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التفاعل مع

حول 
تعد جامعة جورج واشنطن )GW( أكرب جامعة خاصة يف واشنطن العاصمة، 

ويلتحق بها 25000 طالب من جميع أنحاء الدولة والعامل ككل. 

توفر الكليات واملدارس التابعة لجامعة جورج واشنطن البالغ عددها عرش 
كليات ومدارس، فضالً عام يقرب من 100 مركز ومعهد بحثي، ونظام مكتبة 
عاملي املستوى، وأحدث التقنيات، كل هذا يوفر مجموعة مذهلة من املوارد 

الفكرية. ومن بني نقاط القوة التي نتميز بها الربامج املختلفة يف مجاالت 
التنمية العاملية، والعالقات الدولية والقانون الدويل والسياسة العامة وعلوم 

الصحة واألعامل التجارية والسياسات والدبلوماسية والهندسة الطبية 
الحيوية والعلوم والفنون.

جامعة جورج واشنطن

فصل الصيف والربامج الخاصة
F St, NW, Suite 304 1922
Washington, DC 20052
هاتف: 994-6360 (202)
فاكس: 994-9360 (202)
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الربامج

القبول والتكاليف

مزايا الصيف يف جامعة جورج واشنطن
 5000 طالب يف دورات تدريبية يبلغ عددها 650 دورة للمرحلة الجامعية 	 

ومرحلة التخرج  
%11 نسبة الطالب الزائرين والدوليني	 
فصول دراسية صغرية ومكثفة 	 

خربات أكادميية مخصصة وخربات تخص التفاعل	 
 االقرتاب من، والتعاون مع، منظامت التنمية الدولية والهيئات الحكومية 	 

واملؤسسات البحثية والسفارات واملتاحف.  

e )دراسة عامة الجلسة رقم 1 والجلسة رقم 2 )3-6 ساعات معتمدة 
استمتع بوضع جدول الفصول الخاص بك وفًقا الهتامماتك	 
التسجيل فيام ال يقل عن 6 ساعات معتمدة )املرحلة الجامعية(	 

التسجيل فيام ال يقل عن 3 ساعات معتمدة )مرحلة التخرج من الجامعة(	 

ستتوفر عروض الدورات التدريبية الخاصة بصيف 2016 عىل شبكة اإلنرتنت يف شهر 
ديسمرب 2015.

e 2 تعلم اللغة اإلنجليزية لألغراض األكادميية الجلسة رقم 
تحسني قدرات الكتابة والبحث	 
تحسني مهارات التواصل والعمل الجامعي	 
التعرف عىل ثقافة الفصول الدراسية األمريكية	 

e 2 الخربة البحثية الجلسة رقم 
التواصل مع املتخصصني يف املؤسسات التي تركز عىل األبحاث	 
 تطوير املهارات يف مجاالت تحليل املشكالت واألبحاث األدبية 	 

والعمل الجامعي والتواصل وتقديم العروض التوضيحية  
 تطوير مهارات الكتابة املعتمدة عىل البحث مبا يف ذلك مفردات 	 

اللغة وتقييم مصادر املعلومات والتوثيق والرتابط  
 العمل يف فرق متعددة االختصاصات، واستخدام أساليب بحثية 	 

ملعالجة القضايا وحل املشكالت يف مجاالت مثل اإلحصائيات وعلوم    
الكمبيوتر والرياضيات واملعلوماتية الحيوية وغري ذلك الكثري  

خطوات القبول والتسجيل:

e كن يف وضع أكادميي جيد

e أو درجات اختبارات IELTS أو TOEFL تقديم درجات 
اللغة اإلنجليزية املعتمدة من جامعة جورج واشنطن  

e تقديم طلب عرب اإلنرتنت واملستندات املالية الداعمة

تكاليف الربامج

تتضمن التكاليف الرسوم واملصاريف، والسكن والوجبات 
تواريخ ومواعيد نهائية مهمة)اختياري(، والتأمني الصحي.

العيش يف جامعة جورج واشنطن

15 ديسمرب 2015بدء تقديم الطلبات

املوعد النهايئ لتقديم الطلبات 
)الجلسة رقم 1(

1 أبريل 2016

املوعد النهايئ لتقديم الطلبات 
)الجلسة رقم 2(

1 مايو 2016

16 مايو - 24 يونيو 2016الجلسة رقم 1

3 يوليو - 12 أغسطس 2016الجلسة رقم 2

يسهل الوصول إىل حرم فوجي باتوم باملواصالت العامة ويوجد يف 
قلب املدينة، وعىل بعد مسافة سري باألقدام من البيت األبيض، ومعهد 

سميثونيان والبنك الدويل والعديد من املؤسسات الكبرية األخرى.

ميكن للطالب الوصول إىل منشآت الجامعة واملكتبات ومراكز اللياقة 
البدنية ومعامل الكمبيوتر والخدمات الصحية للطالب.

قاعات اإلقامة مزودة بطاقم من مرشيف الربامج. ويتميز حرم جامعة 
جورج واشنطن باألمان وتتم حراسته مبعرفة إدارة الرشطة بجامعة جورج 

واشنطن. 


