
هل تقدمت بطلب تنافسي لبعثة دراسية خارجية إما 
 )ESAM( أو تخصصات إنسانية )STEM( لتخصصات علمية

وتنوي الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية أو في كندا؟

األسئلة اآلتية هي أسئلة طرحها طلبة عمانيون وأولياء أمورهم وقد قام 
فريق “تخصصي” بجمعها ومراجعتها وتنظيمها في حين تم الحصول على 

اإلجابات من جامعة بنسلفانيا )UPenn( المرموقة الواقعة في الواليات 
المتحدة األمريكية باعتبارها شريكا داعما للمحتوى.

أسئلة وأجوبة حول برنامج جامعة بنسلفانيا

 )ESAM( و )STEM( سؤال: لقد سمعت بأنه بإمكان المتقدمين لبعثات
التسجيل في أحد برامج جامعة بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية فهل 

هذا هو البرنامج التأسيسي للجامعة؟

الجدد  للمتقدمين  تحضيرية  دورة   )UniConn( الجامعي  التواصل  برنامج  يعد 
إلى  تنافسي  بطلب  بعد  يتقدموا  لم  الذين  الطالب  )أي  المحتملين  الدوليين 
ب  أيضا  إليها   )يشار  بنسلفانيا  جامعة  في  متاح  وهو  العالي(  للتعليم  مؤسسة 

)UPenn( الواقعة في مدينة فيالدلفيا بالواليات المتحدة األمريكية.

)UPenn( وبين والية بنسلفانيا ألن هذه جامعة مختلفة.  الرجاء عدم الخلط بين 
وقد أِعد البرنامج، مثل معظم برامج مهارات اللغة اإلنجليزية والدراسة األكاديمية 
السابقة للدورة، لمساعدة الطالب على تحسين مهارات اللغة اإلنجليزية األكاديمية 
والدراسة )بشكل أكبر(. غير أن ما يجعل هذا البرنامج مختلفا عن معظم البرامج 
القبول في  أيًضا كيفية اجتياز عمليات  أن الطالب سيتعلمون  السابقة للدورة هو 
التعليم  لمؤسسات  وتنافسية  كاملة  طلبات  وسيقدمون  الجامعات  أو  الكليات 
إلى  يشار   .* المتحدة  الواليات  في  أساسي  بشكل   )HEIs( بها  الموصى  العالي 
الطالب المسجلين في هذا البرنامج باسم “المتقدمين الجدد” بينما يرمز »الطالب 
العالي  التعليم  مؤسسة  في  البكالوريوس  درجة  من  األولى  للسنة  الجديد« 

بالواليات المتحدة.

يعد برنامج UniConn خياًرا مناسًبا لطالب التخصصات العلمية STEM العمانيين 
ذوي العالمات العالية وطالب المنح الخارجية للتخصصات اإلنسانية ESAM الذين:

y *يرغبون في الدراسة بالواليات المتحدة  أو في كندا
y يعرفون بدقة البرنامج الذي يريدون التخصص فيه
y /ومن هم بحاجة إلى تحسين لغتهم اإلنجليزية ومهاراتهم الدراسية و

أو رغبتهم في متابعة دراساتهم الجامعية العليا في إحدى مؤسسات التعليم 
حتى  لديهم  ليس  ولكن  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  بها  الموصى  العالي 
اآلن خطاب عرض غير مشروط )خطاب قبول( في الوقت الذي يحصلون فيه على 

المنحة الدراسية بشكل تنافسي من نظام القبول الموحد.
* قد يكون تقديم تطبيقات تنافسية إلى الجامعات في كندا خياًرا، ولكن يجب 
البعثات الدراسية حيث يمكن لطالب ال  أن يتماشى هذا الخيار مع قواعد ولوائح 
فترة  خالل  فقط  ولكن  لديهم  المفضلة  الدراسة  وجهة  اختيار   ESAM و   STEM

التسجيل وقبل السفر.



في  مهاراتهم  تحسين  إلى  يحتاجون  الذين  للطالب  مناسب  البرنامج  هذا  سؤال: 
اللغة اإلنجليزية وخضعت  بالفعل في  اللغة اإلنجليزية، ولكن ماذا لو كنت مجيدة 

الختبار القدرات المدرسية )SAT( أثناء وجودي في المدرسة ؟

البرنامج  UniConn وفًقا الحتياجات كل طالب، لذا، فإن هذا  سيتم تصميم برنامج 
مناسب لمن يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم اللغوية والدراسية، ولكنه مناسب أيًضا 
ألولئك الذين يتمتعون بمهارات متقدمة في اللغة اإلنجليزية وحتى العالمات العالية 
SAT حيث أن المواعيد النهائية لتقديم الطلبات لفصل خريف 2023 عادة ما  الختبار 

تكون في ديسمبر من كل عام.

