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GLYPHSYSTEM- LIMITED USE

Overall background patternIndividualgraphicelement

This custom set of glyphs was created on a grid. Within this grid there are endless

combinations. These graphic elements can be broken down to be used as individual pieces,

or multiplied to be used as a gridded pattern. This glyph system is inspired by the University

of Delaware’s unique and nimble environment, wherein each individual student can create

his or her own experience and find infinite solutions to global issues.

• The glyph elements should only

be used in designs when

appropriate with the content.

• The glyph system should only be

used to provide a background or

foregroundpattern.

• The grid allows you to build up to

four lines to create a square glyph,

or elements can be broken apart to

be used individually.

• The glyph elements can interact

with images, as long as they do not

compromisethereadabilityormain

subject matter.

• The glyphs can be filled with solid color,

a stroke, can be masked to interact

with photography or used with a

transparencyoverlay.

س: لقد سمعت أن متلقي املنح الخارجية لربامج )STEM( وESAM ميكنهم اختيار التسجيل يف برنامج يف جامعة ديالوير يف الواليات املتحدة 
األمريكية. ما هو اسم هذا الربنامج وهل هذا برنامج تأسييس أم سنة أوىل؟

ج: الربنامج التأسييس لـ STEM / ESAM يف جامعة ديالوير معهد اللغة اإلنجليزية هو برنامج تأسييس يركز عىل القبول بالجامعة وإعدادك للنجاح 
يف مسريتك الجامعية. تم تصميم الربنامج لتعريفك بثقافة الجامعة األمريكية، ودعمك يف اكتساب مهارات دراسية أكادميية قيمة ومساعدتك عىل 
تحسني مهاراتك األكادميية يف اللغة اإلنجليزية. إن محور الربنامج هو عملية القبول بالجامعة وسوف تستكشف التخصصات األكادميية واملجتمعات 
املهنية، وتتعلم كيفية التنقل يف عملية التقديم للجامعة األمريكية. يضمن تقديم املشورة الفردية للقبول عملية قبول ناجحة وتنافسية لكل طالب، 
هدفنا هو مساعدتك عىل القبول يف الجامعات التي تختارها والتأكد من انتقالك السلس إىل برنامج البكالوريوس ونظرًا ملوقعنا االسرتاتيجي الواقع بني 
أهم املدن عىل الساحل الرشقي للواليات املتحدة )ساعتان من مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة، وساعة واحدة من بالتيمور، و 45 دقيقة فقط من 

فيالدلفيا( فإن زيارة الجامعات املحتملة أمر مريح  و سهل للغاية.

س: هل هذا الربنامج مناسب فقط للطالب الذين يحتاجون إىل تحسني مهاراتهم يف اللغة اإلنجليزية؟ ماذا لو كنت أتقن اللغة اإلنجليزية بالفعل 
وأجريت اختبار القدرات الدراسية )SAT( أثناء وجودي يف املدرسة؟

ج: تم تصميم الربنامج التأسييس لربامج STEM / ESAM خصيًصا لك. هذا يعني أنه سواء كنت ال تزال تعمل عىل تحسني مهاراتك األكادميية يف 
اللغة اإلنجليزية أو كنت متعلاًًم متقدًما للغة اإلنجليزية، فإن هذا الربنامج سوف يلبي احتياجاتك الفردية وسوف تتعلم اللغة اإلنجليزية األكادميية 
وتحسن مهاراتك يف الرياضيات وتكتسب املهارات الحياتية مثل إدارة الوقت والعرض التقدميي ومهارات البحث كل ذلك يف بيئة داعمة وممتعة يف 

حرم جامعي أمرييك كالسييك.

س: هل سيضمن يل هذا الربنامج القبول يف جامعة أو كلية جيدة يف الواليات املتحدة و / أو كندا؟
ج: لن يساعدك هذا الربنامج يف ضاًمن القبول يف جامعة أمريكية جيدة فحسب، بل سيساعدك أيًضا عىل النجاح يف مسريتك الدراسية. سنبدأ العمل 
الجامعات  املميز يف  تقدمينا  ذلك  ويتبع  املهنية،  لحياتك  أفضل مسار  وتحديد  الجامعية  التخصصات  استكشاف  أثناء  ونوجهك  اإلنرتنت  معك عرب 
األمريكية والتي ستوجهك خالل عملية القبول يف الواليات املتحدة وتدعمك يف كتابة مقاالت قوية ومقنعة وهي عنرص أسايس يف طلبات االلتحاق 
بالجامعات األمريكية أخريًا، سيكون لديك جلسات استشارية مخصصة مع مستشار خاص ملساعدتك يف عملية التقديم من البداية إىل النهاية. طالب 

STEM / ESAM ليسوا وحدهم يف هذه العملية؛ لديك مدير خاص للربنامج وفريق ميكنه مساعدتك يف أي وقت.

س: إذا قمت بالتسجيل يف هذا الربنامج فمتى سأبدأ سنتي الدراسية األوىل؟
ج: يتقدم معظم طالب STEM / ESAM للقبول يف برامج الدراسة الجامعية التي تبدأ يف خريف 2023 )دفعة أغسطس أو سبتمرب(. ميكن لبعض 
الطالب املتقدمني جًدا الذين حصلوا عىل موافقة مسبقة من وزارة التعليم العايل التقدم لبدء دراساتهم الجامعية يف ربيع 2023 )دفعة يناير أو فرباير(.

