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عزٌزاتً الطالبات وأولٌاء األمور,
مرحبا بكن فً نسختنا الثانٌة من دلٌل دار الحنان اإلرشادي للتعلٌم العالً.
نحن فً المدرسة ملتزمات بمساعدتكن فً االستعداد للنجاح بعد
تخرجكن.
نجاحكن فً المستقبل دلٌل معرفتكن باالختٌارات المتاحة أمامكن ,وما
الذي تتطلبه من معرفة ومهارات لتحقٌقها..

ولتحقٌق هذا الهدف األساسً ,نعمل على تطوٌر خدماتنا ,ال تترددن فً
الحدٌث معً عن أي استفسار ٌخص مستقبلكن ,وكذلك نستقبل اقتراحاتكن
لتحسٌن فرص نجاحكن .سوف أبذل قصارى جهدي لإلجابة عن أسئلتكن,
ومساعدتكن فً الوصول إلى آخرٌن أوأي مصادرتحتجنها.

مع تمنٌاتً لكن بحظ سعٌد,
فائزة نشار
المدٌرة األكادٌمٌة للمدارس
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.1

الحد األدنى من المتطلبات الالزمة للقبول فً التعلٌم العالً:

على الطالبات أن ٌجتزن كل المواد األساسٌة ,سواء كانت من القسم العلمً أو األدبً ,مع تحقٌق معدل ال
ٌقل عن  %55فً (اختبار القدرات) ,واجتٌاز أي اختبار مطلوب للغة اإلنجلٌزٌة لألقسام العلمٌة واألدبٌة.
.2

األقسام المتاحة فً مدارس دار الحنان

لالنضمام للقسم العلمً فً المرحلة الثانوٌة علٌك الحصول على  %55أو أكثر فً المواد العلمٌة المصرح
بها من قبل وزارة التربٌة والتعلٌم خالل مرحلة األول الثانوي ,أما إذا كانت نسبتك أقل من ٌ ,%55تم
تحوٌلك تلقائٌا إلى القسم األدبً وتدرسٌن المواد األدبٌة المصرح بها أٌضا من قبل وزارة التربٌة والتعلٌم.
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.3

إٌجاد التخصص المناسب لك

من الضروري جدا التفكٌر المبكر فً تحدٌد رغبتك الستكمال دراستك داخل أو خار المملكة .فكل عام
تتوافر فرص دراسٌة متنوعة .فً نفس الوقت ,الطالبات مطالبات بإظهارما لدٌهن من المهارات األكادٌمٌة
والدراسٌة ,ومهارات االتصال لٌقبلن فً الجامعة التً ٌرغبن فً االلتحاق بها.
فلدى كل كلٌة أو جامعة تخصصات ومتطلبات مختلفة ,لذلك من المهم زٌارة المواقع الخاصة بها لمعرفة
مدى مناسبتها لك.
للتعرف على التخصصات المختلفة التً تقدمها هذه الجامعات والكلٌات ,اذهبً إلى الرابط اإللكترونً فً
األسفل.
ٌوجد فً هذا الموقع قوائم بأسماء كل الجامعات فً المملكة ,وكثٌر من الجامعات الموجودة حول العالم,
فقط قومً بالضغط على اسم الدولة التً ترغبٌن فً استكمال دراستك فٌها ,وألقً نظرة على التخصصات
المتاحة لك.
اذهبً إلى www.Findschool.org

فً الملحق ,سوف تجدٌن قوائم بالتخصصات المقدمة والروابط السرٌعة للكلٌات والجامعات بمدٌنة جدة.
ٌمكنك كذلك إٌجاد أوراق عمل لمساعدتك على تعقب ماٌلً:
 التخصصات الدراسٌة.
 الرسوم والمنح الدراسٌة والرسوم األخرى.
 معلومات االتصال الخاصة بمكاتب القبول والمالٌة.