سؤال: هل سيساعدني هذا البرنامج في تأمين القبول في جامعة جيدة في الواليات 
المتحدة أو في كندا؟

خالل دورة UniConn، سيتقدم الطالب في المقام األول إلى العديد من مؤسسات 
التعليم العالي في الواليات المتحدة و )إن كان مسموحا( في كندا. عادة ما يجب 
أن يوصي مكتب الملحق الثقافي )CAO( بجميع مؤسسات التعليم العالي بعمان 
 UniConn دورات  ستركز   .ESAM و   STEM الدراسية  البعثات  لبرامج  المستهدفة 
الدراسية على كتابة وخطابات الغرض من الدراسة؛ جلسة تقديم المشورة الفردية 
القبول.  عملية  حول  العمل  وورش  والجامعات  الكليات  في  القبول  أخصائيي  مع 
المدارس  من  متوازنة  قائمة  في  تنافسي  بشكل  الطالب  يتقدم  أن  هو  الهدف 
)»المدرسة« و »الكلية« هي كلمات تستخدم بالتبادل لإلشارة ل »الجامعة« في الواليات 
العلمي  العالي والبحث  التعليم  وزارة  الموافقة عليها من  تتم  أن  المتحدة(، بشرط 
واالبتكار )MoHERI( لبرامج البعثات الدراسية الخارجية ال STEM وال ESAM. يرجى 
وال  واشنطن  في  الثقافية  الملحقية  أو  العمانية  الصحة  لوزارة  يمكن  ال  أنه  مراعاة 
العالي  التعليم  مؤسسة  في  القبول  تأمين  على  قدرتك  ضمان   UPenn برنامج 
التصنيف  ذات  المؤسسات  وخاصة  المدارس،  من  الكثير  تكون  قد  لديك.  المفضلة 
جميع  من  الموهوبين  الطالب  من  الكثير  أن  يعني  وهذا  للغاية  تنافسية  األعلى، 
المتاحة، ويمكن أن  بينما تحدهم األماكن  الدراسة هناك،  العالم يرغبون في  أنحاء 

تستغرق عملية التقديم قدًرا كبيًرا من الوقت والجهد.

 SE390( )SE380 STEM( أو  سؤال: إذا كنت مدرًجا في القائمة المختصرة لمنحة 
 UNICONN الخارجية في أغسطس 2022 وأنا مهتم بالتسجيل في برنامج )ESAM

- ماذا سيحدث بعد ذلك؟

y  إذا قمت بالتسجيل )لدى قسم البعثات الدراسية الخارجية في وزارة التعليم
في  الدراسة  متابعة  في  يرغب  كشخص  واالبتكار(  العلمي  والبحث  العالي 
الواليات المتحدة ولم يكن لديك خطاب عرض بعد، فإن الموظفين العاملين 
سوف  المتحدة  الواليات  في  واشنطن  في  الثقافي  الملحق  مكتب  في 

يقدمون لك النصيحة وفًقا لذلك فيما يخص خياراتك.
y  فسيتعين عليك تحديد ،UniConn برنامج  التسجيل في  إذا كنت ترغب في 

تخصصك المفضل )مثل الهندسة المدنية، واالقتصاد، وما إلى ذلك - وليس 
حيث  االجتماعية«(  »العلوم  أو  »الهندسة«  مثل  أوسع  دراسة  مجال  مجرد 
سيتعين عليك كتابة مقاالت أو بيانات شخصية إلى مؤسسات التعليم العالي 

تشرح سبب رغبتك في دراسة هذا التخصص بالذات.
y  على متوفرة  غير  المهنية  الجامعية  الدرجات  برامج  بعض  تكون  ما  عادة 

مستوى البكالوريوس في الواليات المتحدة - عادة ما تعدك برامج الدرجات 
أو  مهنةالمحامي  في  )فكر  المثال  سبيل  على   - معينة  لمهنة  المهنية 
الدكتور(، بينما ال تشمل بعثات STEM أو ال ESAM دراسةالطب. يرجى الرجوع 

إلى المسؤول والمواقع الرسمية للجامعات الموصى بها.

