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 ,عزٌزاتً الطالبات وأولٌاء األمور

 .من دلٌل دار الحنان اإلرشادي للتعلٌم العالً ثانٌةفً نسختنا ال نمرحبا بك

ستعداد للنجاح بعد ات بمساعدتكن فً االنحن فً المدرسة ملتزم 

  .تخرجكن

وما  ,ختٌارات المتاحة أمامكندلٌل معرفتكن باالنجاحكن فً المستقبل  

 . .الذي تتطلبه من معرفة ومهارات لتحقٌقها

 

ال تترددن فً  ,نعمل على تطوٌر خدماتنا, لتحقٌق هذا الهدف األساسًو

 اقتراحاتكنوكذلك نستقبل , مستقبلكن ٌخصأي استفسار  عن معً الحدٌث

 ,سوف أبذل قصارى جهدي لإلجابة عن أسئلتكن. لتحسٌن فرص نجاحكن

 .نهاتحتجمصادرأي مساعدتكن فً الوصول إلى آخرٌن أوو

 

 ,مع تمنٌاتً لكن بحظ سعٌد

 زة نشارفائ

 المدٌرة األكادٌمٌة للمدارس
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 :الحد األدنى من المتطلبات الالزمة للقبول فً التعلٌم العالً .1

 

مع تحقٌق معدل ال , سواء كانت من القسم العلمً أو األدبً, األساسٌةعلى الطالبات أن ٌجتزن كل المواد 

 .لألقسام العلمٌة واألدبٌة اختبار مطلوب للغة اإلنجلٌزٌةأي اجتٌاز و, (اختبار القدرات)فً % 55ٌقل عن 

  

  األقسام المتاحة فً مدارس دار الحنان .2

 

المصرح  أو أكثر فً المواد العلمٌة% 55على علٌك الحصول  فً المرحلة الثانوٌة نضمام للقسم العلمًلال

ٌتم , %55ذا كانت نسبتك أقل من أما إ, بها من قبل وزارة التربٌة والتعلٌم خالل مرحلة األول الثانوي

 .أٌضا من قبل وزارة التربٌة والتعلٌم بها المواد األدبٌة المصرح وتدرسٌنتحوٌلك تلقائٌا إلى القسم األدبً 
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 ناسب لكإٌجاد التخصص الم .3

 

كل عام ف. ستكمال دراستك داخل أو خار  المملكةال من الضروري جدا التفكٌر المبكر فً تحدٌد رغبتك

لدٌهن من المهارات األكادٌمٌة  بإظهارما اتالطالبات مطالب, فً نفس الوقت. متنوعةرص دراسٌة تتوافر ف

 .بها االلتحاقفً التً ٌرغبن فً الجامعة  قبلنتصال لٌومهارات اال, والدراسٌة

 

لمعرفة  ازٌارة المواقع الخاصة بهلذلك من المهم  ,أو جامعة تخصصات ومتطلبات مختلفةلدى كل كلٌة ف

 .لك مدى مناسبتها

 

اذهبً إلى الرابط اإللكترونً فً , للتعرف على التخصصات المختلفة التً تقدمها هذه الجامعات والكلٌات 

 . األسفل

 ,من الجامعات الموجودة حول العالموكثٌر  ,أسماء كل الجامعات فً المملكةٌوجد فً هذا الموقع قوائم ب

لقً نظرة على التخصصات وأ, رغبٌن فً استكمال دراستك فٌهافقط قومً بالضغط على اسم الدولة التً ت

 .المتاحة لك

 

 www.Findschool.orgاذهبً إلى  
 

   

 .والروابط السرٌعة للكلٌات والجامعات بمدٌنة جدةبالتخصصات المقدمة سوف تجدٌن قوائم , الملحقفً 

 :لمساعدتك على تعقب ماٌلً أوراق عملٌمكنك كذلك إٌجاد 

 

 التخصصات الدراسٌة. 

 الرسوم والمنح الدراسٌة والرسوم األخرى. 

 تصال الخاصة بمكاتب القبول والمالٌةمعلومات اال. 

