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هيد
 كـتـيب الدراسسـات الـعـلـيـا  الـوليـات اتـحدة األمـريـكـيـة لـلدكتور نزيه
العثما رسسالة إارشسادية موجهة لكافة الطب والطالبات الذين يسستعدون
للدراسسة واإللتحاق رحلتي ااجسست والدكتوراه  اامعات األمريكية .
ولعل أاهم ما يلفت النظر  هذا الكتيب القيم الكيز والشسمول وإاتسساع اال
الذي يدور فيه ويتناوله  أابوابه الثثة .
والدكتور نزيه العثما الذي يعمل حاليا أاسستاذا مسساعدا بشسعبة الطب ايوي
 قسسم الهندسسة الكهربائية وهندسسة ااسسبات بجامعة الك عبد العزيز بجدة
كان أاحد مبتعثينا اتميزين سسواء  حقل الدراسسة و العمل العام ولديه
ارب عديدة  تقد اسساعدة واسساندة للطب ادد و الراغب 
اإللتحاق باامعات األمريكية معتمدا على ربته الشسخصسية ومعايشسته
لتجارب اآلخرين أاثناء إابتعاثه للحصسول على درجتي ااجسست من جامعة
ميتشسجان والدكتوراه من جامعة بتسسج بالوليات اتحدة األمريكية.
هذا الكتيب يعكسس ربة مبتعث سسابق لتختلف ثقافته اتمعية وسسلوكياته
لتحاق باامعات األمريكية
كثا عن مبتعثينا االي أاو من يسستعدون ل إ
فيما بعد  ..ومن ثم يعد ربة ثرية تسسهم  تقد العون واسساعدة ألبنائنا
وبـنـاتـنـا الـذيـن يـرغـبـون  الدراسسـة بـالـوليـات اتـحدة األمريكية  تلك
ارحلة الهامة من الدراسسة.
من أاجل ذلك رأات الحقية أان تسستفيد من مثل هذه التجارب وأان تشسجعها
وتعمل على نشسرها  األوسساط الطبية  املكة وأامريكا وأان تقوم بطباعة
هذا الكتيب على نفقتها تيسسا لهم ونهجا نتبناه لتشسجيع أاصسحاب اة
والـكـفـاءات وابدع مـن مـبـتـعـثـيـنـا وخريجينا لكي يدلون بدلوهم  هذا
اال ومنهم الدكتور نزيه العثما الذي نقدر جهده ونشسكره عليه .
والله و التوفيق
الحق الثقا السسعودي بأامريكا
دكتور مد بن عبد الله العيسسى
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مقدمة الطبعة الثانية
قامت الحقية الثقافية السسعودية بواشسنطن مشسكورة بطباعة وتوزيع الطبعة األو
مـن كـتـيب الدراسسـات الـعـلـيـا بـالـوليـات اتـحدة الـذي احـتـوى بـابـي الـقـبول 
ااجسست والدكتوراة وطبيعة برامج الدراسسات العليا  الوليات اتحدة وتوالت
ردود األفعال والقاحات من الزمء والزميت حول كيفية تطوير هذا الكتيب
ليخدم أاك قدر كن من شسريحة ابتعث وابتعثات من أابناء الوطن فقمت
بالتواصسل مع عدد من الطلبة والطالبات النشسطاء على مسستوى الوليات اتحدة
ولهم خة  اجراءات اصسول على قبول  تخصسصسات تتطلب اجراءات اضسافية
 يتم تغطيتها  الطبعة األو من هذا الكتيب ليضسيفو ختهم  هذا الكتيب
وهؤولء هم:
 .1غادة غنيم الغنيم ،طالبة دكتوراة  ليل وحل النزاعات بجامعة نوفا
انوب شسرقية-الباب الثالث.
 .2مشسعل خليل فرج  ،طالب دكتوراة  القانون بجامعة وايدنر واضسر
بجامعة تبوك -الباب الرابع.
 .3عثمان الذوادي ،مرشسح للدكتوراة  التسسويق بجامعة جنوب إالينويز
بكاربونديال -الباب اامسس.
 .4د .طارق عبدالرحيم سسمرقندي ،طبيب مقيم  اراحة سستشسفى جامعة
كاليفورنيا دايفسس-الباب السسادسس.
ورحب اميع مشسكورين باشساركة بهدف خدمة ابناء وبنات الوطن الطا
للدراسسة  الوليات اتحدة األمريكية كمسساهمة بسسيطة لدعم برامج البتعاث
الوطنية .وقد  هذا العمل بتشسجيع ومتابعة متواصسلة من سسعادة الحق الثقا
السسـعـودي بـواشسـنـطـن د .مد الـعـيسسـى ورئـيسسـة الشسـؤوون الجـتـمـاعـيـة والـثقافية
بالحقية الثقافية د .موضسي الف ود سسمر السسقاف رئيسسة قسسم التخصسصسات
الطبية بالحقية الثقافية السسعودية بواشسنطن الذين شسجعوا الفريق على القيام
بالعمل .وقد قامت الحقية الثقافية مشسكورة بتحمل تكاليف الطبعة الثانية من
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الكتيب ليوزع باان على الطا لتطوير قدراتهم وخلفياتهم العلمية من أابناء
وبنات وطننا الغا واخوتنا واخواتنا من الوطن العربي وكل الشسكر لكل من سساهم
 إايصسال هذا الكتيب ن يرغب باإلسستفادة من تواه.
د .نزيه شسجاع العثما
nothmany@kau.edu.sa
http://nothmany.kau.edu.sa
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مقدمة الطبعة األو

يـتـقدم اآللف مـن الـطـب مـن تـلـف انـحـاء الـعـا لـلدراسسـة  جـامعات
الوليات اتحدة ا لكه تلك اامعات من قدرات علمية وبحثية يزها عن
بـقـيـة دول الـعـا وتـعـت امـلـكـة الـعـربـيـة السسـعودية احد الدول التي تهتم
بتطويرالتعليم العا فيها وتقوم بارسسال طبها للدراسسة  الوليات اتحدة
عن طريق ابتعاث اآللف من مواطنيها للدراسسة  الوليات اتحدة األمريكية
ا لـذلك مـن اهـمـيـة اسساتـيـجـيـة  ويـل امـلـكـة تـمع معر خل
السسنوات القادمة.
يحوي هذا الكتيب خة عدة سسنوات  ارشساد الطب ابتعث  التقد
للجامعات األمريكية وذلك اثناء دراسسة ااجسست والدكتوراة فيها ،ويتناول
متطلبات القبول  اامعات األمريكية وطبيعة برامج الدراسسات العليا فيها،
ويهدف لرفع مسستوى الوعي لدى اتقدم للدراسسة  الوليات اتحدة حول
انظمة القبول والدراسسة فيها وذلك من اجل تسسهيل مهمة اصسول على قبول
والتحضس ايد للدراسسة  الوليات اتحدة من خل نب افاجآات 
األنظمة والقوان ااصسة بتلك البد .ويحوي الكتيب شسرحا مفصس عن كيفية
تقد الوراق اطلوبة من قبل اامعات األمريكية  مرحلة القبول بحيث
تتئم تلك األوراق مع رغبات ان القبول كما تقدم الورقة بعضس النصسائح
والرشسادات لتعجيل عملية القبول وطرق التعامل مع الختبارات التخصسصسية
التي تطلبها اامعات األمريكية خل عملية القبول.
