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الواليات املتحدة األمريكية

كاليفورنيا

لوس أنغيليس

سان فرانسيسكو

سان دييغو

مرحباً بكم في جامعة والية سان دييغو
تأسست في عام 1897، تأتي جامعة والية سان دييغو ضمن أفضل 60 جامعة حكومية 

وطنية على مستوى الواليات املتحدة، تقدم اجلامعة أكثر من 96 برنامجاً للطالب اجلامعيني 
من خالل كليات الفنون واآلداب، كلية فالور لألعمال، باإلضافة إلى كليات التربية والهندسة 

والصحة واخلدمات البشرية والدراسات املهنية والفنون اجلميلة والعلوم، إلى جانب قسم 
الدراسات اجلامعية، وذلك باستضافة كلية Weber Honors College. من خالل اجلمع بني 

جامعة بحثية قوية تضم فريق متخصص من أعضاء هيئة التدريس، تقدم لك جامعة والية 
سان دييغو األسس التي حتتاج إليها للوصول إلى أعلى إمكاناتك األكادميية.  

التصنيف والتميز
على مدار أكثر من 100 سنة، شارك طالب جامعة والية سان دييغو في منهج أكادميي 

متميز يقوده أعضاء هيئة تدريس حاصلون على جوائز تقديرية.  

 U.S. News and World تصنف جامعة سان دييغو في املرتبة األولى، استناداً إلى تقارير  •
فيما يتعلق بتصنيف الكليات.  

يعتبر مجمع العلوم الهندسية والعلوم املتخصصة املتعددة التابع جلامعة سان دييغو جزًءا   •
من العمود الفقري احملرك للجامعة لتصبح إحدى أكبر 50 جامعة بحثية عامة. مت بناء اجملمع 

اجلديد والذي مت افتتاحه في يناير 2018 حول فكرة تعزيز التعاون واملشاركة التفاعلية، مع 
خالل جتهيزه مبختبرات ومعدات متطورة ومساحات عمل مشتركة وفيرة وجدران زجاجية 

الستحضار األفكار امللهمة.

حتتل جامعة سان دييغو املرتبة 45 وطنياً من بني أكثر الكليات املبتكرة وفقاً إلى تقارير  • 
U.S. News and World فيما يتعلق بتصنيف الكليات، وهذا التصنيف عبارة عن مقياس 

على مدى التحسينات املدخلة على املناهج الدراسية والكليات والطالب واحلياة داخل احلرم 
اجلامعي والتكنولوجيا واملرافق. 

حقائق سريعة
إجمالي عدد الطالب: 33,870 )منهم 29,513 طالب جامعي و4,663 خريج(  •

الطالب الدوليون: أكثر من 3000 طالبا من أكثر من 115 دولة حول العالم   •

إجمالي اخلريجون: أكثر من 400.000  •

موقع اجلامعة
تقع اجلامعة في جنوب والية كاليفورنيا، تعتبر مدينة سان دييغو هي ثاني أكبر مدينة في والية 

كاليفورنيا وهي معروفة بريادتها في مجال صناعة التكنولوجيا احليوية واجملاالت الهندسية، 
وعلوم احلياة وحماية اإلنترنت واالبتكار والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة. 
ولقربها من احلافة الشرقية ملنطقة احمليط الهادي واملكسيك وأمريكا اجلنوبية، تعتبر سان 

دييغو مركزاً ثقافياً يتيح الفرصة للخبرات التعليمية القيمة.  

تشتهر املدينة باعتدال مناخها على مدار السنة باإلضافة إلى أميال من الشواطئ الرملية، 
متوسط درجة احلرارة اليومية في مدينة سان دييغو حوالي 21 درجة مئوية/70 درجة 

فهرنهايت. زر املوقع sandiego.org ملعرفة املزيد عن مدينة سان دييغو.



برامج الطالب اجلامعيني  
تلتزم جامعة والية سان دييغو بخلق فرص تسهم في تنمية طالبها على املستوى الفكري من 

خالل توفير تعليم دولي يعدهم للنجاح على الصعيد العاملي. 