أ .التخصصات المهنٌة والتقنٌة:
اذا كنت مهتمة بالحصول على شهادة تقنٌة أو مهنٌة مثل (الشهادة الطبٌة أوشهادة فً المالٌة واالقتصادٌة
واإلدارٌة ومجاالت الحاسب اآللً والمكتبة (عام أو خاص)) ,فالمملكة تقدم تخصصات مدة استكمالها قد
تتراوح مابٌن عدة أشهر إلى سنتٌن .لالطالع أكثر على ما تقدمه هذه التخصصات...
اذهبً إلى:
http://tvtc.gov/arabic/trainingunits/highertechnicalinstituites/Pages/Default.aspx

على سبٌل المثال :معهد اإلدارة العامة ٌقدم لخرٌجات الثانوٌة برامج تحضٌرٌة عامة وبرامج متخصصة فً
العدٌد من المجاالت المذكورة سلفا.

اذهبً إلى www.Ipa.edu.sa
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ب .الكلٌات والجامعات
للدراسة داخل المملكة العربٌة السعودٌة :بإمكانك الدراسة فً الكلٌات والجامعات الحكومٌة (العامة) أو
األهلٌة (الخاصة) ,بعد التعرف على الجامعات التً توفر التخصصات التً تهمك ,وهنا علٌك أن تضعً فً
االعتبار التكالٌف والرسوم المالٌة للدراسة.

 الجامعات الحكومٌة (العامة)
لمعرفة المزٌد عن التخصصات التً توفرها الكلٌات العامة بالسعودٌة....
اذهبً إلى http://www.mohe.gov.ar/studyinside/Pages/default.aspx

الجامعات الحكومٌة (العامة) ال توجب دفع أي رسوم دراسٌة ,أٌضا تقدم للطالبات مكافأة شهرٌة (المكافاة
الشهرٌة تختلف حسب التخصص).

تذكري أن تسألً عن أي رسوم "إضافٌة" غٌر مذكورة
هذه الرسوم تغطً األدوات الضرورٌة والخدمات كالكتب والمواصالت ,وهً عادة التكون موضحة ضمن
الرسوم الدراسٌة ,كما أنها أٌضا لٌست ضمن التكالٌف المغطاة من قبل بعثة الدولة  ,لذلك قد ٌكون من المتوقع
أن تكون ضمن التكالٌف التً ٌجب أن تغطٌها بنفسك.

 الجامعات األهلٌة (الخاصة)
لمعرفة المزٌد عن التخصصات التً تقدمها الجامعات والكلٌات الخاصة فً السعودٌة......
اذهبً إلى http://mohe.gov.sa/ar/studyinside/Pages/default.aspx

الرسوم الدراسٌة للجامعات الخاصة تختلف بصورة كبٌرة من جامعة ألخرى ,لذلك ٌجب أن تحددي الجامعة
وكذلك التخصص الذي ترغبٌن به لمعرفة التكالٌف اإلجمالٌة.
الحكومة السعودٌة تقدم أٌضا بعض المساعدات المادٌة لطالبات الجامعات الخاصة ,بمنح المتفوقات بعثات
داخلٌة .راجعً كل جامعة على حدى لمعرفة ما ٌنطبق علٌك.
كما هً الحال فً الكلٌات والجامعات العامة ,تأكدي من الرسوم الدراسٌة ,وما إذا كان هنالك أي رسوم إضافٌة
غٌر معلن عنها.
______________________________________________________________
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 للدراسة خارج المملكة:
لمعرفة متطلبات الدراسة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والدول األخرى....
اذهبً إلى http://www.mohe.gov.sa/ar/studyabroad/Pages/default.aspx

اذا كنت مهتمة بالتقدٌم لتخصصات جامعٌة أو تحضٌرٌة لما قبل الجامعة خار المملكة ,الرجاء التواصل مع
األستاذات :فائزة نشار ,أو هنً سمٌث ,أو مساعدتها.
المواضٌع التً قد تودٌن مناقشتها:
أ.
ب.
ت.
ث.
.

اهتماماتك واحتٌاجاتك.
المواعٌد النهائٌة للتسجٌل والقبول.
فهم واستكمال اإلجراءات.
برامج خاصة بالمهارات الجامعٌة بالخار .
برامج اللغة بالخار .

نوعٌة التخصصات وأهمٌتها تختلف اختالفا كبٌرا ,ولٌس كل التخصصات معترف بها عند
عودتك إلى المملكة العربٌة السعودٌة.
اذا كنت ترغبٌن بالدراسة فً تخصص جامعً باللغة اإلنجلٌزٌة داخل أو خار المملكة ,سوف تحتاجٌن إلى
فهم مصطلحات متقدمة فً الرٌاضٌات والعلوم باللغة اإلنجلٌزٌة ,وقد تحتاجٌن أٌضا لتحسٌن مهاراتك فً حل
االختبارات.