يتطرق الكتيب ايضسا ألنظمة الدراسسات العليا  اامعات األمريكية وكيفية
اخـتـيـار ارشسد الكـادي واخـتـيـار مـوضسـوع رسسـالة الدكتوراة ويب بعضس
انظمة امتحانات الدكتوراة و أامثلة لبعضس الفرصس التي كن اسستغلها لتطوير
اهارات الذاتية واات الشسخصسية للطالب .وكن اعتبار الكتيب مرجعا
يجيب على معظم التسساؤولت الرئيسسية التي تواجه ابتعث للدراسسات العليا 
الـوليـات اتـحدة وهـي مسسـاهـمـة تدعـم الـطـلـبـة ابـتـعـث وتـقدم لـهـم مـا
يحتاجونه من معلومات باللغة العربية.
د .نزيه شسجاع العثما
nothmany@kau.edu.sa
http://nothmany.kau.edu.sa
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 1الباب األول :القبول  اامعة األمريكية
 1.1اختيار اامعة

البحث عن اامعات يعد اطوة األو  مشسوار اصسول على شسهادة عليا ولكنها
خطوة مهمة تسسهل للمتقدم عملية اقارنة ب اامعات التي تقدم التخصسصس الذي
يرغب فيه ومن ثم اختيار اامعات التي تتوافق مع طموحاته من اجل التقد اليها
والبدء  مشسوار الشسهادة العليا .وكن اصسول على قائمة اامعات التي تقدم
برامج دراسسات عليا من خل عدد من ركات البحث على الننت 1التي تعطي
قوائم بأاسسماء اامعات التي تقدم برامج  تخصسصسات معينة كما نح عددا من
الحصسائيات ااصسة بتلك اامعات ولكن هذه اركات قد ل توضسح اسستوى
العلمي لهذه اامعات ولهذا بفضسل اسستخدام التصسنيفات ااصسة باامعات مثل
تصسـنـيـف لـة الـيـو إاسس نـيـوز والـورلد ريـبـورت 2أاو تصسـنـيـف بـريـنسستون لامج
البكالوريوسس 3للجامعات والتي تعطي قوائم اامعات  التخصسصسات اتلفة
اضسافة سستواها العلمي والكادي .وكن أايضسا التواصسل مع أاحد مكاتب هيئة
التعليم األمريكية التابعة لوزارة اارجية األمريكية التي توفر معلومات عن التعليم
 الـوليـات اتـحدة مـن حـيث النـظـمـة واامـعـات واعـاهد  الـتـخصسصسات
اتلفة .4وادير بالذكر أان كثا من اهات التي توفر بعثات نسسوبيها أاو للطلبة
اتفوق لك قائمة باامعات التي تقبل شسهاداتها ومن الفضسل لكل حاصسل
على بعثة أان يّطلع على هذه القائمة  مرحلة اختيار اامعات .ومن امثلة ذلك
6
نظام اامعات اوصسى بها الذي لكه وزارة التعليم العا بالسسعودية
 1.2متطلبات القبول باألقسسام  برامج الدرسسات العليا
تختلف معاي ومتطلبات القبول لامج الدراسسات العليا من جامعة ألخرى بل
وتختلف من قسسم آلخر  نفسس اامعة ولهذا ينبغي لكل من يرغب  اللتحاق
بجامعة امريكية من اجل الدراسسة رحلة ااجسست والدكتوراة مراجعة متطلبات
واجراءات القبول ااصسة بالقسسم الذي يرغب باللتحاق به وذلك من خل موقع
القسسم على الننت أاو من خل التواصسل ايضسا بشسكل مباشسر مع مسسؤوول القبول
بالقسسم.
تقوم ان القبول باألقسسام اتلفة باامعات األمريكية بتقييم طلبات تقد
القبول  برامج الدراسسات العليا بالوليات اتحدة األمريكية
د.نزيه شسجاع العثما -كلية الهندسسة بجامعة الك عبدالعزيز
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القبول اليها من تلف أانحاء العا ومن ثم اختيار افضسل اتقدم للجامعة بناء
على هذه األوراق وعادة ما تبحث هذه اللجان عن الطب الذين تشس أاوراقهم أانهم
لكون اؤوهت والقدرات التي كنهم من اام الدراسسة  القسسم ومن ثم تختار
األفضسل من ب هؤولء الطب ونحهم القبول .وقد تخفضس بعضس اامعات من
معاي القبول احيانا  حالة عدم وجود عدد كا من اتقدم لشسغل اقاعد
الشساغرة إال أان هذا ل يحصسل كثا نظرا لكة اتقدم للدراسسة  اامعات
األمريكية من كافة دول العا.
ينبغي للمتقدم مراعاة أان ان القبول ل لك  معظم األحيان سسوى األوراق
لتقييم اتقدم اليها ولهذا يتوجب على اتقدم أان يحرصس على اكتمال اوراقه
بشسكل جيد ألن هذه األوراق ثله هو وثل مسستواه ويزها عن الطلبات الخرى
وتزيد من فرصس القبول بالقسسم .ومن الوسسائل ايدة للتأاكد من يز األوراق هي أان
يتخيل اتقدم نفسسه جزءا من نة القبول وأان اوراقه هي أاوراق لطالب آاخر ويفكر
بحياد إان كانت األوراق التي قدمها للقبول أاوراقا يزة سستلفت النظر أام ل .ونظرا
ألهمية فهم متطلبات القبول هذه سسكز هذا ازء من اقال على الطلبات األسساسسية
التي تطلبها معظم اامعات المريكية من الطب الراغب  اكمال الدراسسات
العليا فيها وينبغي مراعاة أان بعضس اامعات قد ل تطلب كل ما سسرد ادناه أاو قد
لك طلبات اضسافية ولهذا ينبغي مراجعة متطلبات القبول من مواقع الننت
ااصسة بالقسسم الذي يرغب اتقدم اللتحاق به.
.1.2.1
اسستمارة طلب القبول :وهي اسستمارة يقوم الطالب بتعبئة معلوماته
الشسخصسية والعلمية فيها ويتم من خلها فتح ملف خاصس للطالب  اامعة،
وتسستخدم معظم اامعات الننت كوسسيلة لسستقبال طلبات القبول من الطب
بشسكل مباشسر يتم ادراجه ضسمن انظمة اامعة اللكونية من اجل اتابعه بشسكل
فعال .ويفضسل البدء بتعبئة اسستمارة القبول حتى  حالة عدم اكتمال األوراق
الضسافية اطلوبة ألن تاريخ تعبئة السستمارة  كث من األحيان هو تاريخ
التقد الفعلي للجامعة عنى أانه كن للمتقدم  بعضس اامعات وليسس كلها ان
يقدم جزءا من اوراق القبول بعد التاريخ ادد لنتهاء طلبات التقد طاا أانه قام
بتعبئة اسستمارة القبول ودفع رسسوم التسسجيل ومن اهم للمتقدم التأاكد من هذه
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النقطة عن طريق التواصسل باليد اللكو مع مسسؤوول القبول بالقسسم الذي يرغب
اللتحاق به.
 .2.2.1رسسوم التسسجيل :يتوجب على اتقدم للجامعة دفع رسسوم التسسجيل وهي
رسسوم تطلبها اامعة لتتأاكد من الطالب اتقدم أانه جاد  طلبه .وقد تقوم بعضس
القسسام بتقييم طلب القبول قبل دفع الرسسوم ولكنها عادة ما تنع عن منح خطاب
القبول قبل دفع رسسوم التسسجيل .وكن دفع الرسسوم عن طريق شسيك بنكي يتم ارسساله
باليد ،أاو عن طريق بطاقة ائتمانية ،أاو عن طريق حوالة بنكية وعادة ما يب موقع
الننت ااصس باامعة الوسسائل اتلفة التي كن دفع الرسسوم عن طريقها.
