوفر على موقع الملحقية لكل   www.omani.infoالملحقية

 التي يتم تسجيل الطالب بها. الجامعات 
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 السكن الداخلي: 2.1

ومنافعها ويتناولون  الشقةيكون السكن الداخلي فى غرفة خاصة أو مع طالب آخرين يتشاركون عادة ما 
المطاعم الجامعية بتقديم الطعام المالئم للطالب المسلم.  ويتيح أغلب الوجبات في المطعم الجامعي. وتهتم 

طالب القرب من المكتبة وقاعات الدراسة والمعامل وميادين األلعاب الرياضية، كما إنه السكن الداخلي لل
وتتراوح تكلفة السكن يتيح للطالب اإلشتراك مع زمالءه في أنشطة رياضية وثقافية وإجتماعية متعددة. 

د أدنى وتشمل تكلفة السكن والوجبات )يوجد ح شهرياً  دوالر أمريكي 1300إلى  1100الداخلي ما بين 
كذلك فإن أسعار السكن تختلف  اد عدد الوجبات حسب رغبة الطالب(للوجبات يجب شرائه ويمكن أن يزد

 .من جامعة ألخرى وفي نفس الجامعة تبعًا لنوع السكن حيث يوجد غرف مشتركة وشقق مشتركة وغيرها

 يالسكن الخارج 2.2

نزل أو مع أسرة مضيفة. ويتطلب السكن خيارات السكن الخارجي تتراوح بين اإلقامة في شقة أو فى م
وكذلك يتطلب إيجار السكن خارج الجامعة دفع . خاصة ارةسيأو وسائل النقل العامة الخارجي إستخدام 

أضرار األحيان إيجار شهر أو شهرين ُترد بعد نهاية العقد إذا لم يكن هناك تأمين مقدم يكون في معظم 
دفع وقد يكون من واجب المؤجر اإلشتراك في ت من التأمين. تكلفة اإلصالحا بالشقة حيث تخصم  لحقت
وننصح بأن يتم توقيع العقد ألقل فترة ممكنة )ويكون  خدمات الكهرباء والغاز والمياه ونقل النفايات.تكلفة 

 .ذلك عادة بزيادة في تكلفة اإليجار الشهري( وذلك إلعطاء الطالب فرصة ألي تغييرات مستقبلية يراها
الب بأن يتواصل مع الطلبة العمانيين المتواجدين في محل الدراسة للحصول على معلومات وننصح الط

 فعلية عن السكن والخيارات المتوفرة باإلضافة إلى التواصل مع المسؤولين عن السكن بالجامعة.
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 الرعاية الصحية -3

خص الحصول على ألهمية التأمين الصحي بالواليات المتحدة األمريكية وعدم إستطاعة أي ش
أي رعاية طبية بدون تأمين صحي فإن الجامعات تمتنع من تسجيل أي طالب للدراسة ما لم 
يبرز بطاقة تأمين صحي. وتقدم كل الجامعات تأمينًا صحيًا للطلبة الدارسين بها بحيث يتوجب 

 عليهم شرائه أو تقديم ما يثبت حصول الطالب على التأمين الصحي. 

ثقافية بتوفير تأمين صحي موحد للطلبة العمانيين الدارسين على نفقة وزارة وقامت الملحقية ال
التعليم العالي في المرحلة الجامعية األولى فقط وال يشمل طلبة الدراسات العليا والذي بدأ العمل 

م ويشمل تأمينًا صحيًا باإلضافة إلى تأمين لعالج األسنان. وننوه 2013به منذ األول من يناير 
بعض الجامعات ال تمنح إستثناًء لحمل أي تأمين آخر بخالف التأمين الذي توفره  إلى أن

لطلبتها وينطبق ذلك على التأمين المقدم من الملحقية. لذا يتوجب علي أي طالب التواصل مع 
 مشرفه األكاديمي حال وصوله لمعرفة كيفية تسجيله في التأمين الصحي.  

يتم موافاتك ببطاقة التأمين الصحي من قبل الجامعة وفي في حال تسجيلك في تأمين الجامعة س
حال تسجيلك في تأمين الملحقية فسنقوم بموافاتك ببطاقة التأمين الصحي في أقرب فرصة ممكنة 
وننبه إلى أنه ال يحق إستخدام بطاقة التأمين إال من قبل الطالب الذي اصدرت بإسمه البطاقة 

بمجرد إستالم البطاقة الصحية  تقع تحت طائلة القانون. لذا يجب أن ال يستخدمها غيرك لكي ال
. ومن الرجاء عرضها على مكتب الخدمات الصحية بالجامعة إلثبات تأمينكم من قبل الملحقية

الضروري تعبئة اي مستندات مطلوبة لإلستثناء من حمل التأمين الصحي للجامعة التي تدرس 
وسيتم موافاتك  .ئولية ذلك على عاتق الطالببها لضمان عدم دفع مبالغ لتأمينين وتقع مس

 إليه. بمعلومات أكثر عن التأمين المقدم من الملحقية الثقافية إذا تم ضمك

   التعامل المالي: -4
يتم التعامل المالي في أمريكا الشمالية بالنقد أو الشيكات أو ببطاقات اإلئتمان التي تصدرها البنوك المتعددة 

دن. كما أن بطاقة الدفع الفوري تغني عن حمل مبالغ كبيرة من النقد أو إستخدام التي تغطي فروعها كل الم
شيكات عند الشراء، وتستخدم أيضًا في آالت الصرف الفورى لسحب النقود. وال غنى للطالب عن فتح 

نطلب فتح حساب بنكي فورًا وموافاة   حساب جاري أو حساب توفير في أقرب فرع بنك لمكان إقامته.
ية بمعلومات الحساب حتى يتم تحويل المخصصات عليه شهريًا بدون تأخير. وسينصحك مكتب الملحق

الطالب األجانب بالبنوك الجيدة في المنطقة. ويحتاج فتح الحساب لثالث مستندات إثبات شخصية يمكن 
 أن تكون جواز السفر، بطاقة الجامعة والبطاقة البنكية إذا كان لديك واحدة من عمان.
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في اليوم العشرين  في حسابه للشهر الالحق مخصصات الطالب بإيداعإلى أن الملحقية تقوم وننوه 
 مايو وهكذا. 20على سبيل المثال يستلم الطالب مخصصات شهر يونيو في يوم  .كل شهرمن 

( وهاتف الطوارئ هو 5717220001)فاكس  0571722000هاتف الملحقية هو كم فإن ولمعلومات
ونطلب من الجميع إستخدام هاتف المكتب في  من قائمة الخيارات. 9ر الرقم وإختيا 5717220000

ن مكتب الملحقية يقع في قطاع زمن الساحل الشرقي أاألحوال العادية مع مراعاة فارق الزمن حيث 
والذي يمكن أن يكون فرقه من ساعة إلى ثالث ساعات  Eastern Timeللواليات المتحدة األمريكية 

كما  عات األخرى. نرجو مراعاة عدم اإلتصال بهاتف الطوارئ إال في الحاالت الطارئة فقط.مقارنة بالقطا
 تنصح الملحقية إستخدام البريد اإللكتروني في جميع الحاالت.
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  بالواليات المتحدة األمريكية  الجامعية الدراسة: خامساً 

 دراسة اللغة اإلنجليزية

ات مكثفة في اللغة اإلنجليزية إلعداد الطالب لغويًا.  تقدم الجامعات ومعاهد أخرى متخصصة دور 
ويحصل الطالب على الكفاءة اللغوية بإكمال المناهج الدراسية بنجاح أو الحصول على المعدل 

حيث تعتمد  IELTSأو إختبار   TOEFLالتوفل ات المقدرة اللغوية مثل إختبارالمطلوب في اختبار 
.  وعادة ما يكمل الطالب البرنامج فى عام أو أقل حسب بها درجة القبول على الجامعة التي ستدرس

وننوه إلى أن قبول كل الطالب الغير حاصلين على أي من اإلختبارين هو لدراسة  مقدرات الطالب.
ي أن قبول الطالب للدراسة األكاديمية يكون أولكن في أغلب األحيان يكون القبول مشروطًا اللغة 

المطلوبة في اإلختبارين أعاله أو إجتياز كافة مراحل اللغة في مشروط بالحصول على الدرجة 
التقديم للدراسة  الجامعة. أما بالنسبة للطلبة الذين يحصلون على قبول لبرنامج اللغة فيجب عليهم

وصولهم بالتنسيق مع مسؤولي برنامجهم في الجامعة ومشرفهم األكاديمي في  األكاديمية فور
يت الموعد النهائي لضمان عدم تفو  1في الملحق رقم وزيع الجامعات وذلك حسب جدول ت الملحقية
  .للتقديم

 األكاديميةالدراسة 

ينتقل الطالب  برنامج اللغة والحصول على المعدل الطلوب في إختبار اللغة اإلنجليزيةبعد إكمال 
 .ريوسبين أربع إلى خمس سنوات للحصول على درجة البكالو  للدراسة األكاديمية التي تستغرق 

طالب على الدراسة األكاديمية أثناء التقديم للطالب على دراسة التقديم لكل تقوم الملحقية الثقافية ب
اللغة خاصة بالنسبة للجامعات التي تقدم القبول المشروط إال أن بعض الجامعات ال تقدم ذلك القبول 

تشترط الجامعات  . سة اللغةالمشروط وهنا يتوجب على الطالب التقديم بنفسه حينما يصل ويبدأ درا
)وتقدم الملحقية للجامعة  للقبول بها حدًا أدنى من الكفاءة اللغوية واألكاديمية، إضافة للمقدرة المالية

وعلى الطالب التقديم للدراسة األكاديمية بالتنسيق مع معهد اللغة الذي  .خطاب الضمان المالي(
 مبين أعاله.كما  يدرس فيه ومع مشرفه األكاديمي بالملحقية
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 :(المرحلة الجامعية األولىمخصصات طلبة البعثات ): سادساً 

 طلبة المخصصات اآلتية:الباإلضافة إلى دفع الرسوم الدراسية، يستحق 

 دوالر أمريكي. 1500مخصصات شهرية بمبلغ  -

 تذكرة سفر سنوية تصرف من وزارة التعليم العالي. -

 ن.مغطى بالتأميالغير التأمين الصحي و الجزء  -

تصرف من وزارة التعليم  (IELTS or TOEFLتعويض عن ثالث إختبارات لغة ) -
 .العالي

 .تصرف من وزارة التعليم العالي (SEVIS Fee)رسوم إستخراج التأشيرة األولى -

 للتخصصات اإلنسانية( 600للتخصصات العلمية و  700بدل الكتب يصرف سنويًا ) -

 للتخصص العلمي(دوالر يصرف كل سنتين  390بدل معدات وزي ) -

 دوالر يصرف سنويًا( 260بدل مالبس ) -

 دوالر يصرف عند نهاية البعثة والتخرج( 520بدل وزن زائد ) -

 دوالر( 1300بدل إعداد وطباعة المشروعات ) -
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 1ملحق رقم 

توزيع الجامعات على المشرفين األكاديميين في 

 بواشنطن الملحقية الثقافية

University Name Advisor 

University of South Carolina Moayed 

University of Delaware Moayed 

Midland Tech Moayed 

University of North Carolina – Greensboro Moayed 

North Carolina State University Moayed 

Pennsylvania State University Moayed 

University of Pennsylvania Moayed 

Lehigh University Moayed 

Pennsylvania State University, Harrisburg Moayed 

Pennsylvania State University, Altoona Moayed 

University of South Carolina, Aiken Moayed 

SCAD Moayed 

University of Nebraska – Kearny Moayed 

Washington & Jefferson College Moayed 

West Virginia University Hassan 

Kent State University Mona 

Ohio University Mona 

University of Cincinnati Mona 

Iowa State University Mona 

University of Dayton Mona 

Cleveland State University Mona 

University of Northern Iowa Mona 

Hocking College Mona 

Syracuse University Rafed 

Northeastern University Rafed 

The New School Rafed 

Rochester Institute of Technology Rafed 

University of Tulsa Rafed 

Oklahoma State University Rafed 

University of Oklahoma Rafed 

SUNY Albany Rafed 

Colorado State University Rafed 

University of Colorado Denver Rafed 
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University Name Advisor 