من الطرق الرائعة لعمل ذلك الذهاب دائما إلى موقع مجلس الكلٌة " College Board
 ,"Websiteواستكمال "وحل سؤال الٌوم لل  "SATعلما بأن إكمال هذه األسئلة لن ٌأخذ
أكثر من بضع دقائق ٌومٌا.
مع مرور الوقت ,سوف ٌكون لدٌك فكرة عن التوقعات التً ٌمكن أن تواجهك ,هذا الموقع
ٌوفر تدرٌبا على األسئلة المتعلقة بالرٌاضٌات ,والعلوم ,والقراءة والمصطلحات والقواعد
وحل المسائل والتفكٌر المنهجً ,وٌشرح اإلجابات الصحٌحة كاملة وٌحدد نقاط الضعف
والقوة لدٌك وٌساعدك على تتبع تقدمك.
هذه الخدمة مجانٌة
وتستطٌعٌن تحمٌلها
على هاتفك المتنقل لإلستفادة منها.
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لمزٌد من المعلومات عن اختبار :SAT
اذهبً إلى http://sat.collegeboarde.org/home?affiliated=nav&bannerld=g-cbh-sat

لألسئلة الخاصة باختبار  SATلهذا الٌوم.....
اذهبً إلى http://ssat.collegeboard.org/practice/sat-question-of-the-day

قبل الذهاب إلى الخارج للدراسة ,تأكدي أن الساعات الدراسٌة التً سوف تحصلٌن علٌها
هناك ستعادل وتوثق عند عودتك للمملكة.

تكالٌف الدراسة فً الخارج
هناك اختالف كبٌر فً التكالٌف والرسوم بٌن الجامعات والكلٌات األجنبٌة .على سبٌل المثال :من المتوقع فً
الوالٌات المتحدة دفع تكالٌف ورسوم تتراوح بٌن مبالغ قلٌلة ومبالغ عالٌة جدا .وتعتمد التكالٌف على ماٌلً:
 .1نوع المعهد أو الجامعة (عام أم خاص) .2 ,نظام الدراسة (انتظام أو جزئً) .3 ,التخصص الذي
ٌتم اختٌاره .4 ,الدعم المادي أو االبتعاث من المملكة.

لمعرفة المزٌد عن التكالٌف الفعلٌة لاللتحاق بجامعة أو كلٌة خار المملكة ,قومً باالستفسار والتواصل مع
الجامعة ذاتها ,أو مع قنصلٌة الدولة التً ترغبٌن الدراسة فٌها.

الملحق




روابط سرٌعة للكلٌات والجامعات بجدة.
التخصصات المتوفرة فً كلٌات وجامعات مدٌنة جدة.
جداول خاصة بالمقارنة بٌن الجامعات.

 روابط سرٌعة للكلٌات والجامعات بمدٌنة جدة

المؤسسة التعلٌمٌة

الموقع  /البرٌد اإللكترونً

www.arabou.org.sa/en/default.as Arab Open University
pww
AOU
www.arabou.org.sa

رقم الهاتف

اسم المؤسسة باللغة العربٌة

 966 2 2742277الجامعة العربٌة المفتوحة
AOU

www.arabou.org.sa
Batterjee Medical College

www.bmc.edu.sa

 966 2 6561111كلٌة البترجً للعلوم الطبٌة والتكنولوجٌا
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BMC
جامعة الملك عبدالعزٌز
KAU
جامعة عفت
EU
كلٌة دارالحكمة
DAHC
كلٌة إدارة األعمال
CBA
كلٌة التقنٌة بجدة
JCT
كلٌة التربٌة للبنات (جامعة الملك
)عبدالعزٌز
FOE
كلٌة ابن سٌنا األهلٌة للعلوم الطبٌة
ISNC