 .3.2.1اللغة الليزية :تسستوجب اامعات األمريكية وجود حد ادنى مع من
اإلام بـالـلـغـة اللـيـزيـة مـن اجـل مـنـح الـقـبـول النهائي للطب الدولي فيها.
ويختلف هذا اد الدنى من جامعة لخرى بل ويختلف حتى ب القسسام والكليات
 اامعة الواحدة .ومن اهم للمتقدم أان يتعرف على الدرجات اطلوب صسيلها
 امتحانات تقييم اللغة منذ وقت مبكر ليتمكن من التحضس لمتحان اللغة بوقت
كاف .ومن المتحانات اعتمدة  معظم اامعات المريكية امتحا التوفل
واآليلتسس:
 1.2.1.1امـتحان التوفل :وهـو امـتـحـان يـقـيـم قدرات امـتـحـن  قـواعد الـلغة
الليزية  التحدث والكتابة والسستماع وتوجد له عدة صسيغ ألخذ المتحان منها
المتحان التحريري على الورق ،والمتحان عن طريق ااسسب اآل ااصس ركز
الخـتـبـار ،والمـتـحـان عـن طـريـق الننت .وكـن دفـع رسسـوم الـتسسجيل واختيار
اواعيد واماكن المتحان من خل الرابط  www.ETS.org .ينبغي محظة
بأان نتيجة امتحان التوفل ل تبقى سسارية افعول سسوى دة سسنت من تاريخ اخذ
المتحان.
 1.2.1.2امتحان اآليلتسس وهو امتحان آاخر تقبله اامعات األمريكية وكن
التسسجيل فيه من خل الرابط http://www.ielts.org

القبول  برامج الدراسسات العليا بالوليات اتحدة األمريكية
د.نزيه شسجاع العثما -كلية الهندسسة بجامعة الك عبدالعزيز

3

8x5Study_Abroad_Manual__2012:Layout13/19/201211:06AMPage4

1.2.3.3

القبول  معاهد تدريسس اللغة

• توجد  الوليات اتحدة معاهد خاصسة لتدريسس اللغة الليزية
بـعضسـهـا مـعـاهد مسسـتـقـلـة وبـعضسـهـا مـعـاهد مـرتـبـطـة بجامعة من
اامعات .وترتبط معاهد اللغة  اامعات باقسسام اكادية تعنى
بتدريسس اللغة الليزية ا يوفر لها موارد اك من بعضس اعاهد
اسستقلة التي ل ترتبط باامعات.
• متطلبات القبول  معاهد اللغة اقل بكث من متطلبات القبول 
القسسام اتلفة باامعات ،وتختلف األوراق واسستندات اطلوبة
من معهد آلخر إال أان معظمها يطلب تعبئة اسستمارة طلب قبول ودفع
رسسوم التسسجيل وصسورة من آاخر شسهادة دراسسية يقوم اعهد بعدها
نح القبول وتأاشسة الدراسسة للمتقدم .ويقدم اعهد امتحانا لتحديد
مسستوى الطب ادد يتم بناء على نتيجته ديد مسستوى الذي
يلتحق فيه الطالب للدراسسة.
• تهدف معاهد اللغة بشسكل عام إا مسساعدة طبها على احراز درجات
مرتفعة  امتحانات التوفل واآليلتسس عنى أان الدراسسة  معهد
اللغة غالبا ل تلغي متطلبات األقسسام  اصسول على الدرجات
اطلوبة  التوفل أاو اآليلتسس ،فقد ينتهي الطالب من دراسسة كافة
مسستويات اللغة اوجودة  معهد اامعة بدون احراز الدرجات
اطلوبة  التوفل أاو اآليلتسس وهذا يعني أان اامعة لن تقبله وقد
سسبق الشسارة ألهمية هذا اوضسوع  فصسل (الوقت ليسس  صسالح
اتقدم).
• عملية القبول  مثل هذه اعاهد مسستقل  معظم اامعات عن
عملية القبول  القسسام اتلفة باامعة عنى أان اصسول على
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قبول  معهد اللغة ل يعني بالضسرورة اصسول على قبول للدراسسة
 اامعة.
• كن  بعضس األحيان للطلبة اتفوق  معهد اللغة أاخذ خطابات
توصسية من مدرسسي اعهد من اجل تخفيضس بسسيط  الدرجات
اطلوب احرازها  التوفل أاو اآليلتسس فقد يحرز متقدم مع عمة
  77امتحان التوفل بينما يطلب القسسم احراز  80و هذه االة
كن للمتقدم اسستخدام خطابات التوصسية من ادرسس  اعهد
واولة اخذ اسستثناء نحه القبول بناء على درجة .77
• تتغاضسى بعضس اامعات عن ضسرورة اخذ امتحان التوفل أاو اآليلتسس
للمتفوق  معهد اللغة ااصس بها ولكن هذه حالة خاصسة وينبغي
التعرف على امكانية حصسولها من عدمه من خل التواصسل مع معهد
اللغة والقسسم الذي يرغب اتقدم الدخول فيه.
 .4.2.1امتحانات التخصسصس :تطلب بعضس اامعات امتحانات اضسافية لمتحانات
اللغة من اجل تقييم اسستوى ااصس بالطب اتقدم اليها وتختلف نوعية
المتحانات باختف التخصسصسات اطلوبة ولبد من الشسارة ألن اصسول على
درجات المتحانات اطلوبة ل يضسمن القبول فالقسسم يطلب توافر مسستوى اكادي
دد  اتقدم وعدم توفر ذلك اسستوى الكادي يعني أان القسسم سسفضس
طلب اتقدم حتى  حالة احرازه للدرجات اطلوبة وفيما يلي امثلة لمتحانات
الرئيسسية التي تطلبها اامعات األمريكية وكيفية التقد لها:
 .1.2.4.1امتحان جي آار إاي  GRE:وهو امتحان عادة ما يطلب من اتقدم 
الكليات العلمية ويقيم قدرات امتحن  اسساسسيات الرياضسيات واللغة الليزية
وانطق وتبقى نتيجة المتحان الواحد سسارية افعول دة  5سسنوات من تاريخ اخذ
المتحان .وكن دفع رسسوم التسسجيل واختيار اواعيد واماكن المتحان من خل
الرابط www.ETS.org.
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 1.2.4.2.امتحان جي مات  GMATوهو امتحان تتطلبه معظم كليات الدارة
والتجارة وكن التسسجيل لهذا المتحان من خل الرابط www.mba.com
1.2.4.3.
امتحان يو إاسس إام إال إاي  USMLE:وهو امتحان مطلوب من
الراغب  دراسسة الطب  الوليات اتحدة وهو امتحان من ثثة اجزاء يسسمح
ن اجتازها جميعها بالتقد إا مكتب تنسسيق القبول تقدمي طلبات التخصسصس
 كليات الطب وهو مكتب مركزي يسستقبل اآللف من طلبات التخصسصس من جميع
انحاء العا ويقوم اركز بتنسسيق قبول التخصسصس لنسسبة معينة من الطلبة الجانب.