 

 :التخصصات المهنٌة والتقنٌة . أ

قتصادٌة المالٌة واالشهادة فً وأالطبٌة الشهادة ) مثلالحصول على شهادة تقنٌة أو مهنٌة باذا كنت مهتمة 

فالمملكة تقدم تخصصات مدة استكمالها قد , ((عام أو خاص) واإلدارٌة ومجاالت الحاسب اآللً والمكتبة

 ...طالع أكثر على ما تقدمه هذه التخصصاتلال. وح مابٌن عدة أشهر إلى سنتٌنتترا

:  ً إلىاذهب

http://tvtc.gov/arabic/trainingunits/highertechnicalinstituites/Pages/Default.aspx 

 

لخرٌجات الثانوٌة  برامج تحضٌرٌة عامة وبرامج متخصصة فً  معهد اإلدارة العامة ٌقدم :على سبٌل المثال

 .ا  سلفالعدٌد من المجاالت المذكورة 

 

 

 www.Ipa.edu.sa اذهبً إلى 

http://tvtc.gov/arabic/trainingunits/highertechnicalinstituites/Pages/Default.aspx
http://www.ipa.edu.sa/
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 الكلٌات والجامعات . ب

 

أو  (العامة)الحكومٌة  بإمكانك الدراسة فً الكلٌات والجامعات  :للدراسة داخل المملكة العربٌة السعودٌة

وهنا علٌك أن تضعً فً , الجامعات التً توفر التخصصات التً تهمك بعد التعرف على ,(الخاصة)األهلٌة 

 .عتبار التكالٌف والرسوم المالٌة للدراسةاال

 

  (العامة)الجامعات الحكومٌة 
 

 ....لمعرفة المزٌد عن التخصصات التً توفرها الكلٌات العامة بالسعودٌة

 

 http://www.mohe.gov.ar/studyinside/Pages/default.aspxاذهبً إلى  

 

المكافاة )مكافأة شهرٌة تقدم للطالبات أٌضا  ,أي رسوم دراسٌة عال توجب دف (العامة)الحكومٌة الجامعات 

 (.الشهرٌة تختلف حسب التخصص

 

 

 غٌر مذكورة" إضافٌة"تذكري أن تسألً عن أي رسوم 

 

موضحة ضمن التكون  وهً عادة  , المواصالتالكتب ووالخدمات ك ضرورٌةهذه الرسوم تغطً األدوات ال

لذلك قد ٌكون من المتوقع , ة دولة البعثنها أٌضا لٌست ضمن التكالٌف المغطاة من قبل كما أ, الرسوم الدراسٌة

 .التكالٌف التً ٌجب أن تغطٌها بنفسكأن تكون ضمن 

 

 

 

  (الخاصة)الجامعات األهلٌة 
 

 ......الكلٌات الخاصة فً السعودٌةالجامعات و لمعرفة المزٌد عن التخصصات التً تقدمها

 

 http://mohe.gov.sa/ar/studyinside/Pages/default.aspxاذهبً إلى 

 

 لذلك ٌجب أن تحددي الجامعة, ختلف بصورة كبٌرة من جامعة ألخرىالرسوم الدراسٌة للجامعات الخاصة ت

 . رغبٌن به لمعرفة التكالٌف اإلجمالٌةالتخصص الذي توكذلك 

بمنح المتفوقات بعثات  ,ت الخاصةات الجامعاالحكومة السعودٌة تقدم أٌضا بعض المساعدات المادٌة لطالب

 .لمعرفة ما ٌنطبق علٌك راجعً كل جامعة على حدى. داخلٌة

 

ذا كان هنالك أي رسوم إضافٌة وما إ, تأكدي من الرسوم الدراسٌة, كما هً الحال فً الكلٌات والجامعات العامة

 .غٌر معلن عنها

______________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.mohe.gov.ar/studyinside/Pages/default.aspx
http://mohe.gov.sa/ar/studyinside/Pages/default.aspx
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 للدراسة خارج المملكة:  
 

 ....لمعرفة متطلبات الدراسة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والدول األخرى

 

  http://www.mohe.gov.sa/ar/studyabroad/Pages/default.aspxاذهبً إلى 

 

الرجاء التواصل مع , تخصصات جامعٌة أو تحضٌرٌة لما قبل الجامعة خار  المملكةلالتقدٌم باذا كنت مهتمة 

   .أو مساعدتها, أو هنً سمٌث, فائزة نشار: األستاذات

 

 :المواضٌع التً قد تودٌن مناقشتها

 

 .ٌاجاتكاهتماماتك واحت . أ

 .المواعٌد النهائٌة للتسجٌل والقبول . ب

 .فهم واستكمال اإلجراءات . ت

 .بالخار  بالمهارات الجامعٌةبرامج خاصة  . ث

 .بالخار  برامج اللغة .  