COLORADO SCHOOL OF MINES Rafed 

Dartmouth College Rafed 

Virginia Tech Rafed 

Bentley University Rafed 

Florida Institute of Technology Shahwar 

University of South Florida Shahwar 

Hillsborough Community College Shahwar 

University of Miami Shahwar 

University of Central Florida Shahwar 

Eastern Florida Community College Shahwar 

Boston University Shahwar 

University of Massachusetts – Boston Shahwar 

University of Michigan – Dearborn Amina 

Oakland University Amina 

Western Michigan University Amina 

Wayne State University Amina 

University of Minnesota – Twin Cities Amina 

University of Evansville Amina 

Purdue University Amina 

University of Missouri – Kansas City Amina 

MOBERLY AREA CMMUNITY COLLEGE Amina 

University of Missouri Amina 

Missouri Western State University Amina 

University of Wisconsin - Madison Amina 

University of Idaho Amina 

Century Community College Amina 

New Mexico State Amira 

Oregon Tech Amira 

Oregon State University Amira 

Portland State University Amira 

University of North Texas Amira 

University of Texas Austin Amira 

University of Texas Houston Amira 

Texas A&M Amira 

University of Utah Amira 

University of Nebraska – Omaha Arwa 

University of Nebraska – Lincoln Arwa 

California State University, Long Beach Heba 

California State University, Northridge Heba 

Orange County CC Heba 

California State University - Fresno Heba 
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University Name Advisor 

San Diego State University Heba 

University of California – Los Angeles Heba 

California State University, Chico Heba 

California State University, Fullerton Heba 

University of Nevada – Reno Heba 

University of Nebraska - Kearny Heba 

California State University, San Marcus Heba 

Florida International University Heba 

University of Arizona Heba 

Arizona State University Heba 

Washington State University/ Pullman/Vancouver 

Tri-Cities 

May 

Spokane Community College May 

Spokane Falls CC May 

Western Kentucky University May 

University of Kentucky May 

University of Washington May 

Louisiana State University Hosham 

University of Louisiana – Lafayette Hosham 

Middle Tennessee State University Hosham 

University of Mississippi Hosham 

University of Alabama – Birmingham Hosham 

University of Alabama Hosham 

Gallaudet University Hosham 

University of Central Florida Hosham 

James Madison University Hosham 

George Washington University Hosham 

Marymount University Hosham 

University of Huawai’i - Pacific Hosham 
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 قائمة السكن اجلامعي
 

 

 

 السكن إسم اجلامعة 

 The University of Kentucky السكن خارج اجلامعة 

 West Virginia University السكن خارج اجلامعة 

 The University of Minnesota – Twin 

Cities 
 السكن خارج اجلامعة

 The University of North Texas السكن خارج اجلامعة 

 The University of South Florida يتوجب على الطلبة السكن داخل اجلامعة خالل السنة األكادميية األوىل 

 The University of Mississippi السكن خارج اجلامعة 

 California State University - Northridge السكن خارج اجلامعة 

 University of Cincinnati السكن خارج اجلامعة 

 Washington State University - Tricities السكن خارج اجلامعة 

 Florida Institute of Technology السكن خارج اجلامعة 

 University of Michigan at Dearborn السكن خارج اجلامعة 

 السنة األكادميية األوىل لالعلى الطلبة السكن داخل اجلامعة خيتوجب 

 Washington State University - 

Vancouver 
 السكن خارج اجلامعة

 New Mexico State University السكن خارج اجلامعة 

 California State University - Fresno السكن خارج اجلامعة 

 Kent State University السكن خارج اجلامعة 

 University of Nebraska at Lincoln 19ة خالل السنة األكادميية األوىل ابلنسبة للطلبة دون سن يتوجب على الطلبة السكن داخل اجلامع 

 Oregon State University السكن خارج اجلامعة 
 University of Nebraska at Omaha  19يتوجب على الطلبة السكن داخل اجلامعة خالل الفصل األكادميي األول ابلنسبة للطلبة دون سن 

 University of Nebraska - Kearny dearb 

 The University of Idaho  يتوجب على الطلبة السكن داخل اجلامعة خالل السنة األكادميية األوىل  ولكن ميكن هلم طلب اإلعفاء من هذا
 الشرط وستنظر اجلامعة فيه

 Portland State University السكن خارج اجلامعة 
 Ohio University السكن داخل  اجلامعة ملدة سنتني 

 California State University – Long 

Beach 
 السكن خارج اجلامعة

 Washington State University- Pullman يتوجب على الطلبة السكن داخل اجلامعة خالل السنة األكادميية األوىل 

 New York State University – Albany السكن داخل اجلامعة ملدة سنتني 
 University of Tennessee – Knoxville السكن خارج اجلامعة 

 Washington & Jefferson College السكن خارج اجلامعة 

 University of Missouri – Kansas City السكن خارج اجلامعة 
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 Western Kentucky University السكن خارج اجلامعة 

 University of Alabama – Birmingham السكن خارج اجلامعة 

 University of Dayton السكن خارج اجلامعة 

 University of Evansville السكن خارج اجلامعة 

 University of Northern Iowa السكن خارج اجلامعة 

 Western Michigan University السكن خارج اجلامعة 

 University of Oklahoma  ملدة سنة خالل الدراسة األكادميية اجلامعة داخلالسكن 

 California State University – San 

Marcus 
 السكن خارج اجلامعة

 

 

 مالحظات عامة:

 يتوجب عىل الطالب التواصل مع اجلامعة حلجز السكن. 

س بوعيًا. .1 ختالف نوع السكن وعدد الوجبات ا   التلكفة الشهرية للسكن ووجبات الطعام ختتلف مع ا 

لكرتوين للملحقية يف حاةل عدم مطالبة اجلامعة الطالب ابلسكن داخل  .2 احلرم اجلامعي، فعىل الطالب التواصل مع اجلامعة حلجز السكن اخلاريج ومراجعة املوقع ال 

 للحصول عىل معلومات السكن.

 أ غلب اجلامعات ل تشرتط السكن داخل اجلامعة خالل فرتة دراسة اللغة. .3
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  3الملحق رقم 

لوصول وتاريخ بدء برامج اللغة فاصيل السكن وات

 في الجامعات
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 ترتيبات الوصول والسكن

New Mexico State University 

 والية نيو مكسيكوجامعة 
 املعدل املطلوب 2.5

 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018 يناير 16 و 2017 اكتوبر 10

 قرتح للوصولالتاريخ امل 2018يناير  8و  2017اكتوبر  3

 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  10و  2017اكتوبر  5

Muscat – El Paso International Airport (ELP)- Muscat خط السري 

 نوع السكن املتوفر داخل اجلامعة التشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي  

 خارج اجلامعة تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة
  هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار  م إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.سيت

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي قام به الطالب
م هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار قبل سفرهم أبسبوع يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئ -

الزم.لويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ ا  

ل خال 0015717220000على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفيًا ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر لياًل بتوقيت السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، 
 اجلمعة(.

 على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك الواثئق. -

 املالحظات

Hamdy Owais  

hamdy@nmsu.edu 

575-646-5610 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن
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 جامعة أوهايو
Ohio University 

 املعدل املطلوب 3.0

 اتريخ بدء دراسة اللغة  2018يناير/  /16

 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  6 

 اتريخ الربانمج التعريفي  2018ناير ي 8                 

Muscat- Port Columbus Airport (CMH) – Muscat خط السري 

جيب على مجيع الطلبة السكن داخل احلرم اجلامعي يف السنتني األوىل والثانية من 
دوالر أمريكي تقريباً شاملة  1200الدراسة. كما إن ُأجور السكن الشهرية هي 

 جبات اسبوعياً(.و  10لوجبات الطعام )

 نوع السكن املتوفر داخل اجلامعة
 

 خارج اجلامعة ال يسمح ابلسكن خارج اجلامعة للسنتني األوىل من الدراسة
ال. على كل طالب التنسيق و حجز خدمة اإلنتقال املقدمة من اجلامعة بعمل حجز من خالل املوقع اخلاص  

arrival.cfm-shuttle-https://www.ohio.edu/transportation/forms/airport   
اخلاص ابجلامعة قبل الوصول أبسبوع على األقل.اجلامعة سوف تضيف قيمة  IDبتسجيل بياانت الرحلة و كتابة رقم ال  

 25ميكن إسرتداد املبلغ بعد أتكيد احلجز . جيب تفادى الوصول ىف يوم الكريسماس اإلنتقال إىل حساب الطلبة اجلامعى وال 
 ديسمرب حيث أن اخلدمة لن تكون متاحة و فرتة األجازات حىت هناية ديسمرب ألن قيمة اإلنتقال تتضاعف.

 هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار؟

إذا كانت قاعات السكن مازالت   /http://www.ouinn.comالفندق املتواجد  داخل احلرم اجلامعى  -
 مغلقة. 

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار

يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار  -
مللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم ا

 الزم.لا

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت  0015717220000

 لسلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.ا

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  -
 الواثئق.

 املالحظات

Dr.Gerald Krzic- Intensive English Program Director OPIE 

krzic@ohio.eduEmail:   

Phone: 740-593-4575   

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 
 
 
 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

University of Cincinnati 

https://www.ohio.edu/transportation/forms/airport-shuttle-arrival.cfm
http://www.ouinn.com/
http://www.ouinn.com/
http://www.ouinn.com/
mailto:krzic@ohio.edu
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 جامعة سينسينايت
 املعدل املطلوب 2.7

 )يرجى التواصل مع برانمج دراسى جديد يبدأ كل شهر Cincinnatiمعهد اللغة يف جامعة 
 امللحقية حول الشهر الذي يرغب فيه الطالب ابجمليء(

 

 اتريخ بدء دراسة اللغة

 التاريخ املقرتح للوصول يوم أو يومني قبل بداية الربانمج

 اتريخ الربانمج التعريفي : نفس اتريخ بداية الربانمج الدراسىاتريخ الربانمج التعريفي

Muscat – Cincinnati/Northern Kentucky International 

Airport (CVG) – Muscat 
 خط السري

 السكن داخل احلرم اجلامعي غري إجبارى
https://www.uc.edu/housing.html 

داخل 
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

 متوفر ابلسكن خارج احلرم اجلامعىاخليار 

.eduhttps://offcampushousing.uc/  
خارج 
 اجلامعة

وجهة الوصول  أو الرتتيب مع أو التاكسي إىل  وسيلة مواصالت األتوبيس يتعني على الطلبة أخذ
 الطلبة املتواجدين ابجلامعة إلستقباهلم.

معهد اللغة يوفر خدمة اإلستقبال ىف املطار و اإلنتقال لسكن مؤقت أو فندق و لكن القيمة مبالغ 
 اسب مع املسافة )حواىل نصف ساعة(( وال تتن$150فيها )

 

 هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار 

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي قام به الطالب
يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من  -

بل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع املطار ق
 الزم.لإلختاذ ا

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
سة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلام 0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

ء الدراسة قبل إبراز تلك على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببد -
 .الواثئق

 املالحظات

 Lauren Steinmann, International Student Advisor/DSO 

lsteinmann@els.edu 

(513)556-3017 

 يرجى التواصل مع منسق برانمج اللغة

 
 
 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

Kent State University 

https://offcampushousing.uc.edu/
https://offcampushousing.uc.edu/
https://offcampushousing.uc.edu/
mailto:lsteinmann@els.edu
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 جامعة كنت ستيت
 املعدل املطلوب 2.5

Fall Module 2 :     23/  2017/أكتوبر 
Spring Module 1  :19/  2018/يناير 

 اتريخ بدء دراسة اللغة

 التاريخ املقرتح للوصول يوم أو يومني قيل الربانمج التعريفى

Fall Module2  :   19/  2017/أكتوبر 
Spring Module 1  :11/  2018/يناير 

 اتريخ الربانمج التعريفي

Muscat –Akron Airport or Cleveland Airport- Muscat خط السري 

 .للتسجيل يف سكن اجلامعة .ىماوحدة سكنية للطلبة اجلدد و القد 25  تتوفر يف اجلامعة
https://www.kent.edu/housingCampus Housing   

داخل 
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

 :للطلبة اخليار يف السكن خارج اجلامعة يف الشقق التالية
 http://universityedgekent.com/University Edge  

http://campuspointekent.com/Campus Pointe  

.theprovincekent.com/http://www  The Province 

kent.com/-http://www.universityoaks University Oaks 

 

 ميكن السكن مؤقتا ىف الفندق التابع للجامعة عند الوصول حىت إختيار السكن املناسب
Kent State University Hotel& Confernce Center 

http://www.kentstatehotel.com/  

خارج 
 اجلامعة

 هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار  سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار السكن الذي خيتاره الطالب
ى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار يرج -

 الزم.لقبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ ا

ية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحق -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت  0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

يث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات ح -
 الواثئق.