وهذا يعني أان التخصسصس  الطب بأامريكا يتطلب هودا كبا من اتقدم .وكن
دفــع رسســوم الــتسسـجـيـل واخـتـيـار اواعـيد وامـاكـن المـتـحـان مـن خـل الـرابـط
www.usmle.org

 1.2.4.4.القبول  معاهد تدريب :توجد بعضس اعاهد التي تقدم دورات
تؤوهل طبها لدخول المتحانات اتخصسصسة مثل امتحانات جي آار إاي والتوفل
واليوإاسس إام إال إاي وايمات وغها ،ونح هذه اعاهد اقبول فيها تأاشسات
دراسسية للوليات اتحدة ولكن دخول تلك الدورات والنخراط  تلك اعاهد ل
يضسمن حصسول الطالب على الدرجات اطلوبة  المتحانات اتخصسصسة.
 .5.2.1خطاب الغرضس من الدراسسة :خطاب تطلبه معظم اامعات اثناء التقد
لدراسسة ااجسست أاو الدكتوراة فيها ،وهو من اطابات التي توليها ان القبول
اهتماما كبا ألنه يسساهم  التعرف على شسخصسية اتقدم وطريقة تفكه وعما ان
كان يحمل هدفا واضسحا لنفسسه أام أانه ل يعرف ما يريد .وفيما يلي بعضس النصسائح
التي يز مثل هذه اطابات عن غها:
• اديث عن الفية العلمية واة الشسخصسية للمتقدم بطريقة تز
التطور التدريجي  افكار اتقدم مع ارصس على وجود تطابق ب
وصسف الفكار والتطلعات الشسخصسية للمتقدم وب انهج العلمي
الذي يقدمه القسسم الذي يرغب اتقدم اللتحاق به( .الهدف :يز
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اتقدم بشسكل غ مباشسر أان القسسم الذي يرغب  التقد اليه يحقق
آامـالـه وتـطـلـعـاتـه الـتـي وصسـل الـيها من خل تطور خته العلمية
والشسخصسية ا نح نة القبول شسعورا مبدئيا بالرتياح ئمة
طموحات اتقدم مع ما يقدمه القسسم )
• الشسارة لوجود فرصسة ابتعاث ( حال وجودها) تقوم بدفع قيمة
تـكـالـيـف الدراسسـة ،وتـوف الـتـأام الطبي للمتقدم وعائلته ،اضسافة
لتوف مرتب شسهري للمتقدم وعائلته اثناء الدراسسة( .الهدف :يب
اتقدم أانه ل يرغب  اصسول على دعم ما من القسسم لغرضس
الدراسسة عنى أان اتقدم لن يكلف القسسم شسيئا اثناء الدراسسة بخف
الكث من اتقدم من انحاء العا الذي يطلبون دعما ماليا من
القسسم ليتمكنوا من الدراسسة فيه)
• الشسـارة بشسـكـل عـام لـلـمـجـال الدقـيـق الـذي يـرغب اتـقدم دراسسته
والتخصسصس فيه مع مراعاة بيان اهمية هذا اال الدقيق  السسوق
الـي (الـهدف :أان يـب اتـقدم أانـه عـلـى عـلـم بـتـوجـهـات الـقسسم
واواضسيع الدقيقة التي يركز عليها وأانها مئمة ا يرغب الوصسول
اليه ،كما يب اتقدم بأانه يحمل هدفا واضسحا ا يرغب الوصسول
اليه بعد التخرج من القسسم)
• الشسـادة بـاامـعـة وبـالـقسسـم والشسـارة بـأانـه الـقسسـم الـذي يتئم مع احم
اتقدم وتطلعاته العلمية (الهدف :يب اتقدم أانه يحمل توجها معينا وأانه
فكر بشسكل جيد  مسستقبله واهدافه وليسس رد شسخصس يقوم بالتقد بشسكل
عشسوائي للجامعات)
• ديد نوع القبول الذي يريده اتقدم (دكتوراة أاو ماجسست أاو قبول
مشسروط) وديد التاريخ الذي يرغب البدء فيه بالدراسسة وذكر أاي
شسروط أاو ظروف معينة يرغب اتقدم اإلشسارة اليها  هذا اطاب.
(الهدف :ديد الغرضس من اطاب وزبدة اوضسوع لكي يسسهل على
اللجنة اتخاذ القرار بناء على بينة واضسحة لطلبات اتقدم)
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توقيع اإلسسم وانصسب وبيان كيفية التواصسل مع اتقدم (العنوان
اليدي ،رقم الهاتف مع افتاح الدو ،اليد اإللكو.)
 .6.2.1السسة الذاتية :تطلب بعضس اامعات نسسخة من السسة الذاتيه ومن اهم
أان يقوم اتقدم بتحضسها بشسكل جيد يز خته العلمية والعملية ومسساهماته
الجتماعية والثقافية .توجد قوالب جاهزة للسسة الذاتية  اإلننت وحتى 
برنامج الوورد كن للمتقدم اسستخدامها لتحضس سسته الذاتية من خل تعبئة
االت الشساغرة  تلك القوالب .وفيما يلي هذا تسسلسسل مقح للسسة الذاتية كن
للمتقدم أان يقوم بتعديله من خل اضسافة أاو حذف ما يراه مناسسبا:
• اإلسسم الكامل باللغة الليزية ،ووسسائل التصسال اتلفة ول مانع
من اضسافة صسورة شسخصسية.
• هدف صساحب السسة الذاتية ورسسالته  اياة
• هوايات صساحب السسة الذاتية
• اة الدراسسية بشسكل متسسلسسل يبدأا من آاخر شسهادة حصسلت عليها
بحيث يتم ديد تاريخي اللتحاق والتخرج ،إاسسم اهة الكادية،
التخصسصس ،إاسسم الشسهادة التي  اصسول عليها .
• اة العملية بشسكل متسسلسسل يبدأا من آاخر وظيفة تقلدها اتقدم
بحيث يتم ديد تاريخي البدء وانتهاء العمل من اهة ،إاسسم اهة،
مسسمى الوظيفة ،ونبذة بسسيطة عن مسسؤوولياتها.
• اة الشسخصسية التخصسصسية ويتم فيها سسرد الدورات التي حضسرها
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اتقدم  تخصسصسه بشسكل متسسلسسل يبدأا من آاخر دورة ويتم بيان
تاريخ اللتحاق بالدورة ومدة الدورة وأاسسمها واهة التي نظمت
الدورة.
• اة الشسخصسية العامة ويتم فيها سسرد الدورات الشسخصسية العامة
التي حضسرها اتقدم بشسكل متسسلسسل يبدأا من آاخر دورة ويتم بيان
تاريخ اللتحاق بالدورة ومدة الدورة وإاسسمها واهة التي نظمت
الدورة.