966 2 6951330

www.kau.edu.sa

966 2 6364300

www.effatcollege.edu.sa

966 2 6403333

www.daralhekma.edu.sa

966 2 6900187
966 2 6900671
966 2 6370387

www.cba.edu.sa

966 2 6916343

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

966 2 6374566
966 2 6356555

www.ibnsina.edu.sa

 أكادٌمٌة األمٌر سلطان لعلوم الطٌران966 2 6864163
PSAA
 جامعة أم القرى بمكة966 2 5501000
UAQU
 جامعة الطائف966 2 7272020
TU

www.jct.edu.sa

www.psaa-saudia.com
www.uqu.edu.sa
www.uqu.edu.sa/english
www.tu.edu.sa/taef/init

BMC
King Abdulazziz University
KAU
Effat University
EU
Dar Al Hekma College
DAHC
College of Business Administration
CBA
Jeddah College of Technology
JCT
Jeddah Teacher's College(King
Abdulaziz University)
FOE
Ibn Sina National College for
Medical Studies
ISNC
Prince Sultan Aviation Academy
PSAA
Umm Al-Qura University
UAQU
Taif University in Taif
TU

 التخصصات المشتركة التً توفرها المؤسسات التعلٌمٌة بجدة
 قومً بمراجعة الكلٌة, فالكلٌات والجامعات تقوم بإضافة تخصصات جدٌدة كل عام,هذه لٌست قائمة كاملة
.نفسها لمعرفة التخصصات المحددة التً توفرها خالل فترة التحاقك

قومً باالستفسارعن لغة الدراسة فً تلك الجامعة

الجامعات والكلٌات التً توفرها بجدة
AOU/ KAU/ EU/ DAHC/ CBA/ UAQU
KAU
AOU/ KAU/ DAHC/ UAQU / EU
BMC/ KAU/ ISNC/ UAQU
AOU/ COE/ UQU
EU/ UAQU/ KAU
EU/ KAU/ UAQU/ DAHC
DAHC
KAU/ DAHC/ UAQU
KAU/ BMC/ UAQU/ ISNC
KAU/ BMC/ UAQU/ISNC
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التخصص
.إدارة األعمال
.وسائل االتصال والصحافة
. التعلٌم/ ًالحاسب اآلل
.ما قبل طب األسنان
.التربٌة والتعلٌم
.الهندسة
. الترجمة/ األدب اإلنجلٌزي
.ًالتصمٌم الجرافٌك
.ًالتصمٌم الداخل
.تخصصات علمٌة أخرى
.ماقبل الصٌدلة

جداول للمقارنة بٌن الجامعات والكلٌات

لمعرفة المعلومات الحالٌة عن التخصصات ,والرسوم الدراسٌة ,الرجاء االتصال بالجامعة
المراد الدراسة فٌها.

الجامعات والكلٌات العامة (الحكومٌة) فً السعودٌة
ال ٌوجد رسوم دراسٌة ,ولكن قد تكون هنالك رسوم بسٌطة كتكالٌف الكتب الدراسٌة ومتطلبات أخرى.
راجعً الكلٌة نفسها لمعرفة المزٌد.

مثال
هل توفر تخصصً؟

جامعة الملك عبدالعزٌز

هل توفر تخصصات أخرى قد أرغب فً
اإللتحاق بأحدها؟
هل ٌوجد أي متطلبات خاصة للقبول
(اختبارات ,حد أدنى من الدرجات ,الخ)؟

الصٌدلة

مثال :الهندسة

ماهً فرص قبولً فً التخصص الذي
أرغبه؟ ممتازة ,جٌدة ,ضعٌفة
آخر موعد للقبول
هل لدٌهم أي خدمات لدعم الطالبات؟
هل لدٌهم دورات تدرٌبٌة أو فرص أخرى
للحصول على تدرٌب وظٌفً(داخل أو
خار الجامعة) أثناء الدراسة؟
كٌف ستقوم الجامعة بمساعدتً فً اإلنتقال
من تخصصً إلى وظٌفة ما بعد التخر ؟
هل أستطٌع السكن واإلقامة فً الجامعة؟
هل تتوفر مواصالت للطالبات المقٌمات
خار الجامعة؟
الرسوم الدراسٌة
السكن والمأكل

الكلٌة 2

الكلٌة 3

الكلٌة 1

اختبارات القبول للسنة
التحضٌرٌة األولى
ممتازة
من  1433/15/14إلى
1434/53/14ه
برنامج التواصل مع الطالبات
السنة التحضٌرٌة
االتصال بقسم القبول
االتصال بقسم القبول
نعم
ال
ال ٌوجد
 1,555لاير سعودي للفصل
الدراسً الواحد .وتكالٌف
المأكل على الطالبة
االتصال بقسم القبول