 املالحظات

Ms. Salma Benhaida 

Office of Global Education 

Assistant Director 

International Recruitment and Admissions 

Phone: 330-672-0970 

sbenhaid@kent.eduEmail:  

 ى التواصل مع منسقة الربانمجيرج

 ترتيبات الوصول والسكن

Cleveland State University 

https://www.kent.edu/housing
http://universityedgekent.com/
http://campuspointekent.com/
http://www.theprovincekent.com/
http://www.universityoaks-kent.com/
http://www.kentstatehotel.com/
http://www.kentstatehotel.com/
http://www.kentstatehotel.com/
mailto:sbenhaid@kent.edu
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 جامعة كليفالند ستيت
 املعدل املطلوب 2.3

)يرجى التواصل مع  برانمج دراسى جديد يبدأ كل شهر Clevelandمعهد اللغة يف جامعة 
 امللحقية حول الشهر الذي يرغب فيه الطالب ابجمليء(

 

 راسة اللغةاتريخ بدء د

 التاريخ املقرتح للوصول يوم أو يومني قبل بداية الربانمج

 لطلبة اللغة اتريخ الربانمج التعريفي : نفس اتريخ بداية الربانمج الدراسىاتريخ الربانمج التعريفي

Muscat –Cleveland Hopkins International Airport- Muscat خط السري 

داخل  احلرم اجلامعي  التشرتط اجلامعة السكن داخل 
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

 , قائمة ابلتجمعات السكنية :تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة
 www.csu.ocm101.com  

خارج 
 اجلامعة

  هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار  .سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي قام به الطالب
يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من  -

اً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع املطار قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيض
 الزم.لإلختاذ ا

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
 بتوقيت خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً  0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  -
 الواثئق.

 

 املالحظات

Mr. Roberto Luiz Arruda Oliveira 

Coordinator of Sponsored Students Programs 

Center for International Services and Programs 

(216) 687-3910 

r.arrudaoliveira@csuohio.edu 

7532-523-DIRECT: 216 

 

 الربانمج يرجى التواصل مع منسق

 
 

 
 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

University of Dayton 

http://www.csu.ocm101.com/
mailto:r.arrudaoliveira@csuohio.edu
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  دايتونجامعة 
 املعدل املطلوب 2.5

:Fall B  19  2017أكتوبر 
:Spring A 16  2018يناير 

 اتريخ بدء دراسة اللغة

 التاريخ املقرتح للوصول من يوم إىل يومني قبل بدء الربانمج التعريفى

:Fall B 16  2017أكتوبر 
:Spring A 10  2018يناير 

 اتريخ الربانمج التعريفي

 ريخ بدء الدراسة األكادمييةات 2017 /يناير/ 17
Muscat – Dayton – Muscat  خط السري 

داخل  السكن غري إجباري داخل اجلامعة
 جلامعةا

نوع السكن 
 املتوفر

 يتوفر كذلك سكن للطلبة خارج اجلامعة.

 //www.udayton.edu/international/_resources/docs/isss/apt_guide.pdfhttps: 

خارج 
 اجلامعة

 هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار  توفر اجلامعة النقل من املطار حملل اإلقامة.

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار السكن الذي خيتاره الطالب
جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار قبل يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف  -

 الزم.لسفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ ا

رقم اهلاتف  على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت السلطنة  0015717220000

 أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

 تلك الواثئق. على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز -

 املالحظات

Abdelkareem Khasawneh,  
Ph.D. Assistant Director,   
International & Graduate &Admissions 
Phone: 937-229-4167 

WhatsApp: 937-623-1516 

Email: akhasawneh1@udayton.edu 

 اصل مع منسقة الربانمجيرجى التو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ترتيبات الوصول والسكن

University of Northern Iowa 

  جامعة مشال آيوا

https://www.udayton.edu/international/_resources/docs/isss/apt_guide.pdf
mailto:akhasawneh1@udayton.edu
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 املعدل املطلوب 2.8

 2017اكتوبر  16 2018يناير  9
 

 اتريخ بدء دراسة اللغة
CIEP Program 

 2017أكتوبر   12 2018يناير  3
 

 التاريخ املقرتح للوصول

Muscat – Waterloo International Airport– Muscat  خط السري 

داخل  السكن غري إجباري داخل اجلامعة
 اجلامعة

نوع السكن 
 املتوفر

 يتوفر كذلك سكن للطلبة خارج اجلامعة.
  

خارج 
 اجلامعة

هل سيتم إستقبال الطلبة يف  توفر اجلامعة النقل من املطار حملل اإلقامة. 
 املطار 

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار البالسكن الذي خيتاره الط
يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار قبل  -

 الزم.لسفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ ا

ب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف على الطال -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت السلطنة  0015717220000

 أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

 يع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك الواثئق.على الطالب إحضار مج -

 املالحظات

Kristi Marchesani, Ph.D. 

Associate Director/International Recruitment & Admission 

Email: kristi.marchesani@uni.edu 

Phone: 319-273-2195 

Mobile: 319-504-9374 

يرجى التواصل مع منسقة 
 الربانمج

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 ترتيبات الوصول والسكن

Western Kentucky University 

 غرب كنتاكي جامعة 

mailto:kristi.marchesani@uni.edu
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 املعدل املطلوب 2.5

2018يناير  اللغةاتريخ بدء دراسة  22 

2018يناير  14  للوصولالتاريخ املقرتح  

2018يناير  16  اتريخ الربانمج التعريفي 

Muscat – Nashville – Muscat   خط السري 

 نوع السكن املتوفر داخل اجلامعة ال يتوجب السكن داخل اجلامعة .

 يوجد سكن خارج اجلامعة يف شقق سكنية ولكن يتوجب على الطلبة احلجز مقدماً يف بعض األحيان
http://www.wku.edu/international/off_campus_housing.php 

Local ones – Columns, The Registry, Campus Evolution, Midtown 

are a few suggestions 

 

 خارج اجلامعة

 هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار التعريفي .  سيتم إستقباهلم يف املطار قبل ثالث أايم من الربانمج
 الفندق أو السكن الذي خيتاره الطالب 

Hyatt Place – 1347 Center Street, Bowling Green, KY 42101 

Staybridge Suites – 680 Campbell Lane, Bowling Green, KY 42101 

Holiday Inn – 1021 Wilkinson Trace, Bowling Green, KY 42103 

 

 

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار

يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار  -
قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ 

 الزم.لا

الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  على -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت  0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

ضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك على الطالب إح -
 الواثئق.

 املالحظات

Toni Dye, toni.dye@wku.edu, 616.617.7092 or Stephanie Sieggreen, 

stephanie.sieggreen@wku.edu, 989.213.5307 
 الربانمج يرجى التواصل مع منسق

 

 
 

 ترتيبات الوصول والسكن

The University of Kentucky 

 جامعة كينتاكي
 املعدل املطلوب 2.0

http://www.wku.edu/international/off_campus_housing.php
mailto:toni.dye@wku.edu
mailto:stephanie.sieggreen@wku.edu
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 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير 10

 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  2

 خ الربانمج التعريفياتري 2018يناير  3-10

Muscat - Blue Grass Airport (LEX) - Muscat خط السري 

للطلبة داخل اجلامعة. ابلنسبة ألسعار السكن والوجبات فكما هو مبني يف  ال يتوجب السكن
 الورقة املرفقة ومن خالل زايرة املوقع اإللكرتوين التايل:

http://www.uky.edu/Housing/all_halls/index.html  

داخل 
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

 يتوفر كذلك سكن للطلبة خارج اجلامعة. ابلنسبة ألسعار السكن فكما هو مبني يف الورقة املرفقة.
http://www.uky.edu/ocss/ 

 

 

خارج 
 اجلامعة

عن طريق الرابط   سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك
 ادانه. كما ستقوم اجلامعة برتتيب سكن الطلبة خالل األايم األوىل من الوصول. 

ihp.engr.uky.edu/AirportPickupForm.aspxhttp://ukYes  
 

 ل سيتم إستقبال الطلبة يف املطاره

 إىل احلرم اجلامعي أو السكن الذي خيتاره الطالب
Holiday Inn Expree Hotel 

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار

إجراءات نقلهم من  يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل -
املطار قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع 

 الزم.لإلختاذ ا

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
وام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت خالل ساعات الد 0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  -
 الواثئق.

 املالحظات

Karen Slaymaker, Asst. Director for ISSS 
Karen Slaymaker 

University of Kentucky International Center 

Assistant Director for International Student and Scholar Services 

212 Bradley Hall 

karen.slaymaker@uky.edu-4065 -257-859 

www.uky.edu/International 

 

 يرجى التواصل مع منسقة الربانمج

 

 ترتيبات الوصول والسكن

Washington State Univeristy Vancouver 

 واشنطن ستيت فانكوفرجامعة 
 املعدل املطلوب 3.0

 اللغةاتريخ بدء دراسة  ال يوجد

http://www.uky.edu/Housing/all_halls/index.html
http://www.uky.edu/ocss/
http://ukihp.engr.uky.edu/AirportPickupForm.aspx
mailto:-karen.slaymaker@uky.edu
http://www.uky.edu/International
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 التاريخ املقرتح للوصول قبل بداية الربانمج التعريفي

 ريفياتريخ الربانمج التع 2016اغسطس   10

Portland International Airport(PDX) in Portland , Oregon خط السري 

داخل  التشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي  
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

خارج  تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة
 اجلامعة

لنقل من املطار إىل الفندق أو لن توفر اجلامعة االستقبال يف املطار وعلى الطالب أتمني وسيلة ا
  مقر السكن

  هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار 

 الذي قام به الطالب مقر السكن حسب ترتيبالفندق او 
Holiday Inn Express Vancouver North-Salmon Creek  

Avenue  th13101 NE 27 

Vancouver , WA 98686 

(360)576-1040 

 طارالوجهة بعد الوصول اىل امل

 .عدة أسابيع قبل وصوهلميرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم ب -

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
اًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مس 0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  -
 الواثئق.

 املالحظات

Kim Hiatt 360 546-9563 hiattk@wsu.edu 
WSU Vancouver Admissions 360 546-9779 
Van.admissions@wsu.edu 

 

 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

Colorado State Univeristy  

 كولورادو ستيت جامعة  
 املعدل املطلوب 3.0

 للغةااتريخ بدء دراسة  2018يناير  16

mailto:hiattk@wsu.edu
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 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  6-7

 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  8

Muscat – Denver - Muscat خط السري 

داخل  خالل السنتني األكادميتني األوىلالسكن داخل احلرم اجلامعي تشرتط اجلامعة   
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

ارج خ تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة
 اجلامعة

لن توفر اجلامعة االستقبال يف املطار وعلى الطالب أتمني وسيلة النقل من املطار إىل الفندق أو 
  مقر السكن

  هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار 

 الذي قام به الطالب مقر السكن حسب ترتيبالفندق او 
 

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار

 .عدة أسابيع قبل وصوهلماملسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم ب يرجى من الطالب التنسيق مع -

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
يت خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوق 0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  -
 الواثئق.

 املالحظات

Gretchen Kenny 
Tel +1 970 491 4642 

gretchen.kenny@colostate.eduEmail   

 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Washington State University-Tri-Cities 

 تراي سيتيز-واشنطنجامعة والية 
 املعدل املطلوب للقبول األكادميي 2.7

 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير  2

 التاريخ املقرتح للوصول مجإسبوع قبل بداية الربان

mailto:gretchen.kenny@colostate.edu
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 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  2

Tri-cities Regional Airport خط السري 

 نوع السكن املتوفر داخل اجلامعة يتوجب على الطلبة السكن داخل اجلامعة خالل السنة األوىل من الدراسة األكادمييةال 

 . وجب على الطلبة احلجز مقدماً يوجد سكن خارج اجلامعة يف شقق سكنية ولكن يت
 

 خارج اجلامعة

 هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.
 الوجهة بعد الوصول اىل املطار السكن الذي خيتاره الطالب

لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم  -
من املطار قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن 

 اسبوع إلختاذ الالزم.