 UniConn سؤال: حسًنا، ماذا سيحدث بعد ذلك بمجرد تسجيلي كطالب في دورة
ومتى سأسافر إلى الواليات المتحدة؟

y  SAT اإلنترنت وتسجل في اختبار  برنامج عبر  أواًل في  المحتمل أن تسجل  من 
أثناء وجودك في عمان )في أغسطس *(: هذا البرنامج - التقدم إلى الجامعات 
األمريكية - المسبق عبر اإلنترنت هو برنامج مخصص لطالب البعثات العمانيين 
للجامعة عند  التقديم  لبدء عملية  اإلمكان  سيساعدك على االستعداد قدر 

وصولك إلى الواليات المتحدة.
y  من الكثير  تستخدمه  قبول  امتحان  هو   )SAT( المدرسية  القدرات  اختبار 

من  لمزيد  القبول.  قرارات  التخاذ  المتحدة  الواليات  في  والجامعات  الكليات 
https://www.princetonreview. التالي:  الموقع  زيارة  يرجى  المعلومات، 

com/college/sat- معلومات. سُيطلب منك التسجيل في اختبار SAT قبل 
األول من سبتمبر 2022، بينما سيكون تاريخ االختبار الفعلي في األول من أكتوبر، 

هل تعلم؟
أن جامعة بنسلفانيا 
هي أحد الجامعات 

الثمانية العريقة التي 
تنتمي لرابطة اللبالب 
في الواليات المتحدة 

و‘Ivy League’ هو االسم 
المطبق عموًما على 

ثماني جامعات مشهورة 
في الواليات المتحدة 

األمريكية
)براون وكولومبيا 

وكورنيل ودارتموث 
وهارفارد وبنسلفانيا 

وبرينستون وييل( والتي 
على مدى السنوات 

كانت تحظى باهتمامات 
مشتركة في البعثات 
الدراسية وكذلك في 

ألعاب القوى.

وقد صاغ ستانلي وودوارد، 
الكاتب الرياضي في 

نيويورك هيرالد تريبيون، 
’Ivy League‘ العبارة

في أوائل الثالثينات )1930(.



2022، في فيالدلفيا، بنسلفانيا.
y https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register :أين يمكنك التسجيل؟ بزيارة الموقع التالي
y  سيتعين عليك اختيار موقع المكان الذي .UniConn سجل بمجرد أن يؤكد مقدم المنحة أنه يمكنك التسجيل في برنامج -

ستجري فيه االختبار. وأسهل طريقة باستخدام الرمز البريدي التالي: 19104.
y  من المتوقع أن تسافر في سبتمبر وسيقدم مسؤول البعثات الدراسية في عمان المزيد من المعلومات حول إجراءات طلب

التأشيرة.
y   هي فصل دراسي أو فصالن وهذا يعتمد جزئًيا على التقدم الذي تحرزه وما إذا كان يمكنك تأمين UniConn مدة برنامج

القبول في أحد مؤسسات التعليم العالي الموصى بها في فصل الخريف أو الربيع. ومن المتوقع -عند االنتهاء من البرنامج- 
في  اإلقامة  حول  المعلومات  من  لمزيد  فيها.  قبولك  تم  التي  العالي  التعليم  مؤسسة  في  األولى  السنة  إلى  تتقدم  أن 

فيالدلفيا:
� https://www.americancampus.com/student-apartments/ )الرابط:  الجامعية  المدينة  في  القمة  مؤتمر 

pa/philadelphia/the-summit-at-university-city
�  https://www.americancampus.com/student-apartments/pa/philadelphia/:الرابط( الجامعية  المعابر 

.)university-crossings

سؤال: هل أحتاج إلى إجراء أي اختبارات أخرى وتقديم أي وثائق ثبوتية للتسجيل في برنامج UniConn في جامعة بنسلفانيا؟

y  كما هو مذكور في دليل الطالب الصادر عن مركز القبول الموحد، ُينصح جميع طالب المنح الدراسية الخارجية بإجراء اختبار
IELTS لفهم مستواك في اللغة.

y  التي تمكنك ESAMو STEM وتعتقد أن بإمكانك التنافس على منح UniConn إذا كنت حريًصا على التسجيل في برنامج
من التسجيل في برنامج UniConn، فيجب عليك البدء في إعداد المستندات التالية:

نموذج تقرير اختبار اللغة اإلنجليزية ساري المفعول �
مجموعة واحدة من النصوص المدرسية الرسمية للصف 9 - الصف 12 أو السنة 10 حتى السنة 13. �
رسالة توصية من واحد على األقل من معلمي مدرستك، خاصة من مدرب الدورة ذات الصلة بتخصصه المستقبلي  �

)مثل الرياضيات للتخصصات الهندسية، وما إلى ذلك(. قم بزيارة المواقع اإللكترونية الجامعات إذا لم تكن متأكًدا 
من الموضوعات التي تم اعتبارها ذات صلة بالتخصص المفضل لديك.