 

ولٌس كل التخصصات معترف بها عند , كبٌرا   نوعٌة التخصصات وأهمٌتها تختلف اختالفا  

 .عودتك إلى المملكة العربٌة السعودٌة

 

سوف تحتاجٌن إلى , و خار  المملكةٌة داخل أترغبٌن بالدراسة فً تخصص جامعً باللغة اإلنجلٌزاذا كنت 

ٌن أٌضا لتحسٌن مهاراتك فً حل قد تحتاجو, اضٌات والعلوم باللغة اإلنجلٌزٌةفهم مصطلحات متقدمة فً الرٌ

 .ختباراتاال

 

 College Board"مجلس الكلٌة إلى موقع  دائما من الطرق الرائعة لعمل ذلك الذهاب

Website",   وحل سؤال الٌوم لل"واستكمال SAT"   كمال هذه األسئلة لن ٌأخذ بأن إ علما

 .أكثر من بضع دقائق ٌومٌا

هذا الموقع  ,كون لدٌك فكرة عن التوقعات التً ٌمكن أن تواجهكسوف ٌ, الوقتمرور مع 

والقراءة والمصطلحات والقواعد , والعلوم, على األسئلة المتعلقة بالرٌاضٌات ا  ٌوفر تدرٌب

ٌشرح اإلجابات الصحٌحة كاملة وٌحدد نقاط الضعف و ,منهجًوحل المسائل والتفكٌر ال

 .والقوة لدٌك وٌساعدك على تتبع تقدمك

  هذه الخدمة مجانٌة

 وتستطٌعٌن تحمٌلها               

 .لإلستفادة منهاعلى هاتفك المتنقل                            

 

 

http://www.mohe.gov.sa/ar/studyabroad/Pages/default.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/studyabroad/Pages/default.aspx
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 :SAT اختبارلمزٌد من المعلومات عن 

 

  http://sat.collegeboarde.org/home?affiliated=nav&bannerld=g-cbh-satاذهبً إلى 

 .....لهذا الٌوم SAT باختبارلألسئلة الخاصة 

 http://ssat.collegeboard.org/practice/sat-question-of-the-dayاذهبً إلى 

 

 تأكدي أن الساعات الدراسٌة التً سوف تحصلٌن علٌها, قبل الذهاب إلى الخارج للدراسة

 .هناك ستعادل وتوثق عند عودتك للمملكة

 

 تكالٌف الدراسة فً الخارج

من المتوقع فً  :على سبٌل المثال. كلٌات األجنبٌةالتكالٌف والرسوم بٌن الجامعات وال هناك اختالف كبٌر فً 

 : تعتمد التكالٌف على ماٌلًو. تتراوح بٌن مبالغ قلٌلة ومبالغ عالٌة جدا  الوالٌات المتحدة دفع تكالٌف ورسوم 

التخصص الذي  . 3, (جزئً أو انتظام) الدراسةنظام  . 2, (عام أم خاص) نوع المعهد أو الجامعة .1

 .بتعاث من المملكةاالمادي أو الدعم ال . 4, ٌتم اختٌاره

 

والتواصل مع  ستفسارقومً باال, أو كلٌة خار  المملكة لتحاق بجامعةة المزٌد عن التكالٌف الفعلٌة لاللمعرف

 .رغبٌن الدراسة فٌهاالدولة التً ت ٌةأو مع قنصل ,الجامعة ذاتها

 

 الملحق

 روابط سرٌعة للكلٌات والجامعات بجدة. 

 التخصصات المتوفرة فً كلٌات وجامعات مدٌنة جدة. 

 جداول خاصة بالمقارنة بٌن الجامعات. 