تف على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلا -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً  0015717220000

 بتوقيت السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل  -
 ئق.إبراز تلك الواث

 املالحظات

Kate Hellmann, Ph.D. 
IALC Director, WSU 

Office of International Programs 
Washington State University 

Kruegel Hall | PO Box 645121 
Pullman, Washington 99164-5121 

english/-https://ip.wsu.edu/learn|  khellmann@wsu.edu0990 | -335-509-1 

 

 يرجى التواصل مع منسقة الربانمج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ترتيبات الوصول والسكن

Washington State University-Pullman 

 بوملان-واشنطنجامعة والية 
 املعدل املطلوب للقبول األكادميي 2.7

 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018 يناير 2

https://ip.wsu.edu/learn-english/
mailto:khellmann@wsu.edu
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 التاريخ املقرتح للوصول إسبوع قبل بداية الربانمج

 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  2

Muscat – Pullman/Moscow - Muscat  خط السري 

 كن املتوفرنوع الس داخل اجلامعة يتوجب على الطلبة السكن داخل اجلامعة خالل السنة األوىل من الدراسة األكادميية

يوجد سكن خارج اجلامعة يف شقق سكنية ولكن يتوجب على الطلبة احلجز مقدماً. ميكن 
 زايرة املوقع اإللكرتوين التايل للتعرف على الشقق املتوفرة:

-pullman/relocation-in-vewww.pullmanchamber.com/li

 information/ 

 خارج اجلامعة

 هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.
 الوجهة بعد الوصول اىل املطار السكن الذي خيتاره الطالب

جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف  -
من املطار قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن 

 اسبوع إلختاذ الالزم.

رقم اهلاتف  على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً  0015717220000

 بتوقيت السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل  -
 تلك الواثئق. إبراز

 املالحظات

Tricia Fiscus 
 Executive Director INTO WSU| Office of International Programs 

Kruegel Hall  | POB 643251 |Pullman, WA 99164 
 www.ip.wsu.edu|   greggt@wsu.edu5085 (cell) | -339-1559 or 509-335-509-1 

Alison LaRoza, M.A. 
Director of Student Experience INTO WSU 

Kruegel Hall  | PO Box 643251 |Pullman, WA 99164 
1-509-339-3156 | alison.laroza@wsu.edu 

 ة الربانمجيرجى التواصل مع منسق

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

University of Idaho 

 جامعة آيداهو
 

 األكاديمي للقبول المطلوب المعدل 2.7

http://www.pullmanchamber.com/live-in-pullman/relocation-information/
http://www.pullmanchamber.com/live-in-pullman/relocation-information/
http://www.ip.wsu.edu/
mailto:greggt@wsu.edu
mailto:alison.laroza@wsu.edu
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 اللغة دراسة بدء تاريخ 2018 يناير 4

 للوصول المقترح التاريخ البرنامج بداية قبل إسبوع
 التعريفي البرنامج تاريخ 2018 يناير 4

Muscat –Pullman Airport (PUW)   - Muscat  السير خط 
ولكن يمكنهم  من الدراسة األولى  ا السنة خالل الجامعة داخل السكن الطلبة على يتوجب

 طلب اإلعفاء من هذا الشرط قبل االلتحاق بالجامعة وستنظر الجامعة فيه تقديم 
 المتوفر السكن نوع الجامعة داخل

 الحجز الطلبة على يتوجب ولكن سكنية شقق في الجامعة خارج سكن يوجد
 :المتوفرة الشقق على للتعرف التالي اإللكتروني الموقع زيارة يمكن. مقدما  

 الجامعة خارج

 في الطلبة إستقبال سيتم هل .ذلك لتنسيق الوصول بموعد الجامعة إبالغ يجب ولكن المطار في إستقبالهم سيتم
 المطار

 المطار الى الوصول بعد الوجهة الطالب يختاره الذي السكن

 لهم المالئم السكن لترتيب جامعاتهم في المسؤولين مع التنسيق الطالب من يرجى -
 الملحقية إعالم أيضا   منهم ويرجى سفرهم قبل المطار من نقلهم إجراءات وتسهيل
 .الالزم اسبوعين من تاريخ وصولهم إلتخاذ عن تقل ال بفترة سفرهم بتفاصيل الثقافية

 رقم على الجامعة الى وصوله موعد لتأكيد بالملحقية األتصال أمره ولي وأ الطالب على -
 مساء   الخامسة الساعة من الرسمي الدوام ساعات خالل 0015717220000 الهاتف
 األربعاء،الخميس، الثالثاء، اإلثنين،) أيام السلطنة بتوقيت ليال   عشر الثانية وحتى
 (.الجمعة

الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل على الطالب إحضار مجيع الواثئق  -
 إبراز تلك الواثئق.

 المالحظات

Brittany Sonnenberg 
brittanyas@uidaho.edu 

208-596-8331 

 منسق مع التواصل يرجى
 البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ترتيبات الوصول والسكن

    University State University 
 والية اورجيونجامعة 

 املعدل املطلوب 2.5

 اتريخ بدء دراسة اللغة 2018يناير  03و  2017سبتمرب  13

mailto:brittanyas@uidaho.edu
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 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  1و  2017سبتمرب  6
 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  1و  2017سبتمرب  11

Muscat –Portland International Airport(PDX)-Eugene 

Airport (EUG)- Muscat 
 خط السري

داخل  التشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي 
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

خارج  تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة
 اجلامعة

        إستقبال الطلبة يف املطار  هل سيتم سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.
 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي قام به الطالب

يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار قبل 
 إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ الالزم.سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً 

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف 
توقيت السلطنة خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً ب 0015717220000

 أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.
 على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك الواثئق.

 املالحظات

Marigold S. Holmes 

Caroline Emery 
OIS.Sponsor@oregonstate.edu 

541-737-0630 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

Portland State University 

 بورتلند  والية جامعة
 املعدل املطلوب 2.5

mailto:OIS.Sponsor@oregonstate.edu
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 اتريخ بدء دراسة اللغة 2018يناير  08و  2017سبتمرب  25

 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  1و  2017 سبتمرب 10

 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  02و  2017سبتمرب  19

Muscat –Portland International Airport(PDX)- Muscat خط السري 

داخل  التشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي  
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

خارج  ية حول اجلامعةتتوفر الشقق السكن
 اجلامعة

  هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار  سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي قام به الطالب
 يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار قبل يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني

 سفرهم

 الزم.لأبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ ا

ة على رقم اهلاتف على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامع
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت السلطنة  0015717220000

 أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

 إبراز تلك الواثئق.على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل 

 امللحقية ال تسمح لطلبة اهلندسة للدخول يف هذه اجلامعة الرتفاع الرسوم الدراسية يف هذا اجملال

 املالحظات

Krista Kennedy 

Phone: 503-725-8560 

Krista5@pdx.edu    

 

 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترتيبات الوصول والسكن

Oklahoma University 

 جامعة أوكالهوما

mailto:Krista5@pdx.edu
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 املعدل املطلوب 3.0

 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018 يناير 31  

 التاريخ املقرتح للوصول 2018 يناير 29  

 اتريخ الربانمج التعريفي 2018 يناير 29-30 

Muscat –Oklahoma City (OKC) - Muscat خط السري 

غري اجباري اثناء فرتة اللغة ولكنه اجباري خالل السنة االوىل من الدراسة االكادميية وهو السكن 
 غري مكلف كثريا مقارنة بباقي اجلامعات

 

داخل 
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

 يتوفر كذلك سكن للطلبة خارج اجلامعة
The Reserve on Stinson 

University Greens 

Commons on Oak Tree 

Campus Lodge Apartments 

Crimson Park 

 

خارج 
 اجلامعة

اجلامعة مبوعد الوصول مبدة مناسبة لتنسيق  نا أو إبالغسيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ
   ذلك

 

 هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار 

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار إىل احلرم اجلامعي أو السكن الذي خيتاره الطالب
 يف امتحان التوفل  79 يف امتحان االيلتس او 6.5اجلامعة تقبل الطلبة للدراسة األكادميية فقط احلاصلني على  -

يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار  -
الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضًا إعالم امللحقية 

 الزم.لا

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفيًا ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر لياًل بتوقيت  0015717220000

 ايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.السلطنة أ

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  -
 الواثئق.

 املالحظات

Titus Boswell 

tboswell@ou.edu 

(405) 325-3337 

  البرنامج التواصل مع منسقةيرجى 

 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

University of Nebraska - Kearney 

 كريين  -جامعة نرباسكا 
 املعدل املطلوب 2.0

mailto:tboswell@ou.edu
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 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير  8

 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  3

 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  4

Oman – Denver – Kearney Regional Airport 
Oman – Lincoln – Navigator Bus to UNK 

Oman – Omaha – Navigator Bus to UNK 

 

 خط السري

 4-2سنة وتوجد شقق جامعية لكل  19السكن اجلامعي اجباري للطلبة الذين تقل اعمارهم عن  
 طلبة مع مطبخ صغري كما أن هناك الغرف اجلامعية النمطية.

داخل 
 ةاجلامع

 نوع السكن املتوفر

خارج  تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة
 اجلامعة

 سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول.
دوالر للطالب ومن نطار لينكولن  76توجد حافلة لنقل الطلبة من مطار أوماها اىل اجلامعة مببلغ 

 دوالر للطالب  67اىل اجلامعة مببلغ 

  سيتم إستقبال الطلبة يف املطار  هل

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي قام به الطالب
أو على الربيد األلكرتوين  3086278542أو  3088658873تريسي فالكونر: 

falconerts@unk.edu   
 يرجى التواصل مع منسقة الربانمج

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن
California State University - Fresno 

 فرزنو -جامعة والية كاليفورنيا 
 املعدل املطلوب 3.0
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16 – or  October 23, 2017  اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير 

5 -  October 8/ 2017  التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير 

11 – October 12, 2017   اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير 

Muscat –Fresno Yosemite International Airport (FAT)- 

Muscat 
 خط السري

داخل  ال تشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

Campus Edge, Palazzo, University Village @ Fresno 

State, 

Palmilla (unfurnished) 

 

 ارج اجلامعةخ

                                هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار  سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي قام به الطالب

يق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من يرجى من الطالب التنس -
املطار قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع 

 إلختاذ الالزم.

وله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وص -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت  0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

ء الدراسة قبل إبراز تلك على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببد -
 الواثئق.

 املالحظات

Sarah K. Lam, Ed.D. 

sarahl@mail.fresnostate.edu  
P 559-278-2782 

 

 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 

 

 

 

 
 

 

 ترتيبات الوصول والسكن
California State University – San Marcos 

 سان ماركوس –جامعة والية كاليفورنيا 
 املعدل املطلوب 3.0

mailto:sarahl@mail.fresnostate.edu
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 2018يناير/ / 22

   2017أكتوبر/ / 16
  اللغةاتريخ بدء دراسة 

 2017أكتوبر / /7

 2018يناير / /13

 التاريخ املقرتح للوصول

   2017أكتوبر/ /10                                               

 2018ر /يناي /16
      اتريخ الربانمج التعريفي

Muscat –San Diego- Muscat خط السري 

داخل  ال تشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

 يرجى مراجعة الرابط التايل ملعلومات حول السكن خارج اجلامعة 

www.csusm.edu/sll/och/index.html  
 

 

خارج 
 اجلامعة

                                هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار  سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.

 بعد الوصول اىل املطار الوجهة الفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي قام به الطالب

يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من  -
املطار قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع 

 إلختاذ الالزم.

مره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف على الطالب أو ويل أ -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً  0015717220000

 بتوقيت السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  على الطالب إحضار مجيع الواثئق -
 الواثئق.