 للحصول على معلومات حول التخصصات ومجاالت التركيز واجملاالت الفرعية، زر املوقع
 sdsu.edu/majors. ميكنك استعراض مخطط دراستك األكادميية جملال تخصصك عبر الرابط

 .sdsu.edu/mymap

تقدم جامعة والية سان دييغو برامج الدرجات )الشهادات( التالية:

االتصاالت 

اإلدارة

إدارة األعمال  

إدارة الترفيه 

إدارة الضيافة والسياحة

تشغيل وإدارة  • 
االجتماعات واألحداث* 

تشغيل وإدارة الفنادق*   •

تشغيل وإدارة املطاعم*   •

تشغيل وإدارة أندية املقامرة*  •

اإلدارة العامة

تخطيط املدن*  •

اإلدارة املالية

األدب املقارن 

إدراة املوارد البشرية

االستدامة 

األطعمة والتغذية 

األعمال التجارية الدولية 

األعمال التجارية العامة

اإلقتصاديات

اإلقتصاديات الدولية*    •

التحليل الكمي*   •

السياسة العامة*  •

األمن الدولي وحل النزاعات

البيئة واألمن*   •

التعاون، الصراعات  • 
وحل النزاعات* 

العدالة في النظام العاملي*   •

التاريخ 

التسويق 

الرياضيات** 

الرياضيات التطبيقية*    •

العلوم*    •

دراسات الرياضيات   •
املتكاملة للمدرسني*

علوم احلوسبة*   •

التعليم املهني

التلفاز واألفالم والوسائط 
اإلعالمية اجلديدة

اإلنتاج*   •

دراسات نقدية*  •

التمريض 

تنمية الطفل 

التواصل الصحي 

اجلغرافيا

البيئة واالستدامة   •
والسياسات*

اجلغرافي العامة*  •

اجلغرافيا البشرية   •
والدراسات العاملية*

املياه واملناخ والنظم   •
اإليكولوجية*

علوم وتكنولوجيا  • 
املعلومات اجلغرافية*

اخلدمات املالية 

اخلدمة االجتماعية

إدارة اإلصالحيات اجملتمعية*  •

العمل االجتماعي البيئي*  •

الدراسات اإلسالمية والعربية* 

الدراسات اآلسيوية

الدراسات الصينية واللغة*   •

الدراسات األفريقية 

الدراسات األمريكية الالتينية 

الدراسات األمريكية الهندية 

الدراسات األوروبية

دراسات البالغة والكتابة 

الدراسات احلرة

التعليم االبتدائي*    •

التعليم كاختصاص عام*  •

الرياضيات*  •

العلوم*   •

مؤهل متعدد لتدريس املواد   •
التعليمية* 

الدراسات احلضرية 

الدراسات الدولية املقارنة 

الدراسات الدينية 

دراسات الشيكانا والشيكانو 

دراسات املرأة 

الدراسات اليهودية احلديثة 

دراسات متعددة التخصصات 

دراسات مثلية وازدواج اجلنس 
والتحول اجلنسي السالبة 

واملوجبة  

الدرسات الروسية والوسط 
أوروبية 

الرقص 

ريادة األعمال

الصحافة

الدراسات اإلعالمية*   •

الدعاية*   •

العالقات العامة*   •

الصحة العامة 

العدالة اجلنائية 

العقارات

علم االجتماع 

علم اإلحصاء

العلوم اإلكتوارية*   •

علم البيانات*   •

علم األحياء اجملهرية

علوم اخملتبرات السريرية *  •

علم اإلنسان 

علم الفلك 

علم النفس 

علم حركة اجلسم

اختصاص اللياقة البدنية*   •

اختصاص علم التدريب*   •

العالج ما قبل الطبيعي*   •

العلوم االجتماعية** 

علوم األحياء**

علم األحياء البحرية*    •

علم األحياء التطوري *    •

علم األحياء اخللوي   •
واجلزيئي*  

علم البيئة*    •

علم احليوان*   •

العلوم اإلنسانية

العلوم اإلنسانية األوروبية*  •

العلوم البيئية 

العلوم اجليولوجية

العلوم السياسية 

العلوم الفيزيائية** 

علوم الكمبيوتر 

علوم النطق والغة 
والسماعيات 

الفلسفة 

الفنون املسرحية