 

  روابط سرٌعة للكلٌات والجامعات بمدٌنة جدة 
 

 

 اسم المؤسسة باللغة العربٌة رقم الهاتف البرٌد اإللكترونً/ الموقع  التعلٌمٌةالمؤسسة 

Arab Open University 
AOU 

www.arabou.org.sa/en/default.as
pww 
www.arabou.org.sa 

 
www.arabou.org.sa 

 الجامعة العربٌة المفتوحة   2742277 2 966
AOU 

Batterjee Medical College www.bmc.edu.sa 966 2 6561111 كلٌة البترجً للعلوم الطبٌة والتكنولوجٌا 

http://sat.collegeboarde.org/home?affiliated=nav&bannerld=g-cbh-sat
http://sat.collegeboarde.org/home?affiliated=nav&bannerld=g-cbh-sat
http://ssat.collegeboard.org/practice/sat-question-of-the-day
http://www.arabou.org.sa/en/default.aspww
http://www.arabou.org.sa/en/default.aspww
http://www.arabou.org.sa/
http://www.arabou.org.sa/
http://www.bmc.edu.sa/
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BMC   BMC 

King Abdulazziz University 
KAU 

www.kau.edu.sa 
 

 جامعة الملك عبدالعزٌز 6951330 2 966
KAU 

Effat University 
EU 

www.effatcollege.edu.sa 
 

 جامعة عفت 6364300 2 966
EU 

Dar Al Hekma College 
DAHC 

www.daralhekma.edu.sa 
 

 كلٌة دارالحكمة 6403333 2 966
DAHC 

College of Business Administration 
CBA  

www.cba.edu.sa 
 

966 2 6900187 
966 2 6900671 

 كلٌة إدارة األعمال
CBA 

Jeddah College of Technology 
JCT 

www.jct.edu.sa 
 

 كلٌة التقنٌة بجدة 6370387 2 966
JCT 

Jeddah Teacher's College(King 
Abdulaziz University) 
FOE 

http://foe.njb.kau.edu.sa/Default
.aspx?Site_ID=372&Lng=EN 
 

جامعة الملك ) كلٌة التربٌة للبنات 6916343 2 966
 (عبدالعزٌز

FOE 

Ibn Sina National College for 
Medical Studies 
ISNC 

www.ibnsina.edu.sa 
 

966 2 6374566 
966 2 6356555 

 كلٌة ابن سٌنا األهلٌة للعلوم الطبٌة
ISNC 

Prince Sultan Aviation Academy 
PSAA 

www.psaa-saudia.com 
 

 أكادٌمٌة األمٌر سلطان لعلوم الطٌران 6864163 2 966
PSAA 

Umm Al-Qura University 
UAQU 

www.uqu.edu.sa 
www.uqu.edu.sa/english 

 جامعة أم القرى بمكة 5501000 2 966
UAQU 

Taif University in Taif 
TU 

www.tu.edu.sa/taef/init 
 

 جامعة الطائف 7272020 2 966
TU 

 

  

 التخصصات المشتركة التً توفرها المؤسسات التعلٌمٌة بجدة 

قومً بمراجعة الكلٌة  ,تقوم بإضافة تخصصات جدٌدة كل عامت والجامعات فالكلٌا ,هذه لٌست قائمة كاملة

 .نفسها لمعرفة التخصصات المحددة التً توفرها خالل فترة التحاقك

 ستفسارعن لغة الدراسة فً تلك الجامعةقومً باال

  

 بجدة الجامعات والكلٌات التً توفرها التخصص

 AOU/ KAU/ EU/ DAHC/ CBA/ UAQU .إدارة األعمال

 KAU .تصال والصحافةوسائل اال
 AOU/ KAU/ DAHC/ UAQU / EU .التعلٌم/ الحاسب اآللً 

 BMC/ KAU/ ISNC/ UAQU .ما قبل طب األسنان

 AOU/ COE/ UQU .والتعلٌمالتربٌة 

 EU/ UAQU/ KAU .الهندسة
 EU/ KAU/ UAQU/ DAHC .الترجمة/ األدب اإلنجلٌزي 
 DAHC .التصمٌم الجرافٌكً
 KAU/ DAHC/ UAQU .التصمٌم الداخلً