• اهارات الشسخصسية التي لكها صساحب السسة الذاتية (لغات ،حاسسب
آا ،مهارات اخرى)
• قائمة بعضسوية اللجان العلمية وغ العلمية لصساحب السسة الذاتية
• اوائز التي حصسل عليها صساحب السسة الذاتية مع بيان إاسسم اائرة
وتاريخها واهة التي قدمتها
• األوراق العلمية التي نشسرها صساحب السسة الذاتية (إاسسم الورقة ،مكان
النشسر ،تاريخ النشسر)
• األنشسـطـة الجـتـمـاعـيـة والـصسـفـية لصساحب السسة الذاتية (طبيعة
النشساط ،نوع اشساركة ،مدتها ،جهة اإلرتباط للنشساط)
 7.2.1خطابات التوصسية :نح خطابات التوصسية نة القبول فرصسة التعرف
على آاراء متخصسصس آاخرين  اتقدم لطلب القبول ولهذا ينبغي للمتقدم أان يراعي
مـئـمـة هـذه اطـابـات لحـتـيـاجـات الـقسسـم وفيما يلي بعضس األمور التي ينبغي
مراعاتها عند ضس هذه اطابات:
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• هدف هذه اطابات هو اأن يوصسي كاتب اطاب (اتخصسصس) بحسسب
خته ومعرفته باتقدم نة القبول بالقسسم بأان تقبل الطالب 
برناها الدراسسي
• لبد من بيان العقة التي كن كاتب اطاب من تقييم األداء
الكادي أاو األداء العملي للمتقدم ،فمث كلما زاد عدد اواد التي
درسسـهـا اتـقدم لـلـقـبـول عـند كـاتب خـطـاب الـتوصسية كلما زاد ثقل
خطاب التوصسية بالقبول .وينبغي نب أاخذ خطابات التوصسية من
أاشسخاصس ل لكون عقة أاكادية ول علمية مباشسرة باتقدم ألنها
خطابات ل لك ثق لدى نة القبول.
• يفضسل أان يشس كاتب اطاب ثال يشس إا يز اتقدم لطلب
القبول  ال مع وأان يذكر بوضسوح بأانه يوصسي نة القبول
بأان تقبل الطالب  برناها الكادي
• كلما ازداد الثقل الكادي أاو العملي لكاتب اطاب كلما كان ثقله
أاك لدى نة القبول ،فخطاب التوصسية من أاسستاذ مشسارك اقوى من
خطاب التوصسية من أاسستاذ مسساعد ،وخطاب التوصسية من رئيسس القسسم
 العمل أاقوى من خطاب التوصسية من زميل  العمل.
• عادة ما تطلب اامعات أان يقوم كاتب خطاب التوصسية بإارسسال
اطاب للجامعة بشسكل مباشسر بينما تقبل الكث من اامعات أان
يتم تسسليم خطابات التوصسية من قبل مقدم طلب القبول  مظاريف
مغلقة تومة بختم رسسمي ولهذا ينصسح بطلب عدة نسسخ موقعة من
خطاب التوصسية ووضسعها  مظاريف وغلقها ومن ثم وضسع ختم
رسسال للجامعات التفة.
على اظروف لكي يكون جاهزا ل إ
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 .8.2.1كشسف الدرجات :تتعرف نة القبول من خل كشسف الدرجات على أاداء
اتقدم الكادي أاثناء آاخر مرحلة دراسسية له وتقوم اللجنة بالتعرف عما إاذا كان
أاداء اتقدم يزا طوال فة الدراسسة أام يزا خل فات معينة ،كما تتعرف نة
القبول على أاداء الطالب  اواد اتعلقة بالتخصسصس الذي يرغب  التقد إاليه،
وهذه بعضس احظات على كشسف الدرجات وكيفية التعامل معه:
• لبد من تقد كشسف درجات أاصسلي وتوم من اهة األكادية
التي قدمت ذلك الكشسف.
• نب اولة إاخفاء ضسعف األداء األكادي أاثناء الدراسسة ،ومن
األفضسل الشسارة إاليه  حالة وجوده وبيان ما يشس لتغ األوضساع
لدى اتقدم.
•  حالة وجود انخفاضس حاد  األداء األكادي لفة معينة أاثناء
الدراسسـة فـيـفضسـل اإلشسـارة ألسسـبـابـه  خـطـاب الغرضس من الدراسسة
وبيان ما يشس لزوال تلك األسسباب والتعهد باإللتزام الدراسسي 
حالة اصسول على قبول.
• كن تعويضس ضسعف الأداء الكادي أاثناء الدراسسة من خل اختيار
خـطـابـات تـوصسـيـة مـن قـبـل اشسـخـاصس كـنـهم تقييم األداء العملي
لـلـمـتـقدم مـع أاهـمـيـة الإشسـارة لـوجـود تـغـي  قدرات الـتـحصسـيـل
األكادي  خطاب الغرضس من الدراسسة.
•  حالة ضسعف األداء الأكادي العام فقد يكون من ائم اإلشسارة
لتميز  اواد ارتبطة بالتخصسصس الذي يرغب اتقدم اإللتحاق
به ،كما أان ارتفاع اسستوى الكادي  السسنوات الدراسسية الخة
للمتقدم يعت مسسأالة إايجابية سسب لصساه.
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 .3.1الضسمان اا ،التأام الطبي ،تكاليف اعيشسة :تقوم نة القبول بتقييم
اسستوى األكادي للمتقدم وديد مدى مئمته للمعاي التي يضسعها القسسم
لطبه وبعدها تأاتي مسسأالة تقييم وجود الدعم اا الكا لتمويل دراسسة الطب
من عدمه ،فقد يكون الطالب مؤوه علميا ولكنه ل نح القبول لعدم توفر الدعم
اا لدراسسته ،وفيما يلي بعضس احظات حول موضسوع الدعم اا.
• اصسول على دعم من القسسم :تقدم األقسسام اتلفة  اامعات
األمـريـكـيـة عددا دودا مـن انـح الدراسسـيـة مـن مـيـزانيات البحث
العلمي ااصسة بها ،توفر هذه انح للطالب تكاليف الدراسسة ونحه
مرتبا شسهريا للنفقات ااصسة مقابل أان يقوم اتقدم بالعمل لدى
القسسم  البحث الذي جاءت تكاليف دراسسة الطالب من ميزانيته.
وتعتمد ايزانيات التي تخصسصسها األقسسام لهذا الغرضس على مقدار
الدعـم اتـوفـر  الـقسسـم لـلـبـحث الـعـلـمـي وبشسكل عام تكون هناك
مـنـافسسـة كـبة ب اتـقدم لـلـحصسـول عـلـى هـذه انـح وتختار
األقسسام الطب الذي نحهم انح بعناية كبة نظرا ألن القسسم هو
الذي يتحمل تكاليف الدراسسة.
• ااصسلون على بعثات :اصسول على بعثة من مصسدر يختلف عن
اامعة يعد مسسأالة ايجابية تدعم فرصس القبول للمتقدم نظرا ألن
القسسم لن يتحمل عبئا ماليا لدراسسة هذا الطالب ،ولهذا يصسبح من
اهم اإلشسارة لهذا األمر  خطاب الغرضس من الدراسسة مع توف
خطاب ضسمان ما من اهة الداعمة يوضسح طبيعة الضسمان اا
وما يشسمله (تكاليف الدراسسة ،التأام الطبي ،مرتب شسهري ،تذاكر
سسفر ،شسمول العائلة من عدمه) الدارسسون على حسسابهم ااصس :كن
للدراسس على حسسابهم ااصس اإلشسارة لهذا األمر وتقد األوراق
الـتـي تـطـلـبـهـا اامـعـة إلثـبـات وجـود هـذا الدعـم وعـادة ما تطلب
اامعات كشسف حسساب ،وخطاب موثق من مؤوسسسسة أاو هيئة معينة
يفيد بالتكفل بدفع تكاليف الدراسسة والتأام ومصساريف اإلعاشسة
للمتقدم.
