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مرحباً بكم في جامعة والية سان دييغو
تأسست جامعة والية سان دييغو عام 1897، ويأتي تصنيفها ضمن أفضل 70 

جامعة حكومية على مستوى الواليات املتحدة، وتقدم 97 برنامًجا للحصول على 
درجة جامعية. تتميز اجلامعة باجلمع بني كونها جامعة بحثية قوية من ناحية، 

وفريق أعضاء هيئة تدريس متفانني ممن يدعمون االبتكار واالكتشاف من ناحية أخرى، 
وبذلك، تقدم لك جامعة والية سان دييغو األسس التي حتتاج إليها للوصول إلى أعلى 

إمكاناتك األكادميية.  

مستقبل أفضل 
تكرس جامعة والية سان دييغو جهودها في تطوير مجتمع متنوع من القادة والرياضيني والفنانني 

واملستكشفني وعلماء البيئة ممن يحافظوا على شغفهم العلمي ويتحدون الوضع الراهن ويدفعون العالم 
بحماس إلى األمام. اجلب شغفك إلى جامعة تتحدى التوقعات. 

املرتبة 8
على املستوى احمللي في مجال األعمال 

 الدولية اجلامعية وفقاً لتقرير
 .U.S. News and World Report

املرتبة 41
من بني الكليات العامة في الواليات 

املتحدة من حيث أفضل عائد استثماري 
  .The Princeton Review وفقاً لتقييم

قرابة 500000
خريجون فخورون بدرجاتهم العلمية، 

يوفرون شبكة قوية من املرشدين 
والتدريب الداخلي وفرص العمل لطالبنا.

ضمن أفضل 387 كلية
 Princeton Review وذلك من خالل تقييم
لعام 2022، والذي يعترف بالتميز األكادميي 

جلامعة والية سان دييغو، من حيث 
كونها في املتناول إلى جانب آفاق التطور 

الوظيفي، من بني عوامل أخرى.

ضمن أفضل 45 مؤسسة
على الصعيد الوطني من حيث التنوع 

 العرقي، وفقا لتقرير
.U.S. News and World Report

 34842
إجمالي عدد الطالب )منهم 30103 طالب 

جامعي و4739 خريج(.



الواليات املتحدة األمريكية

كاليفورنيا

لوس أنغليس

سان فرانسيسكو

سان دييغو

موقع اجلامعة
مرحًبا بك في موطنك في ثاني أكبر مدينة في كاليفورنيا. تشتهر مدينة سان دييغو بريادتها 

في مجال صناعة التكنولوجيا احليوية واجملاالت الهندسية، وعلوم احلياة وحماية اإلنترنت 
واالبتكار والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة. تعد منطقة سان دييغو موطنًا 

لعشرات من اجملتمعات الدولية والساحلية واجلبلية ووسط املدينة واجملتمعات احلضرية، وكلها 
متاحة الستكشافك.

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 sdsu.edu/location ملعرفة املزيد عن مدينة سان دييغو.

مدى قربها؟
الشواطيء.......... على بعد 10 ميل

..... على بعد 10 ميل وسط املدينة

.................. على بعد 50 ميل اجلبال

الصحارى............ على بعد 75 ميل

ديزني الند............ على بعد 95 ميل

لوس أنغليس..... على بعد 120 ميل

............ على بعد 350 ميل فينيكس

 سان 
فرانسيسكو..... على بعد 500 ميل



برامج درجة البكالوريوس  
تلتزم جامعة والية سان دييغو بخلق الفرص التي تساهم في التنمية الفكرية لطالبها 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 
إدارة اإلنشاءات