 - ELI يف أغسطس 2022 وأنا مهتم بالتسجيل يف برنامج )se390 )ESAM أو )se380 )STEM س: إذا تم ترشيحي للحصول عىل منحة خارجية
ماذا سيحدث بعد ذلك؟

 STEM / ESAM وترغب يف التسجيل يف الربنامج التأسييس لجامعة ديالوير للطلبة املبتعثني لربامج ESAM أو STEM ج: مبجرد ترشيحك لـربامج
، ستحتاج لذكر هذه الرغبة لوزارة التعليم العايل ومبجرد تعيينك يف جامعة ديالوير سنجمع معلوماتك الشخصية ونسجلك كطالب. عندما نبدأ هذه 
العملية ستتواصل مع فريق القبول يف ELI لتحديد موعد اختبار اللغة اإلنجليزية الخاص بك وتسجيلك يف الفصول الدراسية. ستبدأ يف استكشاف 
تخصصك والتحضري الختبار IELTS الخاص بك عىل هيئة محارضه مبارشة عن بعد وإذا كنت تخطط للتقدم إىل برنامج جامعي تنافيس للغاية فيجب 
عليك أيًضا التسجيل يف SAT. خالل هذا الوقت سنعمل معك إلصدار منوذج I-20 الخاص بك )للحصول عىل تأشرية F-1 الخاصة بك( يف الوقت 
املناسب ونرحب بك يف الحرم الجامعي بحلول منتصف إىل أواخر أكتوبر يف الوقت املناسب متاًما ليك ترى ألوان الخريف الجميلة عىل الحرم الجامعي.

س: هل أحتاج إىل إجراء أي اختبارات أخرى وتقديم أي مستندات داعمة للتسجيل يف برنامج ELI يف جامعة ديالوير؟
ج: سنحتاج لرؤية نسخة من جواز سفرك باإلضافة إىل تأمني مايل من وزارة التعليم العايل. إذا كنت قد خضت مؤخرًا اختبار IELTS أو TOEFL أو 

Duolingo فسيكون من املفيد مشاركة هذه الدرجات معنا إال أنه ليس رضورياً.

 )STEM / ESAM( األسئلة الشائعة حول اإلعالنات الدعائية املتعلقة بربامج
املتخصصة يف جامعة ديالوير



س: مبجرد تسجييل كطالب يف ELI، متى يُتوقع مني السفر إىل الواليات املتحدة؟
ج: ستبدأ دراستك عرب اإلنرتنت، لكننا سنعمل برسعة إلصدار منوذج I-20 الخاص بك حتى تتمكن من التقدم للحصول عىل تأشريتك وميكننا الرتحيب 

بك يف حرمنا الجامعي الجميل يف أكتوبر.

س: هل ميكنني دراسة القانون أو أي برنامج درجة مهنية آخر عىل مستوى الدرجة الجامعية يف الواليات املتحدة أو كندا؟
ج: تتطلب الدرجات املهنية مثل القانون والطب وطب األسنان والدراسات البيطرية إكاًمل درجة البكالوريوس أوالً أما الهندسة املعاًمرية متاحة عىل 

مستوى البكالوريوس والدرجات املهنية.

س: هل ميكن للطالب التقدم إىل املدارس الكندية أثناء التسجيل يف ELI؟
ج: نعم، لكن يجب أن تكون معتمًدا للدراسة يف كندا من امللحقية الثقافية يف الوزارة. يف الواقع سيساعدك معهد ELI يف أي طلبات كندية من البداية 

إىل النهاية من خالل محارضات القبول باإلضافة لتقديم املشورة.

س: تعطينا بعض األخبار ووسائل التواصل االجتامعية سبًبا لالعتقاد بأن الواليات املتحدة ليست آمنة وأن األمريكيني غري متسامحني مع العرب 
فكيف هو الحال بالنسبة لجامعة ديالوير؟

ج: إن جامعة ديالوير واملنطقة املحيطة بها مجتمع متنوع ومرحب، به أناس من خلفيات وديانات مختلفة. يشعر طالبنا العرب باألمان والرتحيب 
هنا. فاطمة العجمي، خريجة عاًمنية )2020( من جامعة ديالوير تقول: “إذا كنت ترغب يف الدراسة وتستمتع وتشعر باألمان يف نفس الوقت، فإن 

جامعة ديالوير هي املكان املثايل لذلك.” حيث أصبحت جامعة ديالوير موطًنا ثانيًا لطالبنا العاًمنيني.

س: كيف ميكنني الحصول عىل املزيد من املعلومات عن ELI وجامعة ديالوير؟
www. ميكنك استكشاف أكرث من 150 تخصًصا يف . www.udel.edu وجامعة ديالوير عىل  www.udel.edu/eli عىل ELI ج: يرجى زيارة موقع

 . udel.edu/majorfinder
https://www.instagram.com/ عىل ELI و / Instagram https://www.instagram.com/ud_in_oman تابع مجموعة الطالب العاًمنيني عىل

./ udel_eli
 .UDAdmissions عىل Twitter ميكنك العثور عىل قسم القبول بجامعة ديالوير عىل

https://www.udel.edu/alumni-friends/connect/alumni-groups/regional-clubs/oman- تواصل مع شبكة الدجاجة الزرقاء العاًمنية عىل
/ blue-hen-network