 املالحظات

Brooke Coutteau  

Ph: 760-750-3229  
Email: bcoutteau@csusm.edu  

 

 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 
 

 
 

 نترتيبات الوصول والسك

 

http://www.csusm.edu/sll/och/index.html
mailto:bcoutteau@csusm.edu
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California State University-Long Beach 

 لونغ بيتش –جامعة والية كاليفورنيا 

 
 
 

 ترتيبات الوصول والسكن

California State University - Northridge 

 نورثريدج -جامعة والية كاليفورنيا 

 املعدل املطلوب 3.0
 /2017اكتوبر/25

 2018يناير  / 23

 اللغةاتريخ بدء دراسة 

 2017اكتوبر / /20

 2018يناير/ /13

 التاريخ املقرتح للوصول

 2017أكتوبر/ /24

 2018يناير / /17

 اتريخ الربانمج التعريفي

Muscat - Los Angeles International Airport (LAX) -Muscat خط السري 

 نوع السكن املتوفر داخل اجلامعة يتعني على الطلبة السكن داخل اجلامعة خالل السنة األوىل من الدراسة األكادميية

 يتوفر سكن مفروش للطلبة يف شقق
Oakwood Apartments (Furnished) 

 لورقة املرفقة.وميكن التعرف على األسعار وكيفية احلجز من خالل زايرة املوقع اإللكرتوين التايل ومراجعة ا
http://www.ccpe.csulb.edu/ALI/Housing.aspx?pID=40  

للطلبة اخليار أيضاً يف السكن مع عوائل يف منازهلم واإلستمتاع بصداقات دائمة وأجواء عائلية تساعد على 
من غري وجبات  575دوالر شامل لوجبات الطعام أو  725ن مع العوائل هو تعلم اللغة بسرعة. سعر السك

 الطعام. أنظر الورقة املرفقة لتفاصيل اكثر.

 خارج اجلامعة

 هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار؟ ال يوجد هذه اخلدمة 
 الوجهة بعد الوصول اىل املطار السكن الذي خيتاره الطالب

ع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار قبل يرجى من الطالب التنسيق م -
 الزم.لسفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ ا

اىل اجلامعة على رقم اهلاتف على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله  -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت  0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

 دراسة قبل إبراز تلك الواثئق.على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء ال -

 املالحظات

 
Tammy Guzman  

Tammy.Guzman@csulb.edu   
Phone: (562)985-1725 

 يرجى التواصل مع منسقة الربانمج

http://www.ccpe.csulb.edu/ALI/Housing.aspx?pID=40
mailto:Emiko.Kawashima@csulb.edu
mailto:Emiko.Kawashima@csulb.edu
mailto:Emiko.Kawashima@csulb.edu
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 ترتيبات الوصول والسكن

University of Michigan Dearborn 

 ميشغن ديربورنجامعة 
 املعدل املطلوب 3.0

 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير  8

 املعدل املطلوب 3.0
  2017أكتوبر/ /22

 2018يناير / /22

 اللغةاتريخ بدء دراسة 

   2017أكتوبر / /13

  2018يناير  /17

 التاريخ املقرتح للوصول

  2017أكتوبر / /17
 2018يناير   20

 اتريخ الربانمج التعريفي

Muscat - Los Angeles International Airport (LAX) -Muscat خط السري 

 نوع السكن املتوفر داخل اجلامعة السكن غري إجباري داخل اجلامعة

 

 مات:السكن غري إجباري داخل اجلامعة.  و لكن إن كان إختيار الطالب السكن الداخلي فلمزيد من املعلو 
http://tsengcollege.csun.edu/studentinfo/housing 

 خارج اجلامعة

 طار؟هل سيتم إستقبال الطلبة يف امل يرجى مراجعة التعليمات اليت أرسلتها اجلامعة خبصوص ذلك ضمن األوراق اخلاصة ابللقاء والرتحيب. -ال -
 الوجهة بعد الوصول اىل املطار السكن الذي خيتاره الطالب

يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار قبل  -
 الزم.لبوع إلختاذ اسفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اس

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت  0015717220000

 اجلمعة(.السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، 

 على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك الواثئق. -

 املالحظات

Saitoski, Besnike  

besnike.saitoski@csun.edu 
 يرجى التواصل مع منسقة الربانمج

http://tsengcollege.csun.edu/studentinfo/housing
mailto:besnike.saitoski@csun.edu
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 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير 2  

 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  4

Muscat –Detroit Metrpolitan Wayne Airport (DTW) -

Muscat 
 خط السري

داخل  التشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي  
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

خارج  تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة
 اجلامعة

لن توفر اجلامعة االستقبال يف املطار وعلى الطالب أتمني وسيلة النقل من املطار إىل الفندق أو 
  مقر السكن

  ل الطلبة يف املطار هل سيتم إستقبا

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الذي قام به الطالب مقر السكن حسب ترتيبالفندق او 
 .عدة أسابيع قبل وصوهلميرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم ب -

عد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد مو  -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت  0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

ه ببدء الدراسة قبل إبراز تلك على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح ل -
 الواثئق.

 املالحظات

Scott Riggs 
Office: 313-583-6662 
Mobile: 248-376-5426 
snriggs@umich.edu 

 

 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

University of Mississippi 

 مسيسييبجامعة 
 

 في الثانوية العامة  2.5
 للدخول الى المرحلة األكاديمية 6.0ال يقل عن ما 

 المعدل المطلوب
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 2017اكتوبر  19

 2018يناير  22

 اللغةتاريخ بدء دراسة 

 2017اكتوبر  16

 2018يناير  16

 التاريخ المقترح للوصول

 2017اكتوبر  18 – 17

 2018يناير  19 - 17

 تاريخ البرنامج التعريفي

Muscat – Memphis   - Muscat خط السير 
 نوع السكن المتوفر  داخل الجامعة اجبارى فى اول عام

هل سيتم إستقبال الطلبة في  سيتم إستقبالهم في المطار ولكن يجب إبالغ الجامعة بموعد الوصول بوقت كافي لتنسيق ذلك

 المطار 

الوجهة بعد الوصول الى  

 المطار

 الفنادق المقترحة 
iep@olemiss.edu 

Laura Vaughn, Coordinator of Admissions 
يرجى التواصل مع منسقة 

 البرنامج

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

University of  Louisiana at Lafayette 

 الفاييت -لويزايان جامعة 
 في الثانوية العامة  2.5

 ى المرحلة األكاديميةللدخول ال 6.5ما ال يقل عن 

 المعدل المطلوب

 اللغةتاريخ بدء دراسة  2017اكتوبر  23

mailto:iep@olemiss.edu
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 2018يناير  8

 التاريخ المقترح للوصول يوم من بدء الدراسة 30تسمح وزارة الهجرة للطلبة الحاصلين على قبول بالحضور قبل 

 2017اكتوبر  18 – 17
 2018يناير  19 - 17

 تاريخ البرنامج التعريفي

Muscat – New Orleans   - Muscat خط السير 
نوع السكن   يتوفر السكن داخل الجامعة وخارجها

 المتوفر

هل سيتم إستقبال الطلبة في  الجامعة ال تستقبل الطلبة في المطار ولكن جمعية الطلبة العمانيين في الجامعة عادة ما تستقبل الطلبة.

 المطار 

الوجهة بعد الوصول الى  

 المطار

 الفنادق المقترحة 
iep@olemiss.edu 

Laura Vaughn, Coordinator of Admissions 
يرجى التواصل مع منسقة 

 البرنامج

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

University of Missouri Kansas City  

 ميزوري كنساس سييت جامعة 
 عدل املطلوب للقبول األكادمييامل 3.0

 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير  16

 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  8

mailto:iep@olemiss.edu
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 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  11

Muscat –Kansas City International Airport  (MCI)– Muscat   خط السري 

 نوع السكن املتوفر خل اجلامعةدا  التشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي

  تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة

 

 

 خارج اجلامعة

 هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار تنسيق ذلك.جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول بوقت كايف لسيتم إستقباهلم يف املطار ولكن 
 طارالوجهة بعد الوصول اىل امل السكن الذي خيتاره الطالبالفندق أو 

يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار  -
قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ 

 الالزم.

 ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً  -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت  0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

تطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابل -
 الواثئق.

 املالحظات

 

April Stratman 
816-235-1149 
stratmanae@umkc.edu 

 الربانمج يرجى التواصل مع منسق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

University of Nebraska - Lincoln 

  لينكولن -جامعة نرباسكا 
 يف الثانوية العامة  2.0

 للدخول اىل املرحلة األكادميية 6.0يف اآليلتس كشرط للقبول يف معهد اللغة األجنليزية أو  4.5ما ال يقل عن 
 املعدل املطلوب

 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير  8

mailto:intohousing@usf.edu
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 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  3

 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  4-6

Muscat – Lincoln Municipal Airport (LNK)  - Muscat خط السري 

داخل  على األقل فصل واحد. عاماً السكن داخل اجلامعة 19يتوجب على الطلبة الذين مل يبلغوا 
 اجلامعة

نوع السكن 
 املتوفر

خارج  سنة. 19عن  فر كذلك سكن خارج اجلامعة للطلبة اليت تزيد أعمارهميتو 
 اجلامعة

هل سيتم إستقبال الطلبة يف  معة ال تستقبل الطلبة يف املطار ولكن مجعية الطلبة العمانيني يف اجلامعة عادة ما تستقبل الطلبة.اجلا
 املطار 

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار السكن الذي خيتاره الطالب
Embassy Suites: 1040 P St. Lincoln, NE, 68508, $175-$225 

Hilton Garden Inn: 801 S St. Lincoln, NE, Hilton Garden Inn: $120-$145 
 الفنادق املقرتحة

وستتم اضافة  zer2@unl.edudsi$ يف الليلة الواحدة وعليهم ارسال رسالة الكرتونية 23يستطيع الطلبة النزول يف السكن اجلامعي مبكراً مقابل دفع مبلغ 
 األجور اإلضافية اىل فاتورة السكن. 

 كلما قام الطلبة ابحلجز يف للسكن بوقت مبكر كلماحصلوا على اسعار أرخص.

 املالحظات

 2222-472 (402) 1+يف حالة  الطوارئ يرجى اإلتصال بشرطة اجلامعة على الرقم: 

  Ehepburn2@unl.eduورن، منسقة الطلبة العمانيني يف اجلامعة على العنوان األلكرتوين التايل: لألستفسار عن اي موضوع يرجى مراسلة أريكا هاب
402-472-5538 000 

 

يرجى التواصل مع منسقة 
 الربانمج

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ترتيبات الوصول والسكن

Western Michigan University 

 يشغنويسرتن مجامعة 
 املعدل املطلوب 2.5

 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير  8

 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  3

mailto:dsizer2@unl.edu
mailto:Ehepburn2@unl.edu


52 

 

 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير   4-5

Muscat –Kalamazoo Airport (AZO) -Muscat خط السري 

داخل  التشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي  
 اجلامعة

 ملتوفرنوع السكن ا

خارج  تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة
 اجلامعة

ستوفر اجلامعة االستقبال يف املطار بشرط أن يصل الطالب يف وقت واحد وإبالغ اجلامعة مبوعد 
  الوصول أبسبوع على األقل قبل الوصول. 

  هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار 

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الطالب الذي قام به مقر السكن حسب ترتيبالفندق او 
 .عدة أسابيع قبل وصوهلميرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم ب -

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
دوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت خالل ساعات ال 0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  -
 الواثئق.

 املالحظات

Juan Tavares 
Mobile: 269-271-4844 
Juan.tavares@wmich.edu 

 

 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 ترتيبات الوصول والسكن

 

University of Evansville 

 جامعة إيفانزفيل
 املعدل املطلوب 3.0

 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير  8
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 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  3

 اتريخ الربانمج التعريفي 2018 يناير 4-7

Muscat –Evansville Regional Airport (EVV)- Muscat خط السري 

داخل  ال تشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

خارج  تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة 
 اجلامعة

  هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار  امعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجل

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الطالباختاره الفندق او السكن الذي 
يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من  -

ى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع املطار قبل سفرهم أبسبوع ويرج
 الزم.لإلختاذ ا

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
ة عشر ليالً بتوقيت خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثاني 0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  -
 الواثئق.

 املالحظات

Mr. Bob Wright 

bw74@evansville.edu 

812-488-2508 

 
 
 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 
 
 
 
 

 ترتيبات الوصول والسكن

University of Nebraska at Omaha 

 أوماها  - جامعة نرباسكا
 املعدل املطوب للتخصصات اهلندسية 3.0 – للتخصصات غري اهلندسية  2.5

 2017اكتوبر  16فصل اخلريف : 
 2018ناير ي 8فصل الربيع: 

 اللغةاتريخ بدء دراسة 

mailto:bw74@evansville.edu
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 2017اكتوبر  11فصل اخلريف: 
 2018يناير  3فصل الربيع: 

 التاريخ املقرتح للوصول

 2017اكتوبر  12فصل اخلريف: 
 2018يناير  4فصل الربيع: 

 اتريخ الربانمج التعريفي

Muscat - Eppley Airfield (OMA) - Muscat خط السري 

ات سكنية على طراز الشقق السكنية ]اربعة غرف وصالة معيشة ومحامني ومطبخ تتوفر يف اجلامعة وحد
دوالر  511متكامل. وتقع الوحدات السكنية على مقربة دقائق من الصفوف الدراسية. أسعار السكن هي 

 أمريكي شهرايً للطالب الواحد.