إدارة الترفيه
إدارة السياحة املستدامة*   •

إدارة املوارد اخلارجية*  •
إدارة أنظمة الترفيه*  •

إدارة الضيافة والسياحة
تشغيل وإدارة االجتماعات   •

واألحداث* 
• تشغيل وإدارة الفنادق* 

• تشغيل وإدارة املطاعم* 
• تشغيل وإدارة أندية املقامرة*

اإلدارة العامة
• تخطيط املدن* 

األدب املقارن 
االستدامة 

األطعمة والتغذية 
األعمال
اإلدارة  •

األعمال الدولية  •
األعمال العامة  •

التسويق  •
اخلدمات املالية  •

العقارات   •
املالية )التمويل(  •

احملاسبة  •
نظم املعلومات   •

االقتصاد
اإلقتصاديات الدولية*    •

التحليل الكمي*   •
السياسة العامة*  •

األمن الدولي وحل النزاعات 
البيئة واألمن*   •

التعاون، الصراعات وحل   •
النزاعات* 

العدالة في النظام العاملي*   •
التاريخ 

التلفاز واألفالم والوسائط 
اإلعالمية اجلديدة

اإلنتاج*   •
دراسات نقدية*    •

التمريض^ 
تنمية الطفل^

التواصل الصحي 
اجلغرافيا

البيئة واالستدامة   •
والسياسات*

اجلغرافيا البشرية والدراسات   •
العاملية*

اجلغرافيا العامة*  •
املياه واملناخ والنظم   •

اإليكولوجية*
علوم وتكنولوجيا املعلومات   •

اجلغرافية*
اخلدمة االجتماعية 

الدراسات اإلسالمية والعربية* 
الدراسات اآلسيوية 

الدراسات الصينية*    •
اللغة الصينية*  •

الدراسات األفريقية 
الدراسات األمريكية الالتينية 
الدراسات األمريكية الهندية 

الدراسات األوروبية
دراسات البالغة والكتابة 

الدراسات احلرة 
التعليم االبتدائي*^    •

الرياضيات*^   •
العلوم*^   •

برنامج تعليمي متكامل ثنائي   •
اللغة متعدد التخصصات 

لتعليم املدرسني*^ 
مؤهل تعليمي متعدد املواد   •

التعليمية املتكاملة لتعليم 
املدرسني*^

الدراسات احلضرية 
االستدامة احلضرية  •

االقتصاد السياسي احلضري   •
والسياسة العامة*

التخطيط احلضري والتصميم   •
واإلدارة*

الثقافات واجملتمعات احلضرية*  •
الدراسات الدولية املقارنة 

الدراسات الدينية 
دراسات الشيكانا/الشيكانو 

دراسات املرأة
الدراسات اليهودية احلديثة 

دراسات متعددة التخصصات 
دراسات مثلية وازدواج اجلنس 

والتحول اجلنسي السالبة 
واملوجبة

الدرسات الروسية والوسط أوروبية 
الرقص 



الرياضيات** 
الرياضيات التطبيقية*    •

العلوم*    •
تعليم الرياضيات*   •
دراسات الرياضيات  • 

املتكاملة لتعليم املدرسني*^
علوم احلوسبة*   •

الصحافة
الدراسات اإلعالمية*   •

الدعاية*   •
العالقات العامة*   •

الصحة العامة  
العدالة اجلنائية 

علم االجتماع 
علم اإلحصاء 

العلوم اإلكتوارية*   •
علم البيانات*   •

علم األحياء اجملهرية 
علوم اخملتبرات السريرية *    •

علم اإلنسان 
علم الشيخوخة 

علم الفلك 
علم النفس 

علم األعصاب*   •
علم النفس الصناعي   •

والتنظيمي 
علم حركة اجلسم 

اختصاص اللياقة البدنية*   •
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 واللغة 

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*    •

تاريخ الفن*    •
فنون املرسم*    •

الفيزياء 
الفيزياء الكيميائية 

الكالسيكيات 
الكيمياء**  

الكيمياء احليوية*  •
دراسات الكيمياء املتكاملة   •

للمدرسني*^ 

اللغة األسبانية** 
اللغة األملانية

اللغة اإلجنليزية** 
اللغة الروسية**  
اللغة الفرنسية 

اللغة اليابانية 
اللغة والثقافة واجملتمع 

اللغويات 
املوسيقى 
الهندسة

الهندسة البيئية  •
الهندسة احليوية*  •

الهندسة الكهربائية  •
الهندسة املدنية  •

الهندسة امليكانيكية   •
هندسة البناء والتشييد  •

هندسة احلاسبات  •
هندسة الطيران  •

* تركيز أو اختصاص داخل برنامج 
تخصص الدراسة 

**يقدم أيضاً هذا التخصص اإلعداد 
للحصول على اعتماد بشأن تدريس 

موضوع واحد

^ ال يضمن القبول في البرامج املؤدية 
إلى احلصول على ترخيص أو اعتماد 

حصول الطالب على ترخيص أو 
 sdsu.edu/majors اعتماد. زر املوقع
للحصول على مزيد من املعلومات.



القبول في السنة األولى
إنه الوقت املناسب الكتشاف أحالمك وجعلها حقيقة بدعم من مجتمع جامعة والية سان 
دييغو. تقبل جامعة والية سان دييغو طلبات تقدمي الطالب الدوليني للسنة الدراسية األولى 

في الفترة من 1 أكتوبر 2022 إلى 1 أبريل 2023، فيما يتعلق ببرنامج الدراسة في فصل خريف 
2023. ال تقدم جامعة والية سان دييغو قبول طلبات تقدمي في خالل فصل الربيع. 