رسوم مادٌة أخرى (كتب ,خدمات صحٌة,
مواصالت ,الخ)
مالذي ستتحمله البعثات الحكومٌة أو
الرواتب من رسوم؟
هل تقدم الجامعة أي مساعدات مادٌة أخرى؟

االتصال بمكتب المالٌة

معلومات اإلتصال للمكتب المالً

9662-6952491

االتصال بمكتب المالٌة
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الجامعات والكلٌات الخاصة فً السعودٌة
راجعً الكلٌة نفسها التً ترغبٌن الدراسة فٌها لمعرفة الرسوم الدراسٌة والتكالٌف األخرى.

مثال
هل توفر تخصصً؟

جامعة عفت

هل توفر تخصصات أخرى قد
أرغب فً اإللتحاق بأحدها؟
هل ٌوجد أي متطلبات خاصة
للقبول (اختبارات ,حد أدنى من
الدرجات ,الخ)؟
ماهً فرص قبولً فً التخصص
الذي أرغبه؟ ممتازة ,جٌدة,
ضعٌفة
موعد القبول األخٌر

رٌادة األعمال
الهندسة المعمارٌة
اختبارات القبول لعفت

مثال :الهندسة

معلومات االتصال بمكتب القبول

الكلٌة 2

الكلٌة 3

الكلٌة 1

جٌدة
الطالبات الجدد 15دٌسمبر
طالبات عفت  22دٌسمبر
966 2 6364300
E-mail:
admissions@effatuniversity.edu.sa

هل لدٌهم دورات تدرٌبٌة أو فرص نعم
االتصال بقسم القبول
أخرى للحصول على تدرٌب
وظٌفً(داخل أو خار الجامعة)
أثناء الدراسة؟
هل لدٌهم أي خدمات لدعم
الطالبات؟
كٌف ستقوم الجامعة بمساعدتً فً
االنتقال من تخصصً إلى وظٌفة
ما بعد التخر ؟
هل أستطٌع السكن واإلقامة فً
الجامعة؟
هل تتوافر مواصالت للطالبات
المقٌمات خار الجامعة؟
الرسوم الدراسٌة

السكن والمأكل

رسوم مادٌة أخرى (كتب ,خدمات

البرامج التأسٌسٌة
أكادٌمٌة عفت للغة اإلنجلٌزٌة
االتصال بمكاتب تطوٌر المهنة
نعم
نعم
مثال من عام :2513-2512
اختبار التوفل 655 :لاير سعودي
اختبار الرٌاضٌات 455 :لاير سعودي
األساسٌات  22,555 :1لاير سعودي للفصل
الواحد
تأكدي من الرسوم الحالٌة
مثال من عام :2513-2512
مفرد صغٌر 12,555 :لاير سعودي
مفرد متوسط 13,555 :لاير سعودي
مفرد كبٌر 15,555 :لاير سعودي
(السعر ٌشمل  3وجبات ٌومٌا)
ٌجب دفع مبلغ  1,555لاير سعودي
مقدما باإلضافة إلى  1,555لاير سعودي
كتأمٌن ضد الخسائر
تأكدي من الرسوم الحالً
االتصال بقسم القبول
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صحٌة ,مواصالت ,الخ)
ما الذي ستتحمله البعثات الحكومٌة مثال من عام :2513-2512
 845لاير سعودي للطالبات الحاصالت على
أو الرواتب من رسوم؟

هل تقدم الجامعة أي مساعدات
مادٌة أخرى؟
معلومات االتصال بالمكتب المالً

درجات عالٌة فً الشهادة الثانوٌة.
تأكدي إن كانت الشروط تنطبق علٌك.
تأكدي من الرسوم الحالً
ال
9662-6364300

الكلٌات والجامعات األجنٌبة

توفر معظم الجامعات التً تستقبل طالب أجانب ,مراكز أو مكاتب خاصة للطالب األجانب
ومصممة لإلجابة عن استفساراتهم والمساعدة فً إجراءات القبول ودعمهم أثناء تواجدهم
كطالب فً الجامعة.
لمزٌد من المعلومات والدعم الرجاء االتصال "بالملحقٌة الثقافٌة" فً سفارة /قنصلٌة الدولة
المراد الدراسة فٌها.