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 .4.1معادلة اواد  :حالة انتهاء الطالب من دراسسة بعضس مواد الدراسسات العليا
 جامعة معينة فيمكنه التفاوضس مع القسسم الذي يرغب اللتحاق به حول قبول
عدد من هذه السساعات وتخفيف امل الدراسسي اطلوب منه للحصسول على الدرجة
الـعـلـمـيـة الـتـي يسسـعـى لـهـا .فـمـثـ كن للطالب الذي درسس ااجسست  جامعة
امريكية معينة ورغب  النتقال امعة أاخرى من أاجل الدكتوراه ،كنه التفاوضس
مع اامعة اديدة حول عدد السساعات التي كن للقسسم اديد معادلتها من ب
اواد التي درسسها اثناء ااجسست .ويختلف نظام اعادلة من قسسم آلخر فهناك
أاقسسام مرنة  مسسأالة اعادلة واخرى قد ترفضس معادلة اواد من األسساسس ولبد
من التعرف على سسياسسة القسسم اه موضسوع اعادلة .وتتطلب اجراءات اعادلة
تقد طلب باوضسوع يحوي توصسيف اواد التي درسسها الطالب مع كشسف درجات
اصسلي يوضسح العمات التي حصسل عليها الطالب  تلك اواد وتتم اعادلة بعد
مقارنة مدى التطابق اوجود ب اواد التي درسسها الطالب وب اواد التي يرغب
 معادلتها والتأاكد من حصسول الطالب على درجات مرتفعة فيها.
 .5.1عامل الوقت يعمل ضسدك :دد اامعات المريكية أاوقاتا ددة تفرضس
على كل اتقدم اكمال كافة متطلبات القبول للدراسسة فيها ،وينبغي للمتقدم
مراعاة هذه األوقات خل عملية التخطيط للتقد للجامعات وفيما يلي بعضس
اإلرشسادات اهمة  عملية التخطيط التي تضسع مسسأالة الوقت  ع اإلعتبار:
• تطلب اامعات أان يقوم اتقدم بالنتهاء من اوراقه بالكامل قبل
موعد بداية الدراسسة بحوا سستة أاشسهر على األقل وذلك لكي يتمكن
القسسم من تقييم أاوراق كل اتقدم اليه ومن ثم يقوم بتحويل أاوراق
اتقدم كتب الطلبة الدولي للبدء باجراءات اصسدار تأاشسة الدخول
واإلقامة بأامريكا.
• صسعوبة اسستكمال األوراق تكمن  أانه لبد للجامعة من اسستم وثائق
أاصسلية تفيد بتحصسيل الدرجات اطلوبة  امتحانات تقييم اللغة
اضسافة لتحصسيل الدرجات اطلوبة  اإلمتحانات اإلضسافية التي
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يــطـلـبـهـا الـتـخصسصس ومـن اعـروف بـأان اهـات الـتـي تـقدم هـذه
الختبارات ل ترسسل نتائجها ال بعد شسهر من اجراء المتحان على
األقل كما أانه عادة ما يصسعب التسسجيل ألحد هذه المتحانات إال من
قبل شسهر من موعد المتحان على األقل.
• اذا وضسعنا هذه العوامل سسوية وافضسنا أان اتقدم كن من صسيل
الدرجـات اطـلـوبـة بـعد اجـراء كـل امـتـحـان مـرت فـهـذا يعني أانه
يتوجب على اتقدم البدء بالتسسجيل لمتحانات قبل  10اشسهرمن
التاريخ الذي يرغب ببداية الدراسسة فيه وتزداد هذه ادة مع ارتفاع
عدد ارات التي يؤودي اتقدم فيها المتحان.
• من اهم للطب التحق بأاحد معاهد اللغة أاو معاهد امتحانات
التخصسصس مراعاة مسسأالة التوقيت هذه ألن البقاء  اعهد بصسورة
نظامية يتطلب أاخذ العبء الدراسسي الكامل فيه واشسكلة هي أانه عادة
ما يكون هناك حد اقصسى للدراسسة النظامية  هذه اعاهد ومن
اهم أان يتمكن الطالب من اصسول على قبول  جامعة قبل انتهاء
اد القصسى للدراسسة  اعهد وإال سسيتوجب على الطالب العودة
للمملكة وايقاف البعثة وانتظار اكتمال اوراقه ونتائج امتحاناته
فيها.
• ل تضسع هودك كله  سسلة جامعة واحدة ألن عملية الردود من قبل
اامعات تسستغرق وقتا طوي وهذا قد يتسسبب  اضساعة وقت ثم
 حال عدم اصسول على قبول من هذه اامعة ولذا فمن الفضسل
التقد ا ل يقل عن عشسرة جامعات  وقت واحد خاصسة ن لديه
مشســاكــل اكــاديـة أاو مـن  يـحـرز درجـات عـالـيـة  اخـتـبـارات
التخصسصس الضسافية ،و حالة اصسول على اك من قبول كن
افاضسلة ب اامعات واختيار احداها.
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 .6.1توصسيات لتعجيل القبول :هناك عدة طرق كن اسستخدامها لتعجيل مسسأالة
القبول ومنها النقاط التالية:
• تسستغرق عملية القبول وقتا طوي قد يصسل لعدة اشسهر ولهذا فالتقد
لعدد اك من اامعات يوفر الكث من الوقت ويتيح للمتقدم فرصسة
اختيار اامعة النسسب  حالة حصسوله على اك من قبول .وينصسح
أان يـتـقدم الـطـالب امـيـز اكـاديـا ا ل يـقـل عـن عشسـرة جامعات
تلفة ،بينما يتوجب على من لديه مشساكل اكادية التقد لعدد
اك من اامعات.
• توجد جامعات لك متطلبات اقل من غها من ناحية الدرجات
اطــلــوبـة  المـتـحـانـات ،كـمـا تـوجد احـيـانـا اقسسـام  بـعضس
اامعات ل تطلب المتحانات ااصسة وتكتفي بامتحان اللغة وهو
األمر الذي يسسهل عملية القبول بشسكل كب ولذا فمن اهم للمتقدم أان
يبحث  مواقع اامعات عن متطلباتها بشسكل جيد قبل البدء 
عملية التقد.
• التواصسل اباشسر مع احد اعضساء هيئة التدريسس  القسسم :كن
للطالب مراجعة الصسفحات اللكونية لعضساء هيئة التدريسس 
القسسم واختيار عدد منهم ن تتوافق اهتماماتهم البحثية مع ميول
الطالب ومن ثم يتواصسل معهم جميعا من خل اليد اللكو
ويب رغبة العمل معه مع ايضساح حصسول الطالب على بعثة  حالة
وجودها ليفهم عضسو هيئة التدريسس بأان الطالب لن يكلفه شسيئا من
ميزانيته وغالبا ما تتطلب هذه الطريقة أان يرسسل الطالب سسته
الذاتية وخطاب الغرضس من الدراسسة لعضسو هيئة التدريسس .اعضساء
هيئة التدريسس  بحث دائم عن طب يسساهمون  اجراء البحوث
العلمية ااصسة به و حالة اقتناع عضسو هيئة التدريسس بخلفية
وجدية احد اتقدم يقوم بابغ نة القبول رغبته بالعمل مع
ذلك اتقدم وهذه الطريقة توفر وقتا طوي  القبول كونها تتجاوز
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الوقت الذي تسستغرقه نة القبول  مراجعة ملفات كافة اتقدم.
لكن هذه ل تلغي متطلبات القبول الخرى التي  ذكرها  هذا
الفصسل.