املواعيد النهائية للتقدمي
 املوعد النهائي للنظر املبكر - 30 نوفمبر 2022	 

سيتم إخطار الطالب الذين يقدمون املستندات املكتملة بحلول هذا املوعد النهائي بالقرار 
بحلول نهاية يناير.

 املوعد النهائي للنظر العادي في الطلبات - 1 أبريل 2023	 
سيتم إخطار الطالب الذين يقدمون املستندات املكتملة بحلول هذا املوعد النهائي على 

أساس متجدد. 

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

الدراسة الثانوية في ربيع 2022؛ أو
في حالة التخرج من املدرسة الثانوية ولكنك لم تتلقى بعد أي دراسات جامعية بعد 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

اخلطوة 2: التحقق من حالة قبول طلبك
بعد تقدمي الطلب، ستتلقى رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني من جامعة والية سان دييغو 

تتضمن رقم RedID اخلاص بك، وهو رقم تعريف الطالب اخلاص بك في اجلامعة، وإرشادات حول 
  .my.SDSU كيفية تسجيل الدخول إلى

اخلطوة 3: إرسال املستندات غير الرسمية اخلاصة بإمتام الدراسة الثانوية
يجب تقدمي النصوص غير الرسمية من جميع املدارس الثانوية التي حضرها الطالب للتقييم 

األولي وتكون النصوص بلغتها األصلية، مع ترجمات إجنليزية معتمدة، إذا لزم األمر. 

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• 
درجة اختبار اللغة اإلجنليزية Duolingo تعادل 105 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.



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

 I-20 قدراتهم على متويل مدة ال تقل عن عام دراسي واحد )تسعة أشهر(. سيتم إصدار النموذج
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 أخر حتديثات املعلومات.

املصاريف والرسوم الدراسية األساسية.................................. 8174 دوالر أمريكي
.......................................... 11880 دوالر أمريكي املصاريف الدراسية لغير املقيمني*
........................ 19714 دوالر أمريكي السكن داخل احلرم اجلامعي واملواد الغذائية**

التأمني الصحي........................................................................... 1282 دوالر أمريكي
................................................................... 1146 دوالر أمريكي الكتب واملستلزمات
التنقالت....................................................................................... 1170 دوالر أمريكي
مصاريف متفرقة، شخصية..................................................... 1906 دوالر أمريكي

اإلجمالي***.................................................................................. 45272 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 ممن تخرجوا ن مدارس ثانوية خارج منطقة القبول احمللية جلامعة والية سان دييغو، 
عليهم اإلقامة في احلرم اجلامعي ملدة عامني. يجب التأكد من مراجعة جدول مدفوعات الطعام والسكن داخل 

 .housing.sdsu.edu 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 املستشارين 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(.



164.5 مليون دوالر أمريكي 
منح متويلية لعام 2021-22، والذي ميثل عاًما 

قياسًيا بالنسبة للبحوث اجلامعية في القضايا 
احلرجة مثل:

مكافحة انتقال COVID-19 في املدارس• 
تطوير أدوية أفضل• 
حماية املوارد املائية• 
حتسني ممارسات احملافظة• 
تعزيز تعليم إدارة األعمال• 

ملاذا جامعة والية سان دييغو؟ 
الطالب وجناحهم هو جوهر كل ما نقوم به. سيتم تشجيعك على االستفادة من اخلبرات 

التعليمية املتغيرة للحياة، مثل مختبرات األبحاث اجلامعية واملساحات اخملتبرية داخل وخارج 
احلرم اجلامعي، وفرص ريادة األعمال، والتدريب الداخلي، والتوجيه املهني. خريجونا مبتكرون 

وصناع معرفة ومواطنون عامليون مستعدون جيًدا للعالم احلقيقي.

 15645
طالبا تواصلوا مع خريجيني ومهنيني ممن 
يقدمون التوجيه املهني من خالل برنامج 

.Aztec Mentor

املرتبة 14 
على املستوى احمللي بني اجلامعات 

 احلكومية لريادة األعمال وفًقا لتقرير
 .U.S. News and World Report



164.5 مليون دوالر أمريكي 
منح متويلية لعام 2021-22، والذي ميثل عاًما 

قياسًيا بالنسبة للبحوث اجلامعية في القضايا 
احلرجة مثل:

مكافحة انتقال COVID-19 في املدارس• 
تطوير أدوية أفضل• 
حماية املوارد املائية• 
حتسني ممارسات احملافظة• 
تعزيز تعليم إدارة األعمال• 

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.    

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 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.