 KAU/ BMC/ UAQU/ ISNC .تخصصات علمٌة أخرى

 KAU/ BMC/ UAQU/ISNC .ماقبل الصٌدلة

http://www.kau.edu.sa/
http://www.effatcollege.edu.sa/
http://www.daralhekma.edu.sa/
http://www.cba.edu.sa/
http://www.jct.edu.sa/
http://foe.njb.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=372&Lng=EN
http://foe.njb.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=372&Lng=EN
http://www.ibnsina.edu.sa/
http://www.psaa-saudia.com/
http://www.uqu.edu.sa/
http://www.uqu.edu.sa/english
http://www.tu.edu.sa/taef/init
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 الجامعات والكلٌاتجداول للمقارنة بٌن 

 

الجامعة بتصال الرجاء اال, والرسوم الدراسٌة, اتلمعرفة المعلومات الحالٌة عن التخصص

 .المراد الدراسة فٌها

 

 فً السعودٌة( الحكومٌة)الجامعات والكلٌات العامة 

. أخرىولكن قد تكون هنالك رسوم بسٌطة كتكالٌف الكتب الدراسٌة ومتطلبات , ال ٌوجد رسوم دراسٌة 

 .راجعً الكلٌة نفسها لمعرفة المزٌد

 

 

 3الكلٌة  1الكلٌة  2الكلٌة  مثال 
 هل توفر تخصصً؟

 الهندسة: مثال
    جامعة الملك عبدالعزٌز

رغب فً هل توفر تخصصات أخرى قد أ
 اإللتحاق بأحدها؟

    الصٌدلة

هل ٌوجد أي متطلبات خاصة للقبول 
 ؟(الخ, حد أدنى من الدرجات, اختبارات)

اختبارات القبول للسنة 
 التحضٌرٌة األولى

   

ماهً فرص قبولً فً التخصص الذي 
 ضعٌفة, جٌدة, رغبه؟ ممتازةأ

    ممتازة

إلى  14/15/1433من  آخر موعد للقبول
 ه14/53/1434

   

برنامج التواصل مع الطالبات  ي خدمات لدعم الطالبات؟هل لدٌهم أ
 السنة التحضٌرٌة

   

تدرٌبٌة أو فرص أخرى  راتدوهل لدٌهم 
داخل أو )للحصول على تدرٌب وظٌفً

 أثناء الدراسة؟( خار  الجامعة

    تصال بقسم القبولاال

كٌف ستقوم الجامعة بمساعدتً فً اإلنتقال 
 من تخصصً إلى وظٌفة ما بعد التخر ؟

    تصال بقسم القبولاال

    نعم هل أستطٌع السكن واإلقامة فً الجامعة؟

مواصالت للطالبات المقٌمات وفر تهل ت
 خار  الجامعة؟

    ال

    ال ٌوجد الرسوم الدراسٌة

للفصل  عوديس لاير 1,555 السكن والمأكل
وتكالٌف . الدراسً الواحد

 المأكل على الطالبة

   

, خدمات صحٌة, كتب)رسوم مادٌة أخرى 
 (الخ, مواصالت

    تصال بقسم القبولاال

الحكومٌة أو حمله البعثات مالذي ستت
 الرواتب من رسوم؟

    تصال بمكتب المالٌةاال

    تصال بمكتب المالٌةاال هل تقدم الجامعة أي مساعدات مادٌة أخرى؟

    6952491-9662 معلومات اإلتصال للمكتب المالً
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 الجامعات والكلٌات الخاصة فً السعودٌة

 .الرسوم الدراسٌة والتكالٌف األخرى التً ترغبٌن الدراسة فٌها لمعرفةاجعً الكلٌة نفسها ر

 3الكلٌة  1الكلٌة  2الكلٌة  مثال 
 هل توفر تخصصً؟

 الهندسة: مثال
    جامعة عفت

هل توفر تخصصات أخرى قد 
 رغب فً اإللتحاق بأحدها؟أ

 رٌادة األعمال
 الهندسة المعمارٌة

   