• الزيارة الشسخصسية للقسسم والتحدث بشسكل مباشسر مع مسسؤوول برنامج
الدراسسات العليا مفيدة د كب ،ألن اتقدم  هذه االة يقدم
نفسسه شسخصسيا وكن سسؤوول القبول سسؤواله وعقد مقابلة معه بدل
من اولة التعرف على اتقدم من خل أاوراق قد ل تز شسخصسيته
بشسكل جيد .وينصسح  حالة امكانية زيارة القسسم بالتعرف على
البحوث التي يركز عليها القسسم والت التخصسصس فيه فالقسسام 
اامعات ايدة تخشسى من قبول الطب الذين ل لكون رؤوية
واضسحة ا يرغبون  دراسسته.
• تقدم بعضس األقسسام  اامعات ما يسسمى بالقبول اشسروط وهو
قبول يشس إا أان اسستوى األكادي للمتقدم مقبول لدى القسسم وأانه
قد  قبول اتقدم للدراسسة  القسسم بشسرط أان يسستكمل الطالب
متطلبات اللغة والمتحانات الخرى  اوعد ادد ،وكن ديد
هذا القبول لك من فصسل دراسسي بحسسب انظمة القسسم اعني باألمر.
وكن دوما طلب القبول اشسروط من القسسم بشسكل مباشسر أاو من
مكتب الطلبة الدولي .القبول اشسروط ل يلغي شسرط اصسول على
الدرجات اطلوبة  اختبارات اللغة واي آار اي وغها واا
يشس ا أان نة القبول قيّمت اؤوهت الكادية للمتقدم ووجدت
أانها مقبولة لدى القسسم .تتمثل فائدة القبول اشسروط  شسيئ:
األول هو أان بعضس اهات اانحة للبعثات تسسمح ببدء الجراءات
الطويلة للحصسول على البعثة جرد اصسول على القبول اشسروط.
والثا هو أان اتقدم يطمئن بأان القسسم الذي تقدم له بطلب القبول قد
قـبـل مسسـتـواه الكـادي وبـهـذا يـعـرف بـأان قـبـولـه مشسروط باحراز
الدرجات اطلوبة  المتحانات.
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• ينبغي ارصس على التواصسل اسستمر باليد اللكو أاو حتى
بالهاتف مع منسسق القبول بالقسسم من اجل التعرف على تطورات طلب
القبول والتأاكد من اكتماله والجابه على أاي اسستفسسار قد يتولد لدى
القسسم وهذا التواصسل يز أاي احتياجات اضسافية قد تتواجد لدى
القسسم ألن كل قسسم وكل جامعة لك طريقة تلفة للتعامل مع
طلبات القبول ومن الضسروري التعرف على هذه الطرق من خل
التواصسل اباشسر مع مسسؤوول القبول بالقسسم بدل من الفاضسات التي
كثا ما تخطئ.
• يـوفـر الـتـواصسـل ابـاشسـر عـن طـريـق اليد اللـكو وثـائق كن
للمتقدم اسستخدامها مسستقب  حال وجود لبسس  عملية القبول.
• كن دوما السستفسسار عن سسبب رفضس طلب القبول واولة التفاوضس
مع القسسم حول امكانية التعامل مع سسبب الرفضس ،فقد يكون سسبب
الـرفضس هـو وجـود درجـات مـنـخـفضسـة  كشسـف الدرجـات لـلمتقدم
وكن وقتها للمتقدم التعهد بإاعادة دراسسة بعضس اواد والتعهد
باحراز درجات مرتفعة فيها .وقد يكون سسبب الرفضس هو عدم وجود
خلفية علمية كافية لدى اتقدم عن التخصسصس الذي يرغب دراسسته
وكن وقتها للمتقدم التعهد بدراسسة مواد اضسافية لسسد النقصس العلمي
اوجود لديه.
• كن للمتقدم تأاجيل القبول  حالة تعذر بدئه للدراسسة  اوعد
الذي حدده  اسستمارة القبول ويتم هذا األمر من خل التواصسل مع
القسسم وطلب تأاجيل القبول.
 2الباب الثا :الدراسسات العليا  الوليات اتحدة األمريكية
 .1.2دراسسة ااجسست :هناك نوعان من برامج ااجسست  الوليات اتحدة
أاولهما هو ااجسست عن طريق دراسسة عدد دد من السساعات  اواد مع رسسالة
ماجسست والثا عن طريق دراسسة واجتياز عددا من السساعات  اواد فقط بدون
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رسسالة ماجسست .وتضسع اامعات حدا ادنى للدرجات التي ينبغي للطالب قيقها
من اجل اجتياز ااجسست كما تختلف متطلبات رسسالة ااجسست من قسسم آلخر
ومن جامعة ألخرى ،فهناك جامعات تقتصسر متطلبات رسسالة ااجسست فيها على
تقييم عدد من البحوث انشسورة  موضسوع مع بينما تتطلب جامعات اخرى
القيام باجراء ربة لدراسسة مشسكلة معينة ومن ثم كتابة خطوات ونتائج هذه
التجربة  رسسالة ااجسست ومن اهم أان يتعرف اتقدم على نظام القسسم الذي
يرغب اللتحاق به حول هذا اوضسوع .وتطلب اامعات  معظم الحيان من
اتقدم ديد اسسار الذي يرغب فيه عند وقت التسسجيل وعادة ما يختار الطب
الراغب  اكمال دراسسة الدكتوراة مسسار ااجسست برسسالة بحيث يتم التفاق مع
اشسرف الكادي على رسسالة ااجسست من البداية على امكانية توسسعة رسسالة
ااجسست وتطبيقاتها  برنامج الدكتوراة للمتقدم وهذه طريقة كن من خلها
للراغب  دراسسة الدكتوراة توف جزءا من الوقت الزم للحصسول على الدكتوراة.
 1.2دراسسة الدكتوراة :برامج الدكتوراة  الوليات اتحدة متنوعة  نفسس
التخصسصس وتختلف انظمتها من قسسم آلخر وكلية لخرى وجامعة لخرى هناك
الكث من العوامل التي ينبغي للمتقدم للدكتوراة مراعاتها والبحث عنها من اجل
اختيار النامج اناسسب وقد يدفع اتقدم ثمنا غاليا من وقته  حالة عدم
مراعاة هذه العوامل وعدم بذل اهذ والوقت الكا لختيار برنامج الدكتوراة الذي
يتئم مع رغباته وميوله وقدراته .وبشسكل عام ينبغي للمتقدم أان يتأاكد من مئمة
النامج الذي يرغب اللتحاق به من جميع النواحي واوانب بدل من التقد
للجامعات بشسكل عشسوائي ا قد يؤودي للعديد من افاجآات الغ متوقعة بعد دخول
النامج،وفيما يلي بعضس المور التي ينبغي مراعاتها عند اختيار اامعة والقسسم:
 .1.2.2درجات المتحانات اطلوبة  :امتحانات اللغة الليزية والمتحانات
الخرى مثل  GREو  GMATتختلف متطلبات اامعات لهذه المتحانات كما أان
هناك جامعات تتشسدد  الدرجات اطلوبة  اللغة الليزية وتخف شسدتها 
التعامل مع درجات المتحانات الخرى
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 .2.2.2دكتوراة  فلسسفة التخصسصس ( (PhDأاو دكتوراة علمية  التخصسصس
( :)DSCتـقدم بـعضس اامـعـات األمـريـكـيـة كـ ايـاريـن لـلـمـتـقدم وتـختلف
متطلبات اصسول على الدرجة ب ك اسسارين وقد تشسط بعضس جهات البتعاث
على مبتعثيها للوليات اتحدة اصسول على ( PhDدكتوراة  فلسسفة التخصسصس)
ولبد للطالب من معرفة ما يقدمه القسسم ومدى مئمته للسسوق الي واشساطاته
كما ينبغي مراجعة جهة البتعاث للتأاكد من قبولها للنامج الذي تسسعى لنخراط
فيه.