يجب أن تكون رسالة التوصية مكتوبة باللغة اإلنجليزية ويجب أن تتضمن النقاط التالية )اعرض ذلك على معلمك(: �
لماذا أكتب هذه التوصية لهذا الطالب؟ ما الذي يجعله/ها مميز؟ 9
لماذا أعتقد أن هذه الجامعة ستستفيد من قبول مثل هذا الطالب؟ 9
كيف سيفيد هذا الطالب بلده/بلدها عندما يعود بعد التخرج. 9

/UPenn: https://www.elp.upenn.edu لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لـ

سؤال: ما هو برنامج جامعة بنسلفانيا؟
جواب: برنامج جامعة بنسلفانيا هو برنامج تم إعداده بالتنسيق بين الملحقية الثقافية لسلطنة ُعمان في واشنطن العاصمة وإدارة 
برنامج اللغة اإلنجليزية بجامعة بنسلفانيا. ويقع البرنامج في الحرم الجامعي لجامعة بنسلفانيا في مدينة فيالدلفيا وُتعتبر تلك 
المساعدة  لتوفير  ُمّعْد  البرنامج  )III IIIIII(. وهذا  األمريكية  المتحدة  الواليات  األمريكية في  الجامعات  الجامعة إحدى أفضل 

للطلبة العمانيين خالل فترة تقديمهم على برامج دراستهم األكاديمية في الجامعات األخرى.

سؤال: ما هي اهداف البرنامج؟
جواب: توفير الخدمات للطلبة النخبه من السلطنه المشاركين التي من شأنها استيفاء متطلبات القبول في الجامعات االمريكية 

االفضل عالميًا من حيث التصنيف بحيث ُيعطيهم فرصة للتنافس بغرض الحصول على قبول في احداها.

سؤال: ما هي الخدمات التي يقدمها للطلبة وما هي آلية التقديم على الجامعات؟
جواب: تتمحور خدمات البرنامج حول اعداد الطلبة للحصول على افضل النتائج في االختبارات التي تتطلبها الجامعات ذات المتطلبات 
العالية مثل اختبارات التوفل )IIIII( واآليلتس )IIIII( و الـ اس اي تي )III(. باالضافة الى ذلك، يساعد العاملون بالبرنامج كل طالب 
على حدة ف عملية كتابة الخطاب الشخصي الذي يتقدم به الطلبة عند التقديم كما ُيتابع العاملون بالبرنامج مع الطلبة عملية 

التقديم لكل جامعة. 
وبالنسبة الى آلية التقديم، يتوجب على كل طالب التقديم على عدد من الجامعات التي تتوفر فيها تخصصاتهم االكاديمية وذلك 
بعد التواصل مع الملحقية الثقافية لسلطنة ُعمان بواشنطن. وعادة ما يقوم الطلبة بالتقديم على 10-6 جامعات امريكية لضمان 

الحصول على قبوالت لدراستهم االكاديمية.

سؤال: ما هو اختبار الـ اس اي تي )SAT(؟
جواب: هو اختبار يتوجب اداؤه من ِقبل كل طالب يرغب بالحصول على قبول للدراسة االكاديمية في افضل الجامعات االمريكية 



علمًا ان العديد من الجامعات االمريكية ال تضع هذا االختبار كأحد متطلبات القبول فيها ولكنه بالتأكيد احد المتطلبات الرئيسية 
في الجامعات االمريكية ذات التصنيف األعلى في البلد. 