هل ٌوجد أي متطلبات خاصة 
حد أدنى من , اختبارات)للقبول 

 ؟(الخ, الدرجات

    اختبارات القبول لعفت

فرص قبولً فً التخصص ماهً 
, جٌدة, رغبه؟ ممتازةالذي أ
 ضعٌفة

    جٌدة

 دٌسمبر 15الطالبات الجدد موعد القبول األخٌر
 دٌسمبر 22طالبات عفت  

   

 6364300 2 966 مكتب القبولتصال بمعلومات اال
E-mail:  
admissions@effatuniversity.edu.sa 

   

رات تدرٌبٌة أو فرص دوهل لدٌهم 
أخرى للحصول على تدرٌب 

( داخل أو خار  الجامعة)وظٌفً
 أثناء الدراسة؟  

 نعم
 تصال بقسم القبول  اال

   

ي خدمات لدعم لدٌهم أ هل
 الطالبات؟

 البرامج التأسٌسٌة
 للغة اإلنجلٌزٌة   أكادٌمٌة عفت

   

ٌف ستقوم الجامعة بمساعدتً فً ك
نتقال من تخصصً إلى وظٌفة اال

 ما بعد التخر ؟

    تصال بمكاتب تطوٌر المهنةاال

هل أستطٌع السكن واإلقامة فً 
 الجامعة؟

    نعم

فر مواصالت للطالبات اوتهل ت
 المقٌمات خار  الجامعة؟

    نعم

 :2513-2512مثال من عام  الرسوم الدراسٌة
 عوديس لاير 655: اختبار التوفل

 عوديس لاير 455: اختبار الرٌاضٌات
للفصل عودي س لاير 22,555: 1األساسٌات 

 الواحد
 تأكدي من الرسوم الحالٌة

   

 :2513-2512مثال من عام  السكن والمأكل
 عوديس لاير 12,555: مفرد صغٌر
 عوديس لاير 13,555 :مفرد متوسط
 عوديس لاير 15,555: مفرد كبٌر

ٌ   3السعر ٌشمل )   (اوجبات ٌوم
 عوديس لاير 1,555ٌجب دفع مبلغ 

 عوديس لاير 1,555مقدما باإلضافة إلى 
 كتأمٌن ضد الخسائر

 تأكدي من الرسوم الحالً

   

    تصال بقسم القبولاالخدمات , كتب)رسوم مادٌة أخرى 

mailto:admissions@effatuniversity.edu.sa
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 (الخ, مواصالت, صحٌة

لذي ستتحمله البعثات الحكومٌة ا ما
 أو الرواتب من رسوم؟

 :2513-2512مثال من عام 
للطالبات الحاصالت على عودي س لاير 845

 .درجات عالٌة فً الشهادة الثانوٌة
 .كانت الشروط تنطبق علٌكتأكدي إن 

 تأكدي من الرسوم الحالً

   

هل تقدم الجامعة أي مساعدات 
 مادٌة أخرى؟

    ال

    6364300-9662 لمكتب المالًتصال بامعلومات اال

 

 

 الكلٌات والجامعات األجنٌبة

 

 

و مكاتب خاصة للطالب األجانب مراكز أ, الجامعات التً تستقبل طالب أجانبمعظم توفر 

 جراءات القبول ودعمهم أثناء تواجدهموالمساعدة فً إمة لإلجابة عن استفساراتهم ومصم

 .كطالب فً الجامعة

قنصلٌة الدولة / فً سفارة" بالملحقٌة الثقافٌة"تصال د من المعلومات والدعم الرجاء االلمزٌ

 .المراد الدراسة فٌها

 

 3الكلٌة  1الكلٌة  2الكلٌة  مثال 
 هل توفر تخصصً؟

 الهندسة: مثال
Northeastern University 

 أمرٌكا, بوسطن

   

رغب هل توفر تخصصات أخرى قد أ
 بأحدها؟تحاق فً االل

 إدارة األعمال
 الهندسة المعمارٌة

   

هل ٌوجد أي متطلبات خاصة للقبول 
, حد أدنى من الدرجات, اختبارات)

 ؟(الخ

 اختبارالتوفل
 SAT 1اختبار 

   

