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الخربة البحثية الصيفية هو برنامج ملدة ستة أسابيع )6 ساعات معتمدة( لطالب الجامعة الدوليني الزائرين الذين 

يرغبون يف املشاركة يف نهج متعدد التخصصات األكادميية للبحوث التطبيقية. وهو مصمم لطالب املرحلة الجامعية 

والخريجني املحتملني الذين يفكرون يف املهن املستقبلية واملسارات األكادميية يف مجاالت مثل علم البيانات، و 

اإلحصاءات وعلم الحاسوب والرياضيات واملعلوماتية الحيوية والفيزياء والعلوم الهندسية واالجتامعية. كام يُرحب 

أيًضا بحضور الطالب من ذوي املؤهالت املناسبة يف التخصصات األخرى. 

سوف يسجل املشاركون يف دورتني. سوف تعمل دورة املوضوعات البحثية الخاصة هذه عىل إرشاك الطالب يف التواصل 

والعمل الجامعي متعدد التخصصات من خالل سلسلة من وحدات حل املشكالت. وسوف يقدم املامرسون والباحثون 

يف املؤسسات الصناعية و/أو التي تركز عىل البحث مشكالت من العامل الحقيقي حتى يقوم الطالب بتقديم حلوالً لها 

وهم عىل شكل فرق. 

الدورة الثانية، البحث والكتابة األكادميية ، وهي تقدم كيفية تنظيم وتخطيط األبحاث األكادميية بحيث تكون 

متامسكة ومتالحمة ومنطقية ومقنعة. من خالل أنشطة الفصول الدراسية واملواد، سوف يتمكن الطالب من فهم 

وتحليل كيف تساعد الكتابة والتواصل يف حل املشكالت النموذجية واملواقف الخطابية يف اإلحصاءات وعلم البيانات. 

كام سيتعلم الطالب كيفية تقييم والرد عىل التوقعات التواصلية ملهام علم البيانات القياسية، مثل طرح األسئلة 

وتوثيقها، ووصف ورشح البيانات ومناقشة/تقديم األبحاث حول موضوعات من اختيارهم. 

املعامل البارزة للربنامج

 الخربة البحثية
الصيفية
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ال متيز جامعة جورج واشنطن بصورة غري قانونية يف برامج القبول بني األشخاص عىل أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو األصل القومي أو السن أو اإلعاقة أو الحالة العسكرية أو التوجه الجنيس أو الهوية الجنسية أو الهيئة.

جامعة عاملية
تعد جامعة جورج واشنطن )GW( أكرب جامعة خاصة يف واشنطن العاصمة، ويلتحق بها 25 ألف طالب من جميع 

أنحاء الدولة والعامل ككل. ساهمت مبادرات جامعة جورج واشنطن البحثية الحاسمة، وقوة برامجنا األكادميية 

وأعضاء هيئة التدريس املتميزين لدينا، والطالب الذين أكملوا تعليمهم يف الجامعة يف إكسابها سمعتها كجامعة 

رائدة يف التعليم العاملي. 

تجربة جامعية بالواليات املتحدة
سيكون أمام الطالب خيار اإلقامة يف مجتمع طاليب دويل يف حرم "فوجي بوتوم" الجامعي يف قلب واشنطن العاصمة. 

يسهل الوصول إىل الحرم الجامعي الخاص بنا باملواصالت العامة وعىل بعد مسافة سري باألقدام من البيت األبيض، 

ومعهد سميثونيان والبنك الدويل والعديد من املؤسسات الكبرية األخرى. 

يعمل يف املباين السكنية مساعدو الربنامج بدوام كامل وهم موظفون يساعدون الطالب عىل االندماج يف جامعة 

جورج واشنطن من خالل تقديم برامج اجتامعية مثرية لالهتامم. يشمل ذلك األنشطة الرتفيهية واألحداث الرياضية 

والزيارات امليدانية للمؤسسات الثقافية والدولية ورحالت يومية إىل املواقع التاريخية القريبة. يتمتع الطالب 

بحق الدخول الكامل إىل مرافق الجامعة، واملكتبات ومراكز اللياقة البدنية ومعامل الحاسوب، والخدمات الصحية 

للطالب. تشمل تكاليف الربنامج املسكن واملأكل. حرم جامعة جورج واشنطن آمن وتعمل به إدارة رشطة الجامعة 

التي تقوم بدوريات روتينية يف الحرم الجامعي وعىل قاعات اإلقامة.

سوف يتمتع الطالب أيًضا بالفرصة ملعرفة املزيد حول التجربة الجامعية األمريكية مبا يف ذلك متطلبات قبول 

الخريجني واالسرتاتيجيات واملسارات املهنية واألكادميية والطالب والتجربة الجامعية.

القبول
يجب أن يكون املتقدمني يف وضع أكادميي جيد باملؤسسة الوطنية الخاصة بهم. يتطلب الربنامج حساب التفاضل 

والتكامل ودورة تقدميية يف اإلحصاء أو ما يعادال، كرشط أسايس )يجب تقديم اإلثبات يف شكل نسخة طبق األصل 

غري رسمية مرتجمة إىل اللغة اإلنجليزية(. باإلضافة إىل ذلك، يجب إثبات إجادة اللغة اإلنجليزية من خالل تقديم 

شهادة TOEFL أو IELTS أو غريها من االختبارات املعتمدة من جامعة جورج واشنطن. األماكن الخاصة بهذا 

الربنامج محدودة. يوىص بالتقدم املبكر.

آخر موعد للتقدم: 1 أبريل 2017
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