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كليات ب�التا للجاليات – نقطة تحول للحياة

اتبع هذه اخلطوات السهلة 
بكليات لاللتحاق 

 

1  قدم طلب ا�لتحاق ع� ا�ن�نت أو � 
مكتب التعليم الدو�.

2  تقييم وتوجيه كامل. يجب ع� الط�ب 
الخضوع لتقييم للغة ا�نجليزية (أو 
ا�نجليزية كلغة ثانية) قبل ا�لتحاق.

3  قابل ا¡ستشار. هذه فرصتك للحصول 
ع� مساعدة � التخطيط ل�امجك 

وأهدافك التعليمية.

4 التحق بدوراتك. التحق ع� ا�ن�نت 
من خ�ل جواز السفر أو انضم بصفة 

شخصية ªكتب التقديم. تأكد من 
استخدام حساب ال�يد ا�لك�و¬ الجديد 

لط�ب ب�التا.

5   ادفع ا³تعاب. يرجى التحدث مع 
مكتب التعليم الدو� عن أول دفعة.

6  احصل ع� هوية تحمل صورتك. 
ستعرفك هذه الهوية كطالب رسمي

 بكلية ب�التا.

لالستفسار، اتصل مبكتب 
التعليم الدولي:

برنامج الدرجات والشهادات
الدراسات ا³فروأمريكية

دراسات ا�شارة ا³مريكية
علم طبائع ا�نسان

تصميم ا³زياء والتسويق
هندسة الع«رة   

الفنون
الدراسات ا½سيوية وا½سيوأمريكية

تكنولوجيا السيارات
ا³حياء

التقنية الحيوية
ا³ع«ل

تطور الطفل
ا�تصا�ت / دراسات ا�تصال

أنظمة معلومات الحاسب ا½�
  إدارة ا�نشاءات

 علم التجميل
فنون الطهي

ا¡ساعدة � طب ا³سنان
آليات الديزل

ا�قتصاد
التعليم

الكهرباء / تكنولوجيا ا�لك�ونيات
اللغة ا�نجليزية

ا�نجليزية كلغة ثانية
الدراسات ا³خ�قية

الجغرافيا
الدراسات العامة

فنون الجرافيك / فنون ا�ع�م
الخدمات الصحية

التاريخ
الدراسات ا�نسانية

الصحافة
الدراسات الع«لية

تنسيق الحدائق
الرياضيات

اتصا�ت ا�ع�م
دراسات ا¡كسيك وأمريكا ال�تينية

ا¡وسيقى
التمريض

التغذية والغذاء
الدراسات القانونية ا¡ساعدة

التصوير الفوتوغرا�
العلوم السياسية

علم النفس
الخدمات العامة وا�نسانية

علم ا�شعاع
علم ا�جت«ع

اللغة ا�سبانية
الفنون ا¡Æحية

تكنولوجيا الغابات

لقاÉة كاملة بال�امج، يرجى زيارة الرابط web.peralta.edu/international  أو التحدث إÇ ا¡ستشار 
(انظر العنوان وبيانات ا�تصال بالخلف).

قم بتنزيل تطبيق "ط�ب ب�التا ا³جانب" ع� متجر آبل ا½ن و� تنس أن 

تضغط "أعجبني" بصفحة الفيسبوك.
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أتيت للو�يات ا�تحدة �حصل ع� خ�ة عا�ية وأرى شيئا 

مختلفاً. و� كلية م�يت، قدم � ا�ستشار ا�كاد�ي دع�ً 

كب�اً وكان الجميع � الكلية من نائب رئيس الجامعة 

وحتى هيئة التدريس وا�وظف� ع� استعداد ل�نصات �. 

انخرطت � الكلية وأصبحت جزءا من اتحاد الط¢ب 

ا�فارقة. و�نني قضيت سنت� ب� ا�درسة العليا والكلية، 

كان من الصعب ا�عتياد وكنت � دولة جديدة. و� 

ا�درسة العليا، كان علينا أن نلمع أحذيتنا وأن نرتدي 

رابطة عنق وجاكت ونقول صباح الخ� �علمينا كل يوم. 