مركز الطالب الدوليني
يقدم مركز الطالب الدوليني )ISC( مجموعة كاملة من البرامج واخلدمات لتعزيز جناح الطالب، 
ووجهات النظر العاملية، والوعي بني الثقافات، والتعاون الدولي. تتضمن خدمات مركز الطالب 
الدوليني توجيه الطالب الدوليني اجلدد، برنامج املعلم االستشاري، استشارات الهجرة، أحداث 

دولية أسبوعية باإلضافة إلى احتاد الطالب الدوليني في جامعة والية سان دييغو. للحصول 
.sdsu.edu/internationalstudents على مزيد من املعلومات، زر املوقع

املسارات اجلامعية
يساعدك برنامج املسار اجلامعي لدينا، من خالل SDSU Global Campus، في احلصول على 

األدوات الالزمة للنجاح في احلصول على درجة علمية في أحد برامج جامعة والية سان دييغو أو 
في أي مكان آخر.  

برنامج املسار جلامعي 
يضمن برنامج املسار اجلامعي )UPP( لدى جامعة والية سان دييغو للطالب قبولهم في برنامج درجة 

علمية لدى جامعة والية سان دييغو عند االنتهاء بنجاح من دراسات برنامج املسار اجلامعي. أثناء 
وجودك في برنامج املسار اجلامعي، ستبدأ في كسب أرصدة للحصول على درجة علمية في جامعة 

والية سان دييغو، قبل التسجيل في اجلامعة. يجمع برنامج املسار اجلامعي بني الدورات التي حتمل 
أرصدة جامعة والية سان دييغو مع تعليم اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية، واإلرشاد األكادميي الفردي، 

والتجارب األكادميية والثقافية الغامرة. سيساعد فريق برنامج املسار اجلامعي املتخصص لدينا 
الطالب على االنتقال بسالسة إلى احلياة كطالب في الواليات املتحدة وفي جامعة والية سان دييغو.

إذا كنت ترغب في التركيز على حتسني لغتك اإلجنليزية األكادميية قبل التسجيل في أي دورات 
 .)EAP( جامعة والية سان دييغو، فإننا ندعوك للتقدم إلى برنامج اللغة اإلجنليزية لألغراض األكادميية

ميكن للطالب الدوليني املؤهلني احلصول على قبول مشروط في جامعة والية سان دييغو، واحلصول 
على تنازل عن اختبار TOEFL / IELTS، دون أخذ أي دورات تقوية لغة في جامعة والية سان دييغو. 

زر املوقع sdsu.edu/upp للحصول على مزيد من املعلومات.



احلياة الطالبية 
في جامعة والية سان دييغو، سيتم دعمك من قبل اجملتمع الذي سيساعدك على استكشاف 
اهتمامات جديدة، وإيجاد نقاط شغفك، واالستعداد للنجاح الشخصي واملهني. هناك العديد 

من الطرق للمشاركة في أنشطة احلرم اجلامعي، مع االستفادة من منط احلياة في جنوب 
كاليفورنيا، مبا في ذلك:

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.

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.

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
يتم قبول طالب جامعة والية سان دييغو مجانًا في جميع أحداث أزتك الرياضية في املوسم 
العادي باستخدام بطاقة SDSU RedID صاحلة، بينما تدوم اإلمدادات. شارك اإلثارة من خالل 

مشاهدة زمالئك األزتيك يلعبون في إحدى الفرق املصنفة محلياً. في جامعة والية سان دييغو، 
.)Aztec Recreation Center )ARC كل طالب لديه الفرصة للتمرين كرياضي داخل مركز 

ARC أحد املراكز احلديثة للياقة البدنية على مساحة 94000 قدم مربع، حيث يقدم دورات في 
ممارسة التمرينات واأللعاب اجلماعية وتسلق اجلدران والصخور. 



تواصل معنا
Office of International Admissions 

San Diego State University 
5500 Campanile Drive 

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

sdsu.edu/intladmissions :موقع الويب
intladmission@sdsu.edu :البريد اإللكتروني

التواصل االفتراضي  
انضم إلينا خالل ساعات العمل واألحداث االفتراضية.

 قابل مستشار القبول  
admissions.sdsu.edu/contact/international

الزيارات االفتراضية   
  sdsu.edu/virtualvisits

اجلوالت االفتراضية 
sdsu.edu/virtualtour
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SDSUAdmissions@

SanDiegoStateUniversity@

QQ: 1057078426

WeChat:  SDSU_Intladmission

طلب املعلومات  
اشترك في sdsu.edu/stayconnected لتلقي 

معلومات مهمة حول جامعة والية سان 
دييغو وعملية القبول. 

   