سؤال: ماذا لو قررت االنسحاب من البرنامج بعد انضمامي اليه؟ هل ُيسمح لي بذلك؟ 
الدراسيه و هناك عقود لكل  التكلفه  الملحقيه دفعت  الفعلية فيه كون  البرنامج بعد المشاركة  جواب: ال ُيسمح باالنسحاب من 

طالب مع الجامعه اي التزامات ماليه و قانونيه 

سؤال: ما هي طول فترة المشاركة بالبرنامج؟
جواب: يبدأ البرنامج في شهر سبتمبر 2017م ويستمر لغاية شهر مايو او اغسطس 2018م )حيث تكون المشاركة بالبرنامج اختيارية 
في فصل صيف 2018 في حالة حصول الطالب على قبول للدراسة االكاديمية في مايو 2018(. و الجامعات تبداء الدراسه االكاديميه 

في نهايه شهر اغسطس من كل عام.

سؤال: هل هناك فعاليات اخرى بجانب الدراسة بالبرنامج خالل فترة وجود الطلبة هناك؟
جواب: نعم، هناك العديد من الفعاليات داخل الحرم الجامعي التي يمكن للطلبة المشاركة فيها خالل فترة وجودهم بالبرنامج 
لطلبتنا  ميدانية  رحلة  اعداد  بصدد  فالبرنامج  ذلك،  الى  باالضافة  طالب.  كل  في  الدراسه  اسلوب  و  االكاديميه  القدره  تنمي  لكي 
بوالية  االمريكية  بوسطن  مدينة  في  االمريكيتان   )MIT( تي  آي  أم  و   )Harvard University( هارفرد  جامعة  الى  يومين  لمدة 

ماساشوستس.

سؤال: ما هي تكاليف المعيشة في مدينة فيالدلفيا االمريكية؟
المخصصات  ولكن  المدينة  خارج  المعيشة  بتكاليف  بالمقارنة  منها  اعلى  االمريكية  المدن  في  المعيشة  تكاليف  ُتعتبر  جواب: 

سكن  من  االحتياجات  تلك  كافة  بتغطية  كفيلة  الطلبة  يستلمها  التي  الشهرية 
ولكن  الخ.  والهاتف،  االنترنت  مثل  خدمات  وتكاليف  ومواصالت  ومالبس  ومأكل 

ُينصح بالتخطيط الحذر بأستخدام المخصص الشهري وعدم التبذير.

سؤال: اين سيسكن الطلبة؟
جواب: سُيَخير الطلبة بالسكن أما داخل الجامعة في مساكن خاصة بالطلبة أو 

بالعيش خارج الجامعة في مساكن يختارها الطلبة بأنفسهم.

سؤال: من سيستقبلنا في المطار عند وصولنا ألول مرة واين سنقضي االيام االولى 
بعد وصولنا الى الواليات المتحدة؟

جواب: سيستقبلكم في المطار مندوبين عن برنامج اللغة االنجليزية في جامعة 
بنسلفانيا وسيرافقونكم الى سكنكم بالفندق او الى سكنكم داخل الجامعة 

اذا كنتم قد اخترتم السكن داخل الحرم الجامعي.

سؤال: هل ُتعتبر مدينة فيالدلفيا من المدن الخطرة؟
الحذر في بعض  بتوخي  ُينصح  المدينة خطرًا ولكن  العيش بهذه  يعتبر  جواب: ال 
في  التجول  وعدم  السكن  خارج  لياًل  التأخر  عدم  مثل  العامة  السالمة  اجراءات 
المناطق التي قد تبدو غير آمنة بالمدينة.و تسري هذه التعليمات على كل الطالبه 

في الواليات المتحده.

احدى  في  قبول  على  الحصول  المذكور  بالبرنامج  المشاركة  تضمن  هل  سؤال: 
افضل الجامعات االمريكية؟

جواب: ال، ولكن مهمة البرنامج هو زيادة فرص الطلبة المشاركين بالحصول على 
قبول في احدى تلك الجامعات بتوفير المساعدة لهم في كل مراحل التقديم 

وبالعمل معهم على أستيفاء كل متطلبات التقديم.

سؤال: ماذا يجب علي ان اجلب معي عند سفري الى الواليات المتحدة؟
الى  وباالضافة  وغيرها  البسة  من  العادية  السفر  متطلبات  الى  باألضافة  جواب: 
عالقة  لها  مستندات  احضار  الطلبة  على  يتوجب  االعتيادية،  السفر  مستندات 
بدراستهم الجامعية مثل خطابات التوصية وكشوف درجاتهم االصلية للمرحلة 
الثانوية )اي اول ثانوي و ثاني ثانوي(، وشهادات لنشاطات تعطي الطابع االبتكاري 

واالبداعي للطالب ..الخ.