ولحسن الحظ، كنت أعرف ا·نجليزية واحتفظت بµكيزي. 

يوجد ا½�ف من ا�طفال � ز�بابوي نريد أن نحظى بهذه 

الفرصة. وكان عÀّ أن أغتنمها.

 Áت التحويل إµيت، اخ�بعد إÃام الدراسة النظرية � م

كلية مورهاوس وهي واحدة من أفضل الكليات تاريخياً 

بسبب سمعتها.  د. مارتن لوث كنج الصغ� وسبايك � 

وروبرت ماÊ هم من ب� أبرز خريجي الكلية. بعد 

الحصول ع� درجة ا�ع�ل، أخطط للتقدم �درسة 

خريج� والحصول ع� ماجست� إدارة ا�ع�ل.

ماتيلدي بونفالوت
فرنسا

كلية ب�كÀ سيتي

Àك�جامعة ب

انتقلت من كلية ب�كÀ سيتي إÁ جامعة ب�كÀ بعد سنت� 

وأدرس ا½ن تاريخ ا�دب. وأردت داÌاً أن أدرس بجامعة 

ب�كÀ وعلمت أنه � �كنني ا�واصلة هنا. وبعد تحس� 

لغتي ا·نجليزية � مدرسة اللغة ا·نجليزية بنيويورك، 

أخ�Ð مستشاري عن نظام كليات الجاليات وفرصة 

.Àك�التحويل إÁ جامعة ب

 ،Àك�اخµت كلية ب�كÀ سيتي بسبب قربها من جامعة ب

ولكن Ò تكن لدي فكرة ع� أتوقعه. كان ا�مر مث�اً حقاً 

أن أرى أنواعاً عديدة من الناس يذهبون للمدرسة معاً. 

ودفعني أساتذÓ للتفك� بطريقتنا الخاصة وأتيحت لدينا 

فرص عديدة � مناقشات فصلية. وبعد أن تركت كلية 

ب�كÀ سيتي، شعرت أنني مستعدة وعرفت ما أتوقعه من 

.Àك�جامعة ب

ك� التحقت بجامعة كولومبيا وجامعة كاليفورنيا لوس 

أنجلوس. وب�كÀ هي منطقة أكÕ وداً وأردت حقاً أن أدعم 

التعليم العام. يسعدÐ أن اخµت جامعة ب�كÀ بسبب 

الفرص التي أتيحت � لبناء ع¢قات وثيقة مع ا�ساتذة 

ومناقشة ا�فكار. وبعد التخرج، أخطط للحصول ع� 

الدكتوراه � تاريخ الفن ا�وروØ الغرØ وأن أكون باحثة أو 

معلمة.

ر�ا مياجاوا
اليابان

كلية أ�ميدا
و�ية سان فرانسيسكو

عندما أتيت للمرة ا�وÁ إÁ الو�يات ا�تحدة، أردت 

حقاً أن أحسن من مهاراÓ � اللغة ا·نجليزية. � ذلك 

الوقت Ò أتخيل  أبداً أن أحÚ بكلية أ�ميدا وأنتقل 

إÁ جامعة سان فرانسيسكو الحكومية. لقد علمت عن 

كلية أ�ميدا أثناء الدراسة بكلية ساتا باربارا وأÃمت 

درجة الليسانس � علم النفس قبل التحويل.

لقد اخµت كلية أ�ميدا �نني أردت أن أجرب شيئا 

مختلفاً. وأدهشني مدى تنوع منطقة خليج كاليفورنيا 

وكيف يتمتع أهلها بالود. بين� كنت طالبًة � كلية 

أ�ميدا، استمتعت بالدراسة والتحدث مع أصدقاء � 

ستاربكس أو تناول الغداء � ا�دينة الصينية بأوك¢ند. 

وعندما انتقلت إÁ جامعة سان فرانسيسكو الحكومية. 

وÒ أشعر حقاً أنه كانت هناك فجوة كب�ة � التعليم. 

� الواقع، كان ا�مر سلساً للغاية.