األداء*   •

التصميم والتكنولوجيات*   •

التصميم وتقنيات التلفاز   •
واألفالم 

مسرح الشباب*   •

الفنون**

التصميم التطبيقي*    •

التصميم اجلرافيكي*    •

الرسم والطباعة*    •

العمارة الداخلية*    •

النحت*    •

الوسائط املتعددة والتصوير*    •

تاريخ الفن*    •

فنون املرسم*    •

الفيزياء 

الفيزياء الكيميائية 

الكالسيكيات 

الكيمياء**

الكيمياء احليوية*   •

دراسات الكيمياء  • 
املتكاملة للمدرسني*

شهادة ACS )اختيارية(  •

اللغة األسبانية** 

اللغة اإلجنليزية** 

اللغة الروسية**  

اللغة الفرنسية 

اللغة اليابانية 

اللغة والثقافة واجملتمع 

اللغويات 

احملاسبة

املوسيقى 

نظم املعلومات

هندسة البناء والتشييد

الهندسة البيئية 

هندسة احلاسبات  

الهندسة احليوية

هندسة الطيران

الهندسة الكهربائية

الهندسة املدنية 

الهندسة امليكانيكية

الهندسة امليكانيكية—
الهندسة احليوية 

*تركيز أو اختصاص داخل برنامج 
تخصص الدراسة 

**يقدم هذا التخصص أيضاً 
اإلعداد للحصول على اعتماد 

بشأن تدريس موضوع واحد



قبول الطالب الدوليون اجلدد
تقبل جامعة والية سان دييغة طالبات تقدمي الطالب الدوليني اجلدد في الفترة من 1 أكتوبر 

2019 إلى 1 أبريل 2020، فيما يتعلق ببرنامج الدراسة في فصل خريف 2020. ال تقدم جامعة 
والية سان دييغو قبول طلبات تقدمي في خالل فصل الربيع. للحصول على معلومات تفصيلية، 

.sdsu.edu/intladmissions  زر املوقع

ميكنك التقدمي في جامعة والية سان دييغو كطالب جديد، وفقاً للشروط التالية:
في حالة عدم التخرج بعد من املدرسة الثانوية ولكنك في طريقك للحصول على دبلومة • 

الدراسة الثانوية في ربيع 2020؛ أو
في حالة التخرج من املدرسة الثانوية ولكنك لم تتلقى بعد أي دراسات جامعيةبعد تخرجك. • 

خطوات التقدمي: 

Cal State Apply Application اخلطوة 1: استكمال طلب التقدمي
استكمال طلب التقدمي على اإلنترنت عبر الرابط calstate.edu/apply ودفع 70 دوالر أمريكي 

نظير رسوم الطلب وهي رسوم غير مردودة

SDSU WebPortal Account اخلطوة 2: إنشاء حساب
بعد إرسال طلبك، ستتسلم رسالة بريد إلكتروني من جامعة والية سان دييغو إلبالغك بإنشاء 

حساب SDSU WebPortal ملتابعة حالة طلبك. 

اخلطوة 3: إرسال املستندات الرسمية اخلاصة بإمتام الدراسة الثانوية
 يجب تقدمي بيان الدرجات من كل املدارس الثانوية التي مت االلتحاق بها. 

يجب تقدمي املستندات الرسمية بلغتها األصلية، مع نسخة معتمدة مترجمة إلى اللغة 
اإلجنليزية إذا طلب ذلك.

اخلطوة 4: إثبات إجادة اللغة اإلجنليزية
إجادة اللغة اإلجنليزية أمر بالغ األهمية لنجاحك. إذا كانت اللغة اإلجنليزية ليست هي لغتك 

األم، تطلب منك جامعة والية سان دييغو إكمال أحد املتطلبات التالية: 

درجة اختبار TOEFL تعادل 80 بالنسبة الختبار iBT و550 بالنسبة الختبار PBT أو أعلى. • 
يتم إرسال نتائج االختبار إلكترونياً من قبل )Educational Testing Service )ETS إلى 

جامعة والية سان دييغو حتت كود التعليم املؤسسي 4682؛

درجة إجمالية الختبار IELTS تعادل 6.5 أو أعلى• 

درجة اختبار PTE تعادل 58 أو أعلى؛ أو• 

املستوى 106 لدورة اللغة اإلجنليزية في معهد اللغة األمريكي لدى جامعة والية سان • 
دييغو، احلد األدنى للمعدل التراكمي الشامل 3.0 أو أعلى.