 السكن املتوفر داخل اجلامعة

سنة من العمر. كما تتوفر خيارات السكن مع  19كانوا قد امتوا اذا  للطلبة اخليار يف السكن خارج اجلامعة 
 عوائل أمريكية ويتم ذلك ابلرتتيب مع اجلامعة وحسب توفرها.

 خارج اجلامعة

هل سيتم إستقبال الطلبة يف  سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك
 املطار؟

 10:00مساًء ستقوم اجلامعة أبخذهم اىل السكن اجلامعي، أما اذا وصلوا بعد الساعة  10:00لساعة اذا وصل الطلبة قبل ا
 مساًء فسُيأخذون اىل الفندق.

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار

 Dodge St., Omaha, NE 68132 6990شقق سوناستا أي أس:  -

لتواصل مع مشرف الطلبة هناك سعر مخفض لطلبة الجامعة، وللحصول على السعر الخاص يجب ا -

أو من خالل البريد األلكتروني :  4025542293األجانب كونور ولينغهام من خالل رقم الهاتف 

cwillingham@unomaha.edu 

 

 الفندق املقرتح: 

 2648-554(402)1+ مث اطلب التحدث اىل مشرف الطلبة األجانبهاتف الطوارئ يف اجلامعة 
 )عند الضرورة فقط(. سؤولة املشرفني على الطلبة األجانب: لوري ايريسالرقم اخلاص ل   402-203-5872

 

يرجى التواصل مع منسق 
 الربانمج 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ترتيبات الوصول والسكن

West Virginia University 

 جامعة ويست فريجينيا
 املعدل املطلوب 3.0

2018يناير  8  اللغةاتريخ بدء دراسة  

 ملقرتح للوصولالتاريخ ا 2018يناير  3-4



55 

 

2018يناير  8  اتريخ الربانمج التعريفي 

Muscat –Morgantown Municipal Airport (MGW) - Muscat خط السري 

داخل  ملدة سنة اكادمييةتشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي  ال
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

خارج  تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة
 اجلامعة

  هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار  تم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.سي

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي قام به الطالب
ئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املال -

املطار قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع 
 الزم.لإلختاذ ا

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
الل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت خ 0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  -
 الواثئق.

 املالحظات

Stacy Fint 
Office Phone: 304-293-2570 
Email: stacy.fint@mail.wvu.edu  

 

 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 الوصول والسكنترتيبات 

Washington and Jefferson University 

 واشنطن وجفرسنجامعة 
 املعدل املطلوب 3.0

 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير  24

 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  22

mailto:stacy.fint@mail.wvu.edu
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 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  23

Muscat –Pittsburgh International Airport (PIT) - Muscat خط السري 

داخل  التشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي  
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

خارج  تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة
 اجلامعة

  هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار  سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي قام به الطالب
لتنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من يرجى من الطالب ا -

املطار قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع 
 الزم.لإلختاذ ا

د وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موع -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت  0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له -
 الواثئق.

 املالحظات

Dana Poole, Ph.D. 
Office Phone: 724-531-6867 
Cell Phone: 724-910-1224 
Email: dpoole@washjeff.edu  

 

 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

Florida Institute of Technology 

 جامعة وفلوريدا التقنية
 املعدل املطلوب 2.75

 2017 أكتوبر 16
 2017نوفمرب  13

 اللغةاتريخ بدء دراسة 

mailto:dpoole@washjeff.edu
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 2018 يناير 08
 التاريخ املقرتح للوصول قبل بدء الدراسة بثالثة أايم

 اتريخ الربانمج التعريفي اول يوم ابلربانمج

Muscat – Melbourne International Airport - Muscat خط السري 

ميكن التعرف أكثر على السكن اجلامعي و السكن العائلى من خالل غري إجبارى و لكن متاح و  
  http://www.fit.edu/housing زايرة املوقع اإللكرتوين التايل

 

داخل 
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

دوالر شهرايً للشخص  700-500سعار ترتاوح ما بني يتوفر كذلك سكن للطلبة خارج اجلامعة. أب
الواحد كما يتوفر سكن مع العوائل األمريكية ويرجى مأل اإلستمارة اخللصة بذلك وإرساهلا إىل منسق 

 الربانمج أبسرع وقت ممكن

خارج 
 اجلامعة

  م إستقبال الطلبة يف املطار هل سيت سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي قام به الطالب
يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من  -

امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع  املطار قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم
 الزم.لإلختاذ ا

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
 خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت 0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  -
 الواثئق.

 املالحظات

Betty Jean Humpherys 

Cell Phone: 321-917-4365 
 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 ترتيبات الوصول والسكن

University of South Forida 
 جامعة جنوب فلوريدا

 املعدل املطلوب 2.8

 2018يناير  22
 

 اللغةاتريخ بدء دراسة 
 انمج الباثواى                                                     ر ب اتريخ بدء دراسة
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 التاريخ املقرتح للوصول بثالثة أايم الربانمج التعريفيقبل بدء 

 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  16

Muscat -Tampa International Airport (TPA)- Muscat خط السري 

دوالر شهراي شامله  1250السكن إجبارى ىف العام الدراسي االول ابجلامعة و تكلفته حواىل  
 تفاصيل السكن: يرجى زايرة املوقع التايل للتعرف أكثر على، الوجبات

www.housing.usf.edu/housing_options 

داخل 
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

. ميكن زايرة . بعد إستيفاء السنة األوىل للسكن اجلامعى  تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة
 عرف على الشقق املتوفرة:املوقع اإللكرتوين التايل للت

www.on50tampa.com 

www.monticellousf.com 

www.avalonheights.net 

www.tampa.livetheprovince.com 

خارج 
 اجلامعة

على البريد سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك 
 INTOArrival@usf.eduااللكترونى التالى: 

  هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار 

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار قام به الطالبالفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي 
يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من  -

املطار قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع 
 الزم.لإلختاذ ا

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت  0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

ب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك على الطال -
 الواثئق.

 املالحظات

INTO ARRIVALS: 

 7163-361-813نقطة االتصال للوصول: 

 3457-362-813للطوارْى:   نقطة االتصال

 

 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 

 

 

 ترتيبات الوصول والسكن

University of Alabama  

 جامعة االابما

 

 في الثانوية العامة  2.5

 للدخول الى المرحلة األكاديمية 6.0ما ال يقل عن 

 المعدل المطلوب

 اللغةتاريخ بدء دراسة  2017اكتوبر  16

http://www.housing.usf.edu/housing_options
http://www.on50tampa.com/
http://www.monticellousf.com/
http://www.avalonheights.net/
http://www.tampa.livetheprovince.com/
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 2018يناير  4

 2017اكتوبر  18

 2018يناير  3

 التاريخ المقترح للوصول

 2017اكتوبر   19-20

 2018يناير   4-5

 تاريخ البرنامج التعريفي

Muscat – Birmingham   - Muscat خط السير 
نوع السكن   يتوفر السكن داخل الجامعة وخارجها

 المتوفر

سيتم إستقبالهم في المطار ولكن يجب إبالغ الجامعة بموعد الوصول بوقت كافي لتنسيق ذلك و تعبئة 

 استمارة الوصول 
هل سيتم إستقبال الطلبة في 

 لمطار ا

الوجهة بعد الوصول الى  

 المطار

• Home2 Suites by Hilton Tuscaloosa Downtown University Boulevard 

• Hotel Indigo Tuscaloosa Downtown 

 

 الفنادق المقترحة

Vicky Wyatt (Student Services Coord): 205-454-8066 

Jeff Capili (Recruitment Coordinator): 801-598-2492 

Bill Wallace (Director): 205-454-3461 

يرجى التواصل مع منسقة 

 البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السكنترتيبات الوصول و 

University of Alabama – Birmingham 

http://home2suites3.hilton.com/en/hotels/alabama/home2-suites-by-hilton-tuscaloosa-downtown-university-boulevard-TCLUBHT/index.html
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بريمينغهام -جامعة أالابما   

 
 

 ترتيبات الوصول والسكن

Florida International University 
 فلوريدا الدولية  جامعة

 املعدل املطلوب 2.25

 أو 2017اكتوبر  16
 2018يناير  8 

 اتريخ بدء دراسة اللغة
 انمج الباثواى                                                     ر ب اتريخ بدء دراسة

 وصولالتاريخ املقرتح لل يومنيالربانمج التعريفي بيوم أو قبل 

 أو 2017اكتوبر  9 
 2018يناير  3

 اتريخ الربانمج التعريفي

Muscat - Birmingham Airport (BHM)- Muscat خط السري 

 نوع السكن املتوفر داخل اجلامعة اال ابلنسبة لطلبة برانمج الباثواى  السكن غري إجباري داخل اجلامعة

 ط التالية:خيارات السكن خارج اجلامعة: يرجى مراجعة الرواب

 Southside, UAB, and 5 pointsأماكن ميكن الوصول اليها سريا: 

 Lakeview and Highlands Areas أماكن ميكن الوصول اليها ابلدراجة او اتوبيس عام 

 Homewood, Lakeshoreدقائق  10أماكن ميكن الوصول اليها ابلعربة خالل 

  ,Hoover, Vestavia, Mountain Brookدقائق  10ن أماكن ميكن الوصول اليها ابلعربة خالل اكثر م
Off campus housing site for UAB-- https://offcampushousing.uab.edu/ 

 http://www.bluecanoeproperties.com/; www.H2realestate.comUAB: 

 http://www.philbostanyrealty.com/ 
 apartment.com-www.birmingham-JH Berry Realtors 

http://www.theplaceapts.com  :::    ---  ww.selectmyspace.comw 

; birmingham-www.universityhouse.com/UH 
-www.Universityflats.com 

 جلامعةخارج ا

 شريطة ان يتم ذلك عن طريق الرابط التاىل:  سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك

http://www.biostudents.org/airport.html 
 هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار ترتيبات الوصولحسب 
يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار قبل سفرهم 

 عرب الربيد االلكرتوىن الزملأبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ ا

 0015717220000على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف 
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، 

 يس، اجلمعة(.األربعاء،اخلم

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك الواثئق. يرجى 
 لإلطالع على تفاصيل ما قبل السفر.  www.omani.infoمراجعة موقع امللحقية

 املالحظات
 

 

 Donna Ali 

Email: dali@uab.edu 

Phone: 205-934-9137 

 الربانمج يرجى التواصل مع منسق

https://offcampushousing.uab.edu/
http://www.bluecanoeproperties.com/
http://www.h2realestate.com/
http://www.philbostanyrealty.com/
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AEZO8AFG/DESKTOP%202017/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/shawar/Desktop/www.birmingham-apartment.com
http://www.selectmyspace.com/
http://www.universityhouse.com/UH-birmingham
http://www.universityflats.com/
http://www.biostudents.org/airport.html
mailto:dali@uab.edu
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 املعدل املطلوب 2.8

 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير  2
 

 التاريخ املقرتح للوصول الثة أايمقبل الربانمج التعريفي بث

 اتريخ الربانمج التعريفي اول يوم ابلربانمج

Muscat –Miami (MIA)- Muscat خط السري 

 دوالر شهري 1000السكن إجبارى ىف العام الدراسي االول ابجلامعة و تكلفته حواىل 
 

داخل 
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

خارج    للسكن اجلامعىبعد إستيفاء السنة األوىل   متوافر
 اجلامعة

على البريد  سيتم اســتقبالهم بالمطار و توفير االنتقال لهم شــريطة ان يتم اعالم الجامعة بموعد الوصول للتنسيق
 auren.vansant@globalfiu.comlااللكترونى التالى: 

 

 الطلبة يف املطار هل سيتم إستقبال 

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار السكن الذي خيتاره الطالب
يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار قبل سفرهم أبسبوع  -

 ال تقل عن اسبوع إلختاذ الالزم.ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة 

خالل  0015717220000على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
عاء،اخلميس، ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األرب

 اجلمعة(.