وبعد التخرج من جامعة سان فرانسيسكو الحكومية، 

أخطط للتقدم �درسة الطب ß أصبح فني ع¢ج 

طبيعي. يسعدÐ أنني اخµت كلية جاليات �ا تتيحه 

من تنوع كب� وللوقت الكب� الذي أحظى به لتحس� 

لغتي ا·نجليزية كذلك.

تاكودزوا ماتش�وي
ز�بابوي

كلية م�يت
كلية مورهاوس

قيمة اختيار كليات ب�التا

أسعار منخفضة تعرض تعلي�ً موفراً.

القبول بكلية الجاليات أسهل وأâع من ا�لتحاق بالجامعة.

فصول قليلة العدد م� يعني ا�زيد من التواصل الشخã مع 
ا�علم�.

فرصة استكشافش تخصصات أثناء إÃام فصول التعليم العام 
الذي يشكل أول سنت� من درجة البكالوريوس.

تقدم كليات ب�التا خ�ة عملية وفصول تركز ع� أهداف نوعية 
تدرس بها هيئة تدريس حاصلة ع� جوائز وقادة صناعة من    

عاÒ الواقع.   

أكÕ من 2000 قس� يتم تقد�ها �      
العديد من مناطق ا�وضوعات. ك�      
تتوافر بعض الدورات ع� ا�نµنت.    

�زيد من ا�علومات وللتقديم، يجى      
زيارة موقعنا:     

مسارات تعليمية ل¢لتحاق  
  بجامعة مدة  الدراسة بها

  أربع سنوات وهو برنامج

 يقام  ب� كلية ب�كÀ وكلية ب�التا

 للجاليات ويقدم الدعم وا�وارد

 Àك� لط¢ب كلية ب�� للجاليات الراغب� � التحويل إÁ كلية ب

أو أية جامعة أو كلية أخرى مدة الدراسة بها أربع سنوات.

التعليم العا� � كليات ب�التا وكاليفورنيا

تتميز كليات ب�التا بçاكات خاصة مع جامعة كاليفورنيا 
الحكومية. كاليفورنيا  وجامعة 

تصنف كليات ب�التا ب� أفضل 5 كليات للتحويل
Àك� إÁ كلية ب

تقدم العديد من كليات جامعة كاليفورنيا
 ض�ن تحويل كلية كاليفورنيا 

للجاليات الذين يفون èتطلبات
 خاصة.

سواء اخµت كلية ب�كيÀ سيتي أو كلية أ�ميدا أو كلية �Ð أو كلية      

 Òيت، ستجد هيئة تدريس حاصلة ع� جوائز وقادة صناعة من عا�م   

الواقع يدرسون دورات تقليدية ومبتكرة تعدك لدخول سوق العمل أو مواصلة تعليمك � أية كلية تبلغ مدة الدراسة بها أربع 

سنوات � جميع أنحاء الب¢د. كليات ب�الت ليست مجرد مدرسة، فنحن أيضاً êكاء � بناء مستقبلك ومستقبل مجتمعنا ككل.

و

   تقع ع� بعد بنايت� فقط من جامعة كاليفورنيا، 

حيث يعد حرم الكلية � ب�كÀ هو أحدث حرم 

جامعة حضاري بكلية ب�كÀ سيتي ويحتل الصدارة 

� التعليم العام. يشكل ا·عداد الجامعي والتدريب 

ا�هني لب منهج ب�كÀ سيتي � مجا�ت متنوعة 

مثل لغة ا·شارة ا�مريكية والتقنية الحيوية 

والوسائط ا�تعددة.

   تقع كلية �Ð � قلب أوك¢ند النابضة ومتعددة 
الثقافات وتتميز èناخها العمراÐ والطاقة البçية 

لجامعة èدينة ك�ى. وع� الشارع ا�متد من متحف 
كاليفورنيا بأوك¢ند وبنايات من ا�دينة الصينية 

التاريخية ومشهد يبعث ع� الìور من بح�ة م�يت 
وهيكل أوك¢ند، Ãنح كلية �Ð لط¢بها الذين يزيد 

عددهم ع� 12000 طالباً الوصول إÁ ا�وارد الطبيعية 
والثقافية والفكرية للمدينة وكذلك ال�امج ا�ساسية 

مثل إدارة ا·نشاءات والتخصصات ذات الصلة.