 ACT أو SAT اخلطوة 5: إرسال درجات
يجب على الطالب املتقدمني إرسال درجات اختبار SAT أو ACT وذلك ملن أمتوا الدراسة الثانوية 

في الواليات املتحدة أو في مدرسة ثانوية خارج أمريكا معتمدة من الواليات املتحدة. يجب 
إرسال نتائج االختبار إلكترونيا إلى جامعة والية سان دييغو حتت كود التعليم املؤسسي: 

.)ACT( 0398 أو )SAT( 4682

قبول التحويالت الدولية 
مما أمتوا الدراسة في إحدى املؤسسات املعتمدة من قبل الواليات املتحدة في الفترة من 1 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 

2019  وذلك بالنسبة لقبول الدراسة في فصل خريف 2020 . للتقدمي في جامعة والية سان دييغو، أكمل 
الطلب اإللكتروني املوجود على اإلنترنت عبر الرابط calstate.edu/apply ةةةة ةةةة ةةةةة ةةة ةةةةة 

ةةةةةةةةة ةةةةة 55 ةةةةةةة ةةةةةةةة.  

ستحتاج إلى تلبية احلد األدنى من متطلبات طلبات قبول التحويل بنهاية ربيع عام 2020 
حتى يتم النظر في طلب القبول:

ةةةةة 60 ةةةة ةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةة )ةة 90 ةةةة ةةة ةةة 	 
ةةةة ةة ةةةة(.

ةةةةة 30 ةةةة ةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةة ةة ةةة ةةةةة ةةةةةةة 	 
ةةةةةةة ةةةةة "C-" ةة ةةةة:

 ةةةةةةة ةةةةةة:  ةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةة. ةةةة ةةةة ةةةةة 
.California community college ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةةةةة ةة ةةة

  ةةةةةةة ةةةةةةة: ةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةة ةةةةة ةةةةة ةةةة ةةة 
ةةةةة ةةةةةة ةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةة ةة ةةةة.

 ةةةةةةة ةةةةةة: ةةة ةةةةة ةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةة ةة ةةةة ةةةةةة ةة 
ةةةة ةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة.

 ةةةةةةةةة: ةةة ةة ةةةة ةةة ةةةةةة ةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةة ةةةةة.

ةةةةة ةةةة ةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةة. 	 

ةةةةة ةةةةة ةةةة ةةةة )GPA( ةةةةةةةة ةةةةةة ةةةةة ةة ةةةةةةةةة 	 
.sdsu.edu/majorgpa ةةةةة ةةةةة ةةةةةة

مصاريف احلضور للطالب الدوليني 
يجب على الطالب الدوليني املتقدمني جلامعة والية سان دييغو تقدمي الوثائق املالية التي تثبت 

 قدراتهم على متويل مدة ال تقل عن عام دراسي واحد )تسعة أشهر(. 
سيتم إصدار النموذج I-20 من جامعة والية سان دييغو بعد املوافقة على بيان احلالة املالية 

واملستندات املالية الداعمة من قبل مكتب قبول الطالب الدوليني في جامعة والية سان دييغو. زر 
املوقع sdsu.edu/internationalfees للحصول على مزيد من املعلومات.

املصاريف والرسوم الدراسية األساسية.................................. 7510 دوالر أمريكي
.......................................... 11880 دوالر أمريكي املصاريف الدراسية لغير املقيمني*
........................ 17,752 دوالر أمريكي السكن داخل احلرم اجلامعي واملواد الغذائية**

التأمني الصحي........................................................................... 1454 دوالر أمريكي
الكتب واملستلزمات واالنتقاالت**............................................. 3,556 دوالر أمريكي

اإلجمالي***................................................................................. 42,152 دوالر أمريكي

** تستند املصاريف الدراسية لغير املقيم على 15 وحدة دراسية في الفصل الدراسي الواحد، بتكلفة 396 
دوالر أمريكي لكل وحدة.

** جميع طالب السنة األولى اممن تخرجوا ن مدارس ثانوية خارج منطقة القبول احمللية بلجامعة سان 
دييغة، عليهم اإلقامة في احلرم اجلامعي ملدة عامني. يجب التأكد من مراجعة جدول مدفوعات الطعام 

 .housing.sdsu.edu والسكن داخل احلرم اجلامعي من خالل الرابط

مالحظات حول تكاليف احلضور: يبذل مكتب احتاد الطالب في اجلامعة كل جهد ممكن للحفاظ على تكاليف 
الطالب عند احلد األدنى. قد يلزم زيادة الرسوم املدرجة في اجلداول الزمنية املنشورة أو حسابات الطالب عندما 

يكون التمويل العام غير كاٍف. لذلك ، يجب أن يحتفظ مكتب احتاد الطالب في اجلامعة باحلق في زيادة أو تعديل 
الرسوم املدرجة حتى بعد فرض الرسوم مبدئًيا أو دفع الرسوم األولية. تخضع جميع الرسوم املدرجة، بخالف 

الرسوم اإللزامية على مستوى النظام، للتغيير دون إشعار  وذلك حتى تاريخ بدء التدريس لفصل دراسي أو ربع 
سنوي معني. يجب اعتبار جميع الرسوم املدرجة في مكتب احتاد طالب اجلامعة تقديرية و قابلة للتغيير عند 

موافقة مجلس األمناء أو املستشار ين أو الرؤساء وذلك حسب االقتضاء. سيتم إجراء تغييرات في الرسوم 
اإللزامية على مستوى النظام وفًقا ملتطلبات قانونية خاضعة للشفافية واملساءلة وذلك فيما يتعلق برسوم 

أسر الطالب العاملني )املواد 66028.6-66028 من قانون التعليم(.



االنتقاالت
يعمل مركز العبور في جامعة والية سان دييغو على ربط احلرم اجلامعي بخطوط احلافالت 

والعربات التي تخدم منطقة سان دييغو الكبرى، مبا في ذلك املطار ومحطات القطار 
والشواطئ ومراكز التسوق ووسط مدينة سان دييغو ومناطق اجلذب احمللية.    

مصاريف احلضور للطالب الدوليني 
ةةة ةةة ةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةة ةةةةة ةةة ةةةةة ةةةةة ةةةةةةة 

 ةةةةةةة ةةةة ةةةة ةةةةةةة ةةة ةةةةة ةةة ةة ةةة ةة ةةة ةةةةة ةةةة )ةةةة ةةةة(. 
ةةةة ةةةةة ةةةةةةة I-20 ةة ةةةةة ةةةةة ةةة ةةةةة ةةة ةةةةةةةة ةةة ةةةة 

ةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةة ةةة ةةةة ةةةة ةةةةةة 
ةةةةةةةة ةة ةةةةة ةةةةة ةةة ةةةةة. ةة ةةةةةة sdsu.edu/internationalfees ةةةةةة ةةة 

ةةةة ةة ةةةةةةةةة.

المصاريف والرسوم الدراسية األساسية............................... 7510 دوالر أمريكي
المصاريف الدراسية لغير المقيمين*................................... 11880 دوالر أمريكي

السكن داخل الحرم الجامعي والمواد الغذائية**....................... 17,752 دوالر أمريكي
......................................................... 1454 دوالر أمريكي التأمين الصحي
.................................... 3,556 دوالر أمريكي الكتب والمستلزمات واالنتقاالت**

............................................................. 42,152 دوالر أمريكي اإلجمالي***

** تستند املصاريف الدراسية لغير املقيم على 15 وحدة دراسية في الفصل الدراسي الواحد، بتكلفة 396 دوالر أمريكي لكل 
وحدة

** جميع طالب السنة األولى اممن تخرجوا ن مدارس ثانوية خارج منطقة القبول احمللية بلجامعة سان دييغة، عليهم اإلقامة 
في احلرم اجلامعي ملدة عامني. يجب التأكد من مراجعة جدول مدفوعات الطعام والسكن داخل احلرم اجلامعي من خالل الرابط 

 .housing.sdsu.edu

مالحظات حول تكاليف احلضور: يبذل مكتب احتاد الطالب في اجلامعة كل جهد ممكن للحفاظ على تكاليف الطالب عند 
احلد األدنى. قد يلزم زيادة الرسوم املدرجة في اجلداول الزمنية املنشورة أو حسابات الطالب عندما يكون التمويل العام غير 

كاٍف. لذلك ، يجب أن يحتفظ مكتب احتاد الطالب في اجلامعة باحلق في زيادة أو تعديل الرسوم املدرجة حتى بعد فرض الرسوم 
مبدئًيا أو دفع الرسوم األولية. تخضع جميع الرسوم املدرجة، بخالف الرسوم اإللزامية على مستوى النظام، للتغيير دون إشعار  

وذلك حتى تاريخ بدء التدريس لفصل دراسي أو ربع سنوي معني. يجب اعتبار جميع الرسوم املدرجة في مكتب احتاد طالب 
اجلامعة تقديرية و قابلة للتغيير عند موافقة مجلس األمناء أو املستشار ين أو الرؤساء وذلك حسب االقتضاء. سيتم إجراء 
تغييرات في الرسوم اإللزامية على مستوى النظام وفًقا ملتطلبات قانونية خاضعة للشفافية واملساءلة وذلك فيما يتعلق 

برسوم أسر الطالب العاملني )املواد 66028.6-66028 من قانون التعليم(.

اإلقامة
االنتقال إلى احلياة كطالب جامعي أسهل من خالل العيش داخل احلرم اجلامعي بجامعة والية 

سان دييغو.. توفر اجملتمعات السكنية شبكة دعم قوية داخل بيئة املعيشة اخلاصة بك وفرصة 
 إلقامة صداقات متماسكة. 

يطلب من جميع طالب السنة الدراسية األولى االدولييون جلدد ممن تقدموا من خارج منطقة 
 جامعة والية سان دييغو احمللية اإلقامة في احلرم اجلامعي خالل أول سنتني من الدراسة. 

 تختلف التكاليف تبعاً لنوعية اإلقامة وخطة الطعام احملددة. 
يرجى زيارة الرابط housing.sdsu.edu  للتعرف على كيفية العيش في احلرم اجلامعي.

ملاذا جامعة والية سان دييغو؟ 

لي نينغ 

احملاسبة  - التخصص 

الصني   خنان،  تشنغتشو، 

بالغ  بترحيب  "أحسست 
إلى كاليفورنيا  فور وصولي 

وحرم جامعة والية سان 
وهيئة  الكلية  دييغو. 

الدريس في غاية الدعم 
على  يعملون  وجميعهم 

في  للعمل  الفرصة  منحي 
التجربة  اجلامعي.  احلرم 

النضوج  على  تساعدني 
الشخصي  املستوى  على 

أيضاً”. واملهني 

أنس احلداد

الهندسة   - التخصص 
لبيئية ا

الكويت  الزهراء، 

“تضم جامعة والية سان 
دييغو مزيج متنوع من 

املدرسني والطالب، مما أثر 
التعليمية.  جتربتي  إثراء  في 

هذه اخلبرات هي خطوات 
إعدادي نحو النجاح فور 

تخرجي”.

ماتشادو أبيغ  جوليا 

التخصص - اإلدارة

البرازيل  أليجري،  بورتو 

“اخترت جامعة والية 
دييغو جلمال حرمها  سان 
الفريد  وموقعها  اجلامعي 

بجوها  تتميز  مدينة  في 
ولكوني عضوة  الساحر! 

التجارية  نادي األعمال  في 
داخل جامعة والية  املهنية 
بناء  دييغو، استطعت  سان 

شبكة تواصل مع طالب 
العالم”. أنحاء  من جميع 



مركز الطالب الدوليني
يقدم مركز الطالب الدوليني )ISC( مجموعة من األنشطة  الثقافية والتعليمية 
واالجتماعية على مدار العام إلثراء جتربتك في جامعة والية سان دييغو. تتضمن 

خدمات مركز الطالب الدوليني توجيه الطالب الدوليني اجلدد، برنامج املعلم االستشاري، 
استشارات الهجرة، أحداث دولية أسبوعية باإلضافة إلى احتاد الطالب الدوليني في 
.isc.sdsu.edu جامعة والية سان دييغو. للحصول على مزيد من املعلومات، زر املوقع

احلياة الطالبية 
الدراسة في جامعة والية سان دييغو هي أكثر بكثير من مجرد الذهاب إلى اجلامعة للدراسة.  هناك 
طرق عديدة لالنخراط في أنشطة احلرم اجلامعي، مع االستفادة من منط احلياة في جنوب كاليفورنيا. 

فيما يلي بعض من نواحي االستمتاع باحلرم اجلامعي واستكشاف "أروع مدينة أمريكية":

ليالي أزتيك: احتفال بداية كل فصل دراسي، أسبوع من الفعاليات، يتضمن حفالت • 
موسيقية وأفالم، وكرنفال ركوب اخليل.

 • Viejas Arena حفالت داخل احلرم اجلامعي: خصص وقتك ملشاهدة فرقتك املفضلة في
أو في املسرح املفتوح Cal Coast Credit Union Open Air Theatre داخل احلرم اجلامعي.

حديقة حيوان سان دييغو: حديقة احليوان الشهيرة على مستوى العالم في سان دييغو • 
هي موطن ألكثر من 3700 حيوان نادر ومهدد باالنقراض ممثلة في أكثر من 650 فصيلة.

مركز الرياضات املائية: تعلم التزلج على األمواج وركوب القوارب الشراعية وقوارب • 
الكاياك في واحدة من أكبر املرافق البحرية التعليمية في العالم، يقع املركز على أحد 

أشهر الشواطئ في سان دييغو.

بالبوا بارك: استكشف 1200 فداناً من املتنزهات احلضرية في سان دييغو والتي تضم • 
املتاحف والفنون واملعالم الثقافية.       

احتاد الطالب الدوليني
االنضمام إلى احتاد الطالب الدوليني )ISA( وسيلة رائعة إلثراء جتربتك في جامعة والية سان 

دييغو وتكوين صداقات جديدة. 

املنظمات الطالبية
من خالل أكثر من 300 منظمة طالبية في جامعة والية سان دييغو سيكون من السهل عليك 

العثور على شيء يتناسب مع اهتماماتك.

األلعاب الرياضية والترفيه
يسمح بدخول جميع طالب جامعة والية سان دييغو مجاناً في جميع األحداث الرياضية. شارك 

اإلثارة من خالل مشاهدة زمالئك األزتيك يلعبون في إحدى الفرق املصنفة محلياً. في جامعة والية 
 سان دييغو، كل طالب لديه الفرصة للتمرين كرياضي داخل مركز

)Aztec Recreation Center )ARC. يعد ARC أحد املراكز احلديثة للياقة البدنية على مساحة 
80.000 قدم مربع، حيث يقدم دورات في ممارسة التمرينات واأللعاب اجلماعية وتسلق اجلدران 

والصخور. 

معهد اللغة األمريكي
صمم برنامج اللغة اإلجنليزية لألغراض األكادميية )EAP( في معهد اللغة األمريكي )ALI( في 

جامعة والية سان دييغو للطالب من جميع مستويات إجادة اللغة اإلجنليزية ممن يخططون 
للدراسة في كلية أو جامعة أميركية على مستوى الدراسة اجلامعية. يعد برنامج اللغة 

  .IELTSو TOEFL الطالب الختبارات )EAP( اإلجنليزية لألغراض األكادميية

القبول املشروط 
الطالب املستوفون ملتطلبات القبول لدى جامعة والية سان دييغو ولكن لم تثبت إجادتهم للغة 

اإلجنليزية قد يعرض عليهم القبول في برنامج اللغة اإلجنليزية لألغراض األكادميية )EAP( في معهد 
اللغة األمريكي )ALI( في جامعة والية سان دييغو. الطالب الذين أمتوا دورة املستوى 106 في معهد 

اللغة األمريكي )ALI( مبتوسط معدل 3.0 نقطة سيمنحون جتاوزاً الختبارات TOEFL/IELTS في 
.sdsu.edu/ali جامعة والية سان دييغو. للحصول على مزيد من املعلومات، زر املوقع



تواصل معنا
 مكتب قبول الطالب الدوليني

San Diego State University 
5500 Campanile Drive 

San Diego, CA  92182-7455 
U.S.A.

تفضل بزيارتنا  
Student Services West 1575 :املكتب

ً ساعات العمل: االثنني إلى اجلمعة، من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءا

sdsu.edu/campustours :جولة احلرم اجلامعي

طلب املعلومات  
اشترك في املوقع sdsu.edu/stayconnected للحصول على معلومات هامة عملية 

القبول واحلياة الطالبية في جامعة والية سان دييغو.

خدمات التسجيل، 2019/8

SDSUAdmissions :البحث

QQ: 1057078426

sdsu.edu/intladmissions :موقع الويب

intladmission@sdsu.edu :البريد اإللكتروني

الهاتف: 594-1847 )619(

SDSU_Intladmission  :WeChat معرف