مثال
هل توفر تخصصً؟

Northeastern University

هل توفر تخصصات أخرى قد أرغب
فً االلتحاق بأحدها؟
هل ٌوجد أي متطلبات خاصة للقبول
(اختبارات ,حد أدنى من الدرجات,
الخ)؟
هل هناك أي لغة  /أو برامج أكادٌمٌة
تحضٌرٌة ٌجب أن التحق بها قبل التقدٌم
للجامعة؟
ماهً فرص قبولً فً التخصص الذي
أرغبه؟ ممتازة ,جٌدة ,ضعٌفة
موعد القبول األخٌر

برامج "الفصول األمرٌكٌة"

مثال :الهندسة

معلومات االتصال لمكتب القبول

الكلٌة 2

الكلٌة 3

الكلٌة 1

بوسطن ,أمرٌكا
إدارة األعمال
الهندسة المعمارٌة
اختبارالتوفل
اختبار SAT 1

جٌدة ,اذا كانت درجاتً فً التوفل وSAT

مرتفعة
التقدٌم المبكر  1نوفمبر
القرار العادي ٌ 15ناٌر

www.northeastern.edu/neuhome
/admissions/index.html
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Phone: 001 617 373-2000
هل لدٌهم دورات تدرٌبٌة أو فرص
أخرى للحصول على تدرٌب
وظٌفً(داخل أو خار الجامعة) أثناء
الدراسة؟
هل لدٌهم اي خدمات لدعم الطالبات؟
كٌف ستقوم الجامعة بمساعدتً فً
االنتقال من تخصصً إلى وظٌفة ما بعد
التخر ؟
هل أستطٌع السكن واإلقامة فً الجامعة؟
هل توفر مواصالت للطالبات المقٌمات
خار الجامعة؟
الرسوم الدراسٌة
السكن والمأكل

كتب ومستلزمات
رسوم مادٌة أخرى
المجموع
مالذي ستتحمله البعثات الحكومٌة أو
الرواتب من رسوم؟
هل تقدم الجامعة أي مساعدات مادٌة
أخرى؟
معلومات االتصال بالمكتب المالً

نعم
الجامعة مشهورة ببرنامج ""Co-Op

للتدرٌب الوظٌفً

الخدمات العالجٌة (مساعدة اضافٌة)
حضانة ألطفال الطالب داخل الجامعة
برنامج "" Co-Op
االستشارة األكادٌمٌة والمهنٌة
وظائف للطالب
الخدمات الوظٌفٌة للخرٌجٌن
نعم
فً الغالب تتوفر المواصالت العامة (قطار,
باص ,تاكسً)
ٌتوفرمواقف لسٌارات الطالب الخاصة
مثال من عام :2513-2512
 $ 38,252دوالر أمرٌكً
تأكدي من الرسوم الحالً
مثال من عام :2513-2512
 $ 12,565دوالر أمرٌكً لداخل وخار
الجامعة
أو
 $ 4,555دوالر أمرٌكً للسكن مع عائلة
خار الجامعة
تأكدي من الرسوم الحالً
مثال من عام :2513-2512
$1,555
تأكدي من الرسوم الحالً
مثال من عام :2513-2512
$1,855
تأكدي من الرسوم الحالً
مثال من عام :2513-2512
$53,812 – $ 43,352
تأكدي من الرسوم الحالً
راجعً مصادر الحكومة السعودٌة (وزارة
التعلٌم العالً) والقنصلٌة األمرٌكٌة لتعرفً
ما الذي ٌنطبق علٌك.
نعم ولكن فً الغالب تكون للمواطنٌن
األمرٌكٌٌن ,راجعً الجامعة نفسها.
www.northeastern.edu/finantiala
id/

إذا كنت تحتاجٌن إلى مساعدة ال تترددي فً التحدث
معنا!
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لنصائح مهمة وأخبارعن األحداث القادمة التً نخططها لطالباتنا ,والتً تشمل:
(استبٌانات ,مناقشات ,ورش عملٌ ,وم المهنة وأٌام زٌارة الجامعات) ,تذكري
متابعة الموقع اإللكترونً لمدارس دار الحنان علىwww.dhs.edu.sa :
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