   تقع كلية أ�ميدا، وهي الكلية العامة الوحيدة 
� كاليفورنيا التي توجد بجزيرة، � حرم جميل 

أشبه با�نتزه وتقدم هدوء الضواحي � بيئة 
حضارية مث�ة. تأسست الكلية عام 1970، حيث 

خدمت كلية أ�ميدا أكÕ من 200.000 طالباً 
وتتمتع بسمعة جيدة لتميزها � ال�امج 

ا�كاد�ية وا�هنية مثل صيانة الط�ان وغ�ها 
من تقنيات النقل وتصميم وتسويق ا�زياء.

   تقع الكلية � ت¢ل فوق خليج سان 
فرانسيسكو، حيث تتيح كلية م�يت للط¢ب 

الفرصة للدراسة � واحدة من أكÕ ا�ناطق 
الطبيعية إثارة � ش�ل كاليفورنيا. من خ¢ل 
بانوراما تشمل جì البوابة الذهبية وا�حيط 

الهادئ، Ãنح إط¢لة م�يت ا�ث�ة مشهداً خ¢باً 
ل�امج أكاد�ية ومهنية من الدرجة ا�وÁ مثل 

تطور الطفل والصحة.

يتحدى التنوع غ� ا�عقول �نطقة خليج سان فرانسيسكو / أوك¢ند ا�قيم� 

والزوار ع� حٍد سواء لتحقيق أقî استفادة من طقسها ا�عتدل وبيئتها 

الجميلة والفرص ال¢محدودة للمغامرة. و� نفس اليوم، �كنك قضاء جولة 

باسµخاء � فµة الظه�ة � مروج وادي نابا حيث يتاح الكث� من الوقت 

للعودة لسان فرانسيسكو من أجل وجبة شهية وعرض � أوبرا سان 

فرانسيسكو. � أي مكان آخر �كنك ان تتخيل تقسيم عطلة نهاية ا�سبوع 

يوم السبت ب� التزلج � سلسلة الجبال ثم جولة بحرية يوم ا�حد أسفل 

جì البوابة الذهبية؟ تعرف مقاطعة ش�ل أ�ميدا بأنها الجانب ا�çق من 

تجربة منطقة الخليج

خليج سان فرانسيسكو حيث تتميز بطقسها ا�تميز بشمسه ا�çقة وس�واته النقية. تµاوح درجات الحرارة ب� 50 إÁ 60 درجة فهرنهايت (10 – 16 س) خ¢ل 

شهور الشتاء ومن 70 – 84 درج ف (21  - 29 درجة س) � الصيف. وأكÕ الشهور دفئا هي سبتم� وأكتوبر. ومعدل سقوط ا�طر السنوي حوا� 20 بوصة. وأكÕ ما 

يث� الناس الذين يتعرفون ع� منطقة خليج سان فرانسيسكو �ول مرة هو ا�نتعاش والتفاؤل. فالهواء نقي والجبال والت¢ل شديد الخÚة والبحر يخلو من الزبد. 

وتبدو ا�نازل سواء ا�نازل العöية إÁ البيوت التي تعود إÁ أكÕ من قرن من الزمان، متناسقة مع ما يحيط بها. وا�هم من ذلك، توجد روح ا�بتكار والجرأة 

والتحمل. يعكس تعداد السكان � كلية ب�التا التنوع العرقي �نطقة خليج سان فرانسيسكو. و� كليات ب�التا، تلتقي ط¢باً من جميع أنحاء العاÒ ومن خلفيات ثقافية 

ومتنوعة ورؤى مختلفة يشµكون معاً � ا�ح¢م والطموحات.

سنتان � 

كليات ب�التا + 
 UC � سنتان

= CSU او

شهادتك 

الجامعية

معدل الرسوم السنوية للجامعات مقابل  كليات ب�التــا  

الخاصة
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