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نبذة 
 جامعة جورج واشنطن هي أكرب الجامعات الخاصة يف واشنطن

 العاصمة، حيث تضم 25,000 طالب من جميع أنحاء الواليات املتحدة والعامل.  

 توفر الكليات التابعة لجامعة جورج واشنطن والبالغ عددها 10، باإلضافة إىل ما يقرب

من مائة مركز ومعهد متخصص يف البحث ونظم املكتبات العاملية إىل جانب أحدث 

التقنيات التكنولوجية العالية، مجموعة هائلة من املوارد الفكرية. أحد أهم نقاط القوة 

لدينا هووجود برامج متخصصة يف التطوير العاملي والعالقات الدولية والقانون الدويل 

 والسياسةالعامة وعلوم الصحة والتجارة والسياسة والهندسة الطبية إىل جانب

 مجاالت العلوم والفنون. 

جورج واشنطن



summer.gwu.edu/international

الربامج

التقديم & التكلفة

مزايا الدورة الصيفية يف جورج واشنطن

5000 طالب يف الدورات التدريبية الخاصة بالطالب والخريجني	 
%11 من الطالب الزائرين والدوليني	 
دورات صغرية ومكثفة 	 

دراسة ذاتية وتستهدف الخربات األكادميية	 

التقارب مع منظامت التطوير الدولية والوكاالت الحكومية ومعاهد البحث 	 

والسفارات واملتاحف والتعاون معهم.

  الدراسة العامة  االدورة األوىل والدورة الثانية )6-3 ساعة معتمدة لكل دورة( 

خطط جدولك الدرايس بنفسك وفقاً الهتامماتك  •

قم بالتسجيل ملدة 6 ساعات معتمدة عىل األقل )الطالب(  •

قم بالتسجيل ملدة 3 ساعات معتمدة عىل األقل )الخريجني(  •

ستكون عروض الدورة التدريبية لفصل الصيف عام 2017 متاحة عىل املوقع االلكرتوين يف ديسمرب 2016  

   الدورة الثانية لتدريس اللغة االنجليزية لألغراض األكادميية  )6-3 ساعة معتمدة( 

تعزيز إمكانات الكتابة والبحث  •

تحسني مهارات التواصل واالندماج ضمن فريق العمل  •

التعرف عىل الثقافة الخاصة بفصول الدراسة األمريكية  •

  الدورة الثانية لتدريس خربات البحث  )6 ساعات معتمدة( 

تواصل مع أساتذة املعاهد املتخصصة يف مجال البحث  •

تطوير مهارات تحليل املشاكل والبحث االديب واالندماج بفريق العمل والتواصل   •

والقدرة عىل إنجاز العروض التقدميية

تطوير مهارات الكتابة القامئة عىل البحث، مبا يف ذلك، املفردات وتقييم  • 

 املصادر والتوثيق والرتابط 

العمل ضمن الفرق املتداخلة باستخدام نظريات البحث ملعالجة القضايا وحل   •

املشاكل يف مجاالت عدة من ضمنها اإلحصاءات وعلوم الكمبيوتر والرياضيات 

واملعلوماتية الحيوية وغريها

خطوات التقديم والتسجيل

يشرتط الحصول عىل درجة أكادميية مناسبة  

تقديم الشهادات املعتمدة من التوفل أو األيلتس أو الدرجات الخاصة بنتائج اختبارات   
اللغة االنجليزية املعتمدة من جورج واشنطن

تقديم طلب االلتحاق املوجود عىل املوقع واملستندات املالية الداعمة  

تكاليف الربامج

 تشتمل التكاليف عىل مصاريف الدراسة والرسوم والسكن وتقديم العشاء )اختياري(

 والتامني الصحي

التواريخ الهامة واملواعيد النهائية

الحياة يف جورج واشنطن

فتح باب تقديم طلبات االلتحاق  15 ديسمرب 2016

املواعيد النهائية لتقديم طلبات االلتحاق

)الدورة األوىل(
1 أبريل 2017

املواعيد النهائية لتقديم طلبات االلتحاق

)الدورة الثانية(
1 مايو 2017

الدورة األوىل   22 مايو – 30 يونيو عام 2017

الدورة الثانية  2 يوليو – 15 أغسطس عام 2017

ميكن الوصول إىل حرم الجامعة يف فوجي بوتوم من خالل املواصالت العامة، ويقع حرم 

الجامعة يف قلب املدينة وال يفصل بينه وبني البيت األبيض و مؤسسة سميثسونيان والبنك 

الدويل وغريها من املؤسسات الكربى سوى مسافة قليلة ميكن سريها عىل األقدام.

يُتاح للطالب إمكانية الدخول إىل مرافق الجامعة واملكتبات ومراكز اللياقة ومعامل الحاسب 

اآليل والخدمات الصحية للطالب

يوجد مستشارين للربامج يف أماكن اإلقامة. يتميز فرع جورج واشنطن باألمن يف وجود فريق 

حراسة يتبع قسم الرشطة الخاص بجامعة جورج واشنطن 