 .3.2.2عدد السساعات الدراسسية اطلوب اجتيازها خل النامج وعدد السساعات
التي كن معادلتها من برنامج ااجسست أاو من برنامج دكتوراة آاخر  حالة
النتقال ب برامج الدكتوراة لسسبب أاو آلخر.
 .4.2.2امتحان قبول الدكتوراة وهو امتحان يعقد لكل طب الدكتوراة بعد مرور
سسنة أاو سسنة ونصسف من الدراسسة  القسسم وتختلف طريقته من قسسم آلخر فهناك
اقسسام يتضسمن امتحان الدكتوراة فيها جزئ أاولهما يتطلب اجتياز امتحان أاو عدة
امتحانات خاصسة بعدد من اواضسيع  التخصسصس وثانيهما يتطلب اجراء بحث
مصسغر وتقده امام نة لتقييمه بينما تكتفي بعضس القسسام بجزء واحد 
امتحان الدكتوراة قد يكون بحثا مصسغرا أاو عقد امتحان  عدد من اواضسيع
اتعلقة بالتخصسصس .وتختلف صسيغة ودرجة التعقيد  هذا المتحان من قسسم آلخر
ومن اهم معرفة طريقة هذا المتحان من البداية ألن عدم القدرة على اجتيازه تعني
اروج من القسسم وعدم امكانية اكمال الدكتوراة فيه وهذا يعني ضسياعا للوقت
واهود.
 .5.2.2اواد الدراسسية التي يقدمها القسسم :ل يكفي رد النظر لسسم التخصسصس
اقدم  الكلية فكل تخصسصس يحوي ته الكث من االت الدقيقة وعادة ما
تركز القسسام على جزئية معينة فقط من االت اديدة ولذا ل بد من التأاكد بأان
االت التي يرغب فيها اتقدم موجودة  القسسم ويتم هذا من خل مراجعة
قائمة اواد اطلوب اجتيازها من اجل الدرجة العلمية التي عادة ما تكون منشسورة
على موقع القسسم  الننت وموضسحة ايضسا  دليل الدراسسات العليا بالقسسم.
القبول  برامج الدراسسات العليا بالوليات اتحدة األمريكية
د.نزيه شسجاع العثما -كلية الهندسسة بجامعة الك عبدالعزيز

19

8x5Study_Abroad_Manual__2012:Layout13/19/201211:06AMPage20

 .3.2اختيار ال الرسسالة :لبد لطالب الدكتوراة أان يقوم باختيار ال الرسسالة
ومن ثم ديد موضسوع الرسسالة داخل ذلك اال وهذه قضسية عادة ما تسستغرق وقتا
طوي من البحث اثناء دراسسة الدكتوراة .وعلى اتقدم التأاكد من وجود اعضساء هيئة
تدريسس يعملون  اال الذي يرغب  الكيز عليه وأان امكانات القسسم تتئم
مع طموحاته ورغباته كما ينبغي للمتقدم ديد اال الذي يرغب الكيز عليه 
خطاب الغرضس من الدراسسة الذي سسبق الشسارة اليه  الفصسول السسابقة فالطالب
الذي يعرف ما يريد القيام به لك فرصسا اك للقبول من الطالب الذي يتقدم بشسكل
عشســوائــي .وقد يــكــون مــن انــاسسب الـتـفـك  االت اتـوافـقـة مـع اطـط
السساتيجية الية والتي كن اصسول عليها من ركن البحوث التابع وقع
مدينة الك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 5أاو اركز القومي للبحوث.
 .4.2معاي اختيار مرشسد الرسسالة ونة تقييم البحث :يتوجب على الطالب اول
تصسفح صسفحات الننت ااصسة باعضساء هيئة التدريسس  القسسم والتعرف على
بحوثهم انشسورة واواد التي يقومون بتدريسسها ومن ثم يقوم باختيار عدد من
اعضساء هيئة التدريسس الذين تتئم بحوثهم مع اال الذي يرغب الطالب العمل فيه.
بعد ذلك يتوجب على الطالب طلب زيارة ارشسدين الواحد تلو اآلخر بحيث يقدم
الطالب نفسسه على أانه يرغب  التعرف على فرصس البحث العلمي اتوفرة لدى عضسو
هيئة التدريسس .كن للطالب اثناء الزيارة التعرف على الدكتور وفرصس العمل لديه
كما كنه طلب زيارة اعامل التي يشسرف عليها الدكتور ومقابلة عدد من الطب
الذين يعملون معه .ويرحب اعضساء هيئة التدريسس  غالب الحيان ثل هذه
الطلبات والزيارات ألنها تسساعدهم على اسستقطاب طب يزين من اجل اجراء
البحاث ااصسة بهم ولبد من اسستغل هذه الفرصسة من قبل الطب ومقابلة اك
قدر من اعضساء هيئة التدريسس للتعرف على االت اتعددة اوجودة  القسسم
ومـن ثـم اخـتـيـار الـفـرصسـة الـتـي تـتـئـم مـع طـمـوحاتهم .هناك عدة معاي كن
اسستخدامها لختيار مرشسد الرسسالة ونة تقييم البحث و كن تلخيصسها  اجابة
التسساؤولت التالية:
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• هل يقع ال البحث الذي يرغب الطالب فيه ضسمن اهتمامات ارشسد
وسسبق له اجراء ونشسر عدد من البحوث فيه؟ وكن التعرف على اجابة
هذا السسؤوال من خل قائمة البحوث التي نشسرها ارشسد والتي عادة
مـا تـتـوفـر عـلـى مـوقـعـه الشسـخصسـي  .بعضس الحيان يهتم ارشسد
وضسوع مع  يسسبق له ل العمل فيه ول حتى تدريسس بعضس اواد
اتعلقة بهذا اوضسوع و هذه االة سسيكون العبء الك  جمع
اعلومات ومواجهة اشسكت ملقى على عاتق الطالب نفسسه.
• هل يتوفر ارشسد  اامعة بشسكل مسستمر أام يعمل  شسركة خاصسة
ويأاتي للجامعة  فات بسسيطة؟ وكن التعرف على اجابة هذا
التسساؤول من خل ارشسد أاو من سسكرتة القسسم بشسكل مباشسر
• ما معدل عدد السسنوات ريجي الدكتوراة الذين سسبق لهم العمل مع
هذا ارشسد؟ هذا اعدل يشس رونة الدكتور مع طب الدكتوراه
فارتفاع معدل عدد السسنوات مؤوشسر ألن الدكتور له طلبات كثة من
طبه أاو أانه مشسغول عن طبه لدرجة كبة أاو أانه لديه معاي تقييم
وعمل عالية جدا
• هل حصسل ارشسد على وظيفته بشسكل دائم (ال ي)؟ أام أان هناك
احتمال بأانه لن يحصسل عليها ا يتوجب عليه ترك القسسم؟ ال ي
نظام  اامعات المريكية نح عضسو هيئة التدريسس الذي يحصسل
على حد ادنى من البحوث العلمية انشسورة نحه وظيفة دائمة،
عنى أان حصسول عضسو هيئة التدريسس عليها يعني أانه موجود 
القسسم بشسكل دائم ،لو  يحصسل عليها فهذا يعني أانه سسيتقدم لها وقد
يحصسل عليها أاو ل يحصسل عليها و حالة عدم حصسوله عليها قد