أو برامج أكادٌمٌة / هل هناك أي لغة 
تحضٌرٌة ٌجب أن التحق بها قبل التقدٌم 

 للجامعة؟ 

    "الفصول األمرٌكٌة"برامج 

ماهً فرص قبولً فً التخصص الذي 
 ضعٌفة, جٌدة, رغبه؟ ممتازةأ

 SAT  اذا كانت درجاتً فً التوفل و, جٌدة
 مرتفعة

   

 نوفمبر 1التقدٌم المبكر  موعد القبول األخٌر
 ٌناٌر 15القرار العادي 

   

www.northeastern.edu/neuhome تصال لمكتب القبولمعلومات اال
/admissions/index.html 
 

   

http://www.northeastern.edu/neuhome/admissions/index.html
http://www.northeastern.edu/neuhome/admissions/index.html
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تحتاجٌن إلى مساعدة ال تترددي فً التحدث  ذا كنتإ

 !امعن

Phone: 001 617 373-2000 
 

رات تدرٌبٌة أو فرص دوهل لدٌهم 
أخرى للحصول على تدرٌب 

أثناء ( داخل أو خار  الجامعة)وظٌفً
 الدراسة؟  

 نعم
 Co-Op""الجامعة مشهورة ببرنامج 

 للتدرٌب الوظٌفً

   

 (مساعدة اضافٌة)الخدمات العالجٌة  هل لدٌهم اي خدمات لدعم الطالبات؟
 حضانة ألطفال الطالب داخل الجامعة

   

ٌف ستقوم الجامعة بمساعدتً فً ك
نتقال من تخصصً إلى وظٌفة ما بعد اال

 التخر ؟

 "   "Co-Op برنامج
 األكادٌمٌة والمهنٌةستشارة اال

 وظائف للطالب
 الخدمات الوظٌفٌة للخرٌجٌن

   

    نعم هل أستطٌع السكن واإلقامة فً الجامعة؟

هل توفر مواصالت للطالبات المقٌمات 
 خار  الجامعة؟

, قطار)فً الغالب تتوفر المواصالت العامة 
 (تاكسً, باص

 ٌتوفرمواقف لسٌارات الطالب الخاصة

   

 :2513-2512مثال من عام  الدراسٌةالرسوم 
 دوالر أمرٌكً$  38,252

 تأكدي من الرسوم الحالً

   

 :2513-2512مثال من عام  السكن والمأكل
دوالر أمرٌكً لداخل وخار  $  12,565
 الجامعة

 أو
دوالر أمرٌكً للسكن مع عائلة $  4,555

 خار  الجامعة
 تأكدي من الرسوم الحالً

   

 :2513-2512مثال من عام  كتب ومستلزمات
  1,555$ 

  تأكدي من الرسوم الحالً

   

 :2513-2512مثال من عام  رسوم مادٌة أخرى 
1,855$ 

 تأكدي من الرسوم الحالً

   

 :2513-2512مثال من عام   المجموع
43,352  $– 53,812$ 

 تأكدي من الرسوم الحالً

   

حمله البعثات الحكومٌة أو مالذي ستت
 رسوم؟ الرواتب من

وزارة ) راجعً مصادر الحكومة السعودٌة
مرٌكٌة  لتعرفً والقنصلٌة األ (التعلٌم العالً

 . ما الذي ٌنطبق علٌك

   

هل تقدم الجامعة أي مساعدات مادٌة 
 أخرى؟

نعم ولكن فً الغالب تكون للمواطنٌن 
 .راجعً الجامعة نفسها, األمرٌكٌٌن

   

www.northeastern.edu/finantiala المالً بالمكتب تصالات االمعلوم
id/ 

 

   

http://www.northeastern.edu/finantialaid/
http://www.northeastern.edu/finantialaid/
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: والتً تشمل, عن األحداث القادمة التً نخططها لطالباتنالنصائح مهمة وأخبار

تذكري  ,(ٌام زٌارة الجامعاتٌوم المهنة وأ ,ورش عمل, مناقشات, استبٌانات)

 www.dhs.edu.sa :   متابعة الموقع اإللكترونً لمدارس دار الحنان على

 

http://www.dhs.edu.sa/
http://www.dhs.edu.sa/