 على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك الواثئق. -

 املالحظات

 Justin Marin (justin.marin@GlobalFIU.com) 

 
Phone: 757-319-9059 

 الربانمج التواصل مع منسق يرجى

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ترتيبات الوصول والسكن

University of Central  Florida 
 وسط فلوريدا جامعة

 املعدل املطلوب 3.0

mailto:lauren.vansant@globalfiu.com
mailto:justin.marin@GlobalFIU.com
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 ةاللغاتريخ بدء دراسة  2018يناير  3

 التاريخ املقرتح للوصول بثالثة أايمالربانمج التعريفي قبل بدء 

 تعريفياتريخ الربانمج ال 2018يناير  2

Muscat –Miami (MIA)- Muscat خط السري 

 دوالر شهري 1000السكن إجبارى ىف العام الدراسي االول ابجلامعة و تكلفته حواىل 
 

داخل 
 اجلامعة

نوع السكن 
 املتوفر

خارج   بعد إستيفاء السنة األوىل للسكن اجلامعى   متوافر
 اجلامعة

تقال لهم شــريطة ان يتم اعالم الجامعة بموعد الوصول سيتم اســتقبالهم بالمطار و توفير االن
 Erica.giljohann@globalucf.com: على البريد االلكترونى التالى للتنسيق

 

هل سيتم إستقبال الطلبة يف 
 املطار 

 ملطارالوجهة بعد الوصول اىل ا السكن الذي خيتاره الطالب
يرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من املطار قبل  -

 سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع إلختاذ الالزم.

اً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفي -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت السلطنة  0015717220000

 أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

 لتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك الواثئق.على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة اب -

 املالحظات

Erica Giljohann 
Melissa Davison (Melissa.davison@globalucf.com 

Phone: 407-823-4669 

 

 يرجى التواصل مع منسق

 الربانمج

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 الوصول والسكنترتيبات 

University of Albany – State University of New York 

 جامعة والية نيو يورك  –الباين جامعة 
 املعدل املطلوب 2.75

mailto:Erica.giljohann@globalucf.com
mailto:Melissa.davison@globalucf.com
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 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير  17

 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  15

 اتريخ الربانمج التعريفي 2018يناير  17-19

Muscat – Albany - Muscat خط السري 

  السكن داخل اجلامعة إجباري خالل السنة األوىل والثانية من الدراسة األكادميية 

 
داخل 
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

يتوفر سكن خارج اجلامعة وميكن زايرة الرابط التايل للتعرف على الشقق املعروضة واألسعار 
http://www.apartmentguide.com/apartments/New-

York/SUNY--Albany/ 

خارج 
 اجلامعة

  هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار  سيتم إستقباهلم يف املطار ولكن جيب إبالغ اجلامعة مبوعد الوصول لتنسيق ذلك.

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الفندق او اجلامعة حسب ترتيب السكن الذي قام به الطالب
ملسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم وتسهيل إجراءات نقلهم من يرجى من الطالب التنسيق مع ا -

املطار قبل سفرهم أبسبوع ويرجى منهم أيضاً إعالم امللحقية الثقافية بتفاصيل سفرهم بفرتة ال تقل عن اسبوع 
 الزم.لإلختاذ ا

اجلامعة على رقم اهلاتف  على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت  0015717220000

 السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخلميس، اجلمعة(.

سة قبل إبراز تلك على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدرا -
 الواثئق.

 املالحظات

For ESL program: 

Mark D. Rentz 

Managing Director of Intensive ESL 

Mrentz@albany.eduEmail:   

Phone: 518-591-8176 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ترتيبات الوصول والسكن

University of Minnesota – Twin Cities  

 منيسواتجامعة 

mailto:Mrentz@albany.edu
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قرارات القبول تعتمد على تقييم كامل مللف الطالب والتخصص األقل علما أن   على  3.0
 املرغوب يف دراسته 

 

 املعدل املطلوب

 اللغةاتريخ بدء دراسة  2018يناير  16

 التاريخ املقرتح للوصول 2018يناير  2

 ريخ الربانمج التعريفيات 2018يناير  8-12

Muscat – Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP) 

 -Muscat 
 خط السري

داخل  التشرتط اجلامعة السكن داخل احلرم اجلامعي  
 اجلامعة

 نوع السكن املتوفر

خارج  تتوفر الشقق السكنية حول اجلامعة
 اجلامعة

ار وعلى الطالب أتمني وسيلة النقل من املطار إىل الفندق أو لن توفر اجلامعة االستقبال يف املط
  مقر السكن

  هل سيتم إستقبال الطلبة يف املطار 

 الوجهة بعد الوصول اىل املطار الذي قام به الطالب مقر السكن حسب ترتيبالفندق او 
 .عدة أسابيع قبل وصوهلمبيرجى من الطالب التنسيق مع املسؤولني يف جامعاهتم لرتتيب السكن املالئم هلم  -

على الطالب أو ويل أمره األتصال هاتفياً ابمللحقية لتأكيد موعد وصوله اىل اجلامعة على رقم اهلاتف  -
خالل ساعات الدوام الرمسي من الساعة اخلامسة مساًء وحىت الثانية عشر ليالً بتوقيت  0015717220000

 ميس، اجلمعة(.السلطنة أايم )اإلثنني، الثالاثء، األربعاء،اخل

على الطالب إحضار مجيع الواثئق الصحية اخلاصة ابلتطعيمات حيث لن يسمح له ببدء الدراسة قبل إبراز تلك  -
 الواثئق.

 املالحظات

Sara Schroth  

Office: 1503-624-612  
 Schro861@umn.edu 

 

 يرجى التواصل مع منسق الربانمج

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Schro861@umn.edu
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لواليات المتحدة ملحق خاص بالدراسات العليا في ا

 األمريكية

 الدراسات العليا بالواليات المتحدة األمريكية

 

تقوم آالف الكليات والجامعات األمريكية بتقديم شهادات الدراسات العليا، والتعليم االمهني 
لتحقيق أهدافهم ااألكاديمية  المتخصص، باإلضافة إلى إتاحة الفرص ألصحاب المنح الدراسية

والمهنية في الواليات المتحدة األمريكية. واألسباب التي تجعل الكثير من الطالب الدوليون 
 يرغبون في الدراسة بالواليات المتحدة األمريكية ما يلي: 

الجودة: تشتهر الجامعات األمريكية على مستوى العالم بجودة مرافقها ومواردها وهيئات التدريس 
العاملة بها. وتضمن نظم اإلعتماد إستمرار هذه المؤسسات التعليمية في الحفاظ على هذه 

 المعايير.

الخيارات: يقدم نظام التعليم األمريكي العديد من الخيارات ال نظير لها في أنواع المؤسسات 
اد الدراسية التي التعليمية والبيئات األكاديمية واإلجتماعية وشروط اإللتحاق والبرامج المقدمة والمو 

 يتم التخصص فيها.

التنوع: يوجد أجناس متنوعة من البشر من خلفيات ثقافية متباينة ومن كافة اإلهتمامات من 
 جميع أنحاء العالم في الجامعات األمريكية.

القيمة: توفر الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية قيمة ممتازة بالنسبة لكلفتها. فوجود مجموعة 
 من  كبيرة

أقساط الدراسة، والتكاليف المعيشية المختلفة باإلضافة إلى بعض المساعدات المالية التي تقدمها 
 المؤسسات التعليمية جعل الدراسة الدراسة بها أمرًا ممكنًا للعديد من الطالب.

امج المرونة: يتمتع الطالب في الواليات المتحدة األمريكية بإمكانية اإلختيار من العديد من البر 
والدورات الدراسية داخل جامعاتهم، كما يتوفر لديهم خيار اإلنتقال من مؤسسة تعليمية إلى 

 مؤسسة تعليمية أخرى.
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أو مدرسة   Instituteأو معهد  Collegeأو كلية  Universityيمكن إطالق إسم جامعة
School األمريكية  على المؤسسات التعليمية التي تمنح شهادات علمية في الواليات المتحدة

علما بأن الكليات والمعاهد ال تقل عن الجامعات باي حال من األحوال. ويستخدم مصطلح 
ومصطلح   State Universityأو حكومية أو جامعة والية  Public Universityجامعة عامة

إلى الطريقة التي تحصل بها الجامعة على الدعم المالي. وتحصل   Privateجامعة خاصة
عامة على جزء من دعمها من حكومة الوالية التي تقع بها  لذا فإن الرسوم الدراسية الجامعات ال

 التي تتقاضاها من الطالب تكون غالبا أقل من تلك التي تتقاضاها المؤسسات التعليمية الخاصة.

 

 شهادات الدراسات العليا والتمييز بين المؤسسات التعليمية:

الواليات المتحدة األمريكية هما الماجستير والدكتوراة  شهادتا الدراسات العليا المقدمتان في
وتتضمن كلتاهما الجمع بين البحث والدورات الدراسية. وتعتمد الدراسة في مرحلة الدراسات العليا 
على الطالب نفسه بدرجة أكبر من المرحلة الجامعية. وننوه إلى أنه من الممكن أن تكون شهادة 

هنية )إحترافية( ومن الممكن أن تكون أو ال تكون  مصممة لتقود الماجستير إما أكاديمية أو م
الطالب إلى نيل درجة الدكتوراة. تشمل كال الشهادتان على مقررات تعليمية، أبحاث مستقلة 
وتتفاوت إلى حد كبير طول الفترة الزمنية إلكمال متطلبات الشهادة بين البرامج المختلفة وفي 

شهرًا للحصول على درجة الماجستير، وما بين أربع إلى ست  24إلى  12العادة تكون ما بين 
 سنوات إلكمال برنامج الدكتوراة بعد الحصول على شهادة البكالوريوس.

 

 وفي هذا الصدد نود أن ننوه لآلتي:
أهمية البحث عن الجامعة المناسبة التي تقدم التخصص الذي ترغب في دراسته. يجب  •

رتيب جيد ومع تنوع البرامج التي تقدمها معظم ان تكون الجامعة معتمدة وذات ت
 الجامعات فإن بعضها تشتهر بتقديم تخصصات معينة.

بما أن التقديم للدراسات العليا له متطلبات مختلفة فيجب أن تقوم بتقديم الطلبات  •
 للجامعات المختلفة بنفسك ويقتصر دور الملحقية على متابع الطلب بعد تقديمه.

شهرًا ويمكن اإلطالع على  12إلى  6لتحاق قبل فترة قد تمتد من يجب تقديم طلبات اإل •
مواعيد إنتهاء تقديم طلبات القبول لكل جامعة من موقع الجامعة على اإلنترنت والذي 
يقدم في العادة معلومات مفيدة عن الجامعة وتفاصيل كل برنامج تقدمه والبحوث التي 
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ها والتواصل مع أساتذة الجامعة في يعمل بها األساتذة والتي نوصي باإلطالع علي
المجال الذي ترغب بدراسته خاصة للراغبين في اإللتحاق بالدراسات العلمية حيث أن 
اإلتصاالت المباشرة تساعد كثيرًا في التعريف بك وبإهتماماتك وبالتالي في تقييم طلب 

 إلتحاقك بالجامعة.
 ية المطلوبة قبل فترة كافية.ننصح بعمل إختبارات اللغة وإختبارات المقدرات العلم •
إذا رغبت في إصحاب أسرتك معك يجب أرسال معلوماتهم عند إستخراج مستندات  •

التأشيرة وربما يطلب من مقدم الطلب إثبات المقدرة المالية إلعاشتهم وننصح بأن تكون 
معهم شهاداتهم المدرسية ومستندات التطعيمات علمًا بأن التعليم مجان بالمدارس 

 ية بالواليات المتحدة األمريكية.الحكوم
يجب على طالب الدراسات العليا التسجيل في التأمين الصحي بالجامعة وتسجيل أفراد  •

األسرة كذلك علمًا بأن الملحقية تتحمل أقساط التأمين الصحي للمبعوث واألسرة حسب 
 ما هو محدد بقانون البعثات.

لجدول المنشورة في موقع الملحقية تمنح المخصصات الشهرية والبدالت المرفقة حسب ا •
 .  WWW.omani.infoعلى اإلنترنت على العنوان

 نؤكد على اهمية التواصل مع الملحقية الثقافية للحصول على أي مساعدات مطلوبة. •
 القبول للدراسات العليا:

   تطلب الجامعات األمريكية المستندات والوثائق األتية للحصول على قبول للدراسات العليا:

نسخ  مترجمة ومصدقة ألصل شهادة البكالوريوس وكشف الدرجات النهائي  .1
من  3.00)معظم الجامعات تطلب أن ال يقل المعدل التراكمي عن جيد جدًا أو 

4.00 .) 

نسخ مصدقة ومترجمة ألصل شهادة الماجستير وكشف الدرجات إن وجدت عند  .2
 التقديم لدراسة الدكتوراة.

  IELTSواأليلتس TOEFLاإلنجليزية مثل التوفل  درجات إختبار مقدرات اللغة .3
 وتختلف المعدالت المطلوبة من جامعة ألخرى ومن تخصص آلخر.

تطلب من   GREدرجات إختبارات المقدرات األكاديمية التخصصية مثل ال .4
للذين يرغبون  GMATالراغبين في دراسة معظم التخصصات ويطلب إختبار 
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ال. وننوه إلى أن بعض البرامج ال تطلب هذه في اإللتحاق بدراسات إدارة األعم
   اإلختبارات ولكنها قليلة.

السيرة الذاتية للطالب متضمنة تاريخه العملي والعلمي واألبحاث والمؤلفات  .5
 والجوائز التي حصل عليها.

يوضح فيها   Statement of Purposeنبذة موجزة باللغة اإلنجليزية في .6
فيها الدرجة العلمية والتخصص الدقيق وأسباب الطالب الغاية من دراسته ويحدد 

إختياره لهذا التخصص وعالقة التخصص بالعمل الذي ينوي أن يقوم به بعد 
 تخرجه.

ثالثة رسائل توصية أو أكثر باللغة اإلنجليزية من األساتذة الذين قاموا بتدريسك  .7
ويحبذ ايضًا خطاب توصية من رئيسك المباشر في العمل. وننوه إلى أن 

ابات التوصية من المهم أن توضح مستواك األكاديمي مقارنة بالطلبة الذين خط
 قام أساتذتك بتدريسهم وما يميزك عن أقرانك وال تقبل التوصيات المتشابهة.

خطاب الضمان المالي أو نسخة من كشف الحساب البنكي وخطاب من البنك  .8
ة. ويمكن للملحقية يشهد بالمقدرة المالية إذا لم يكن لمقدم الطلب بعثة دراسي

إصدار خطاب الضمان المالي للجامعة إذا تم موافاتها بقرار اإلبتعاث أو خطاب 
من جهة اإلبتعاث علمًا بأن خطاب الضمان المالي أو إثبات المقدرة المالية مهم 

 جدًا في الحصول على القبول.

 نسخة من جواز سفر الطالب وكذلك من جواز سفر الزوجة واألوالد في حالة .9
 مرافقتهم له للمبتعث.

العنوان الدائم وعنوان العمل والسكن وأرقام الهواتف والفاكسات والبريد   .10
 .E-Mailاإللكتروني 

شهادة تطعيم ضد األمراض معتمدة ومصدقة ومترجمة باللغة اإلنجليزية تفيد   .11
بأن الطالب قد حصل على التطعيمات المطلوبة التي تشترط الجامعة إستيفائها قبل 

 الدراسة. بدء

يجب التأكد من ان الجامعة معترف بها وموصى بالدراسة بها من قبل وزارة   .12
 التعليم العالي.
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يجب التقديم وإرسال المستندات المطلوبة للجامعة مباشرة حيث أن موظفي   .13
الملحقية لن يتمكنون من تقديم طلبات القبول للدراسات العليا نيابة عن المتقدم ولكن 

لطلب مع الجامعة إذا تم موافاتهم برقم الطلب أو رقم الطالب الذي يمكنهم متابعة ا
 توافيك به الجامعة بعد تقديم طلب اإللتحاق.

 أنواع القبول:

 هناك نوعان من القبول موضحة كما يلي:

: يمنح للمتقدمين الذين يتم  Unconditional Acceptanceقبول غير مشروط -1
العلمية التي يرغبون في دراستها بالجامعة قبولهم مباشرة لدراسة تخصصهم والدرجة 

 بعد إستيفاء جميع شروط القبول.

: ويمنح للمتقدمين الذين لم يتمكنوا من  Conditional Acceptanceقبول مشروط -2
إستيفاء شرط أو أكثر من شروط القبول مثل عدم الحصول على المعدل المطلوب 

لهم على المعدل المطلوب في في إختبارات اللغة اإلنجليزية مثل أو أو عدم حصو 
إختبارات المقدرات األكاديمية التخصصية مثل أو. ويمكن أن يكون القبول مشروطًا 
أيضًا على حصول الطالب على معدل جيد في الفصل األول لدراسته العليا 

كما يمكن أن يكون القبول مشروطًا بحصول الطالب  Pre-Requisitesوتسمى
بة في دراسة تخصصه ولم يقم بدراستها في المرحلة على معدل جيد في مواد مطلو 

الجامعية أو قام بدراستها ولكن لم يتحصل على معدل جيد وتسمى 
 . Deficiencyبالنواقص

 التأمين الصحي لطلبة الدراسات العليا:

على جميع طلبة الدراسات العليا التسجيل في برامج التأمين الصحي المقدمة من جامعاتهم التي 
لوماتها في مكاتب خدمات الطلبة األجانب بالجامعات أو في موقع كل جامعة على تتوفر مع

اإلنترنت. ويجب على كل موفد أن يقوم بالتسجيل في التأمين الصحي للجامعة فور وصوله 
بدون تأخير. وننوه إلى أن بعض الجامعات ال توفر تأمينًا صحيًا ألفراد األسرة. وعلى موفد 

يصطحب أسرته معه في الجامعات التي ال توفر تأمينًا صحيًا أن يقوم فورًا  الدراسات العليا الذي
بالتسجيل في تأمين صحي له ولعائلته بعد التشاور مع مكتب خدمات الطالب األجانب أو مكتب 
التأمين الصحي بالجامعة. الملحقية ستقوم بدفع رسوم التأمين الصحي للجامعة أو شركة التأمين 

ها بالفواتير. وهناك بعض شركات التأمين الصحي تطلب الدفع مقدمًا قبل الصحي عند موافات
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التسجيل في التأمين الصحي وإذا قام الطالب بدفع مبالغ التأمين الصحي مباشرة ستقوم الملحقية 
 بتعويضه عنها فور إستالمها للفواتير ومستندات الدفع.

ئة لكل فرد من أفراد األسرة علمًا بان دوالر سنويًا لحاالت عالج اإلسنان الطار  400حدد مبلغ 
 الحد األقصى المسموح به للعائلة هو ثالثة أطفال باإلضافة للزوج/الزوجة.

 مخصصات طلبة الدراسات العليا:

 مخصصات طلبة الدراسات العليا الدارسين بالواليات المتحدة األمريكية وكندا موضحة في الجدول التالي:

 الواليات المتحدة األمريكية
المخصصات  

 الشهرية
عالوة الكتب 

 سنوياً 
عالوة المالبس 

 سنوياً 
عالوة 

المعدات كل 
 سنتين

عالوة البحث 
تدفع على 

 قسطين

عالوة الوزن 
 الزائد

 520 1300 390 260  600/700 1600 الماجستير

 520 2600 390 260 600/700 1800 اإلمتياز/الزمالة

 520 2600 390 260 600/700 1800 الدكتوراة

 520 1300 390 260 600/700 1921.25 ماجستير متزوج

  520  2600  390  260 600/700 2171.25 دكتوراة متزوج

 كندا
 800 2000 600 400 740/920 1700 الماجستير

 800 4000 600 400 740/920 2000 اإلمتياز/الزمالة

 800 4000 600 400 740/920 2000 الدكتوراة

 800 2000 600 400 740/920 2125 ماجستير متزوج

  800  4000  600  400 740/920 2500 دكتوراة متزوج

مواقع الجمعيات الطالبية العمانية في الواليات 

 المتحدة األمريكية على الفيس بوك
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في أدناه مجموعة من المواقع اإللكترونية على الفيس بوك واإلنستغرام لبعض الجمعيات الطالبية 
 العمانية.

 
Oregon State University:  

https://www.facebook.com/OSA.OSU 

Omani Students Association at Oregon State University 

 

Washington State University 

Omani Students association at WSU 

https://www.facebook.com/OSAIP?ref=ts&fref=ts 

 

University of Cincinnati 

Omani Students Association at UC 

https://www.facebook.com/OmaniStudentAssociationAtUc 
 

Ohio University 

Omani Students Association , Ohio University 

https://www.facebook.com/pages/Omani-Students-Association-Ohio-

University/465863906791400?ref=ts&fref=ts 

 
University of Kentucky 

Omani Students Association @University of Kentucky 
https://www.facebook.com/OSAatUKY?ref=ts&fref=ts 

 
University of Michigan – Dearborn 

Omani Students Association (OSA)  @ University of Michigan-Dearborn 

https://www.facebook.com/OSA.UMD?ref=ts&fref=ts 
 
Pennsylvania State University 

Omani Students@PSU 
https://www.facebook.com/pages/Omani-
StudentsPSU/268211713216067?ref=ts&fref=ts 
 
University of Minnesota 

Omani Student Union@UMN 
https://www.facebook.com/osu.minnesota 

 
 
University of Louisiana at Lafayette 

Omani Student Association @ ULL 

https://www.facebook.com/OSA.OSU
https://www.facebook.com/OSAIP?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/OmaniStudentAssociationAtUc
https://www.facebook.com/pages/Omani-Students-Association-Ohio-University/465863906791400?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Omani-Students-Association-Ohio-University/465863906791400?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/OSAatUKY?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/OSA.UMD?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Omani-StudentsPSU/268211713216067?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Omani-StudentsPSU/268211713216067?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/osu.minnesota
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https://www.facebook.com/osaatull?fref=ts 

 

California State University 

Omani Student Association@ Long Beach 

https://www.facebook.com/omaniso 

 

Florida Institute of Technology 

Omani Student Association@Melcourne 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1433174443572236&story

_fbid=1464343680455312 

 

 

Kent State University 

Omani Student Association@ Kent 

https://www.facebook.com/pages/Omani-Student-Organization-In-Kent-

State-University/1390774594496836 

 

 

Louisiana State University  

Omani Student Association@ Baton Rouge 

https://instagram.com/omani_lsu/ 

 

University of Missouri – Kansas City 

Omani Student Association @ Kansas City 

https://roogroups.collegiatelink.net/organization/omanisatumkc/about 

 

University of North Texas 

Omani Student Association@ Denton 

https://www.facebook.com/pages/Omani-Students-Association-at-

UNT/639053789493159 

 

University of Nebraska – Lincoln 

Omani Student Association @ Lincoln 

https://www.facebook.com/OM.UNL 

 

University of North Carolina – Greensboro 

Omani Student Association@ Greensboro 

https://instagram.com/osa_uncg/ 

 

Oakland University 

Omani Student Association@ Oakland 

https://orgsync.com/100722/chapter 

 

https://www.facebook.com/osaatull?fref=ts
https://www.facebook.com/omaniso
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1433174443572236&story_fbid=1464343680455312
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1433174443572236&story_fbid=1464343680455312
https://www.facebook.com/pages/Omani-Student-Organization-In-Kent-State-University/1390774594496836
https://www.facebook.com/pages/Omani-Student-Organization-In-Kent-State-University/1390774594496836
https://instagram.com/omani_lsu/
https://roogroups.collegiatelink.net/organization/omanisatumkc/about
https://www.facebook.com/pages/Omani-Students-Association-at-UNT/639053789493159
https://www.facebook.com/pages/Omani-Students-Association-at-UNT/639053789493159
https://www.facebook.com/OM.UNL
https://instagram.com/osa_uncg/
https://orgsync.com/100722/chapter


73 

 

University of South Florida 

Omani Student Association@ Tampa 

https://www.facebook.com/OSAUSF 

 

University of South Carolina 

Omani Student Association@ Columbia 

https://www.facebook.com/pages/OSA-Omani-Student-Association-at-

USC/276491439030523 

 

West Virginia University 

Omani Student Association@ Morgantown 

https://www.facebook.com/OSA.WVU 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

https://www.facebook.com/OSAUSF
https://www.facebook.com/pages/OSA-Omani-Student-Association-at-USC/276491439030523
https://www.facebook.com/pages/OSA-Omani-Student-Association-at-USC/276491439030523
https://www.facebook.com/OSA.WVU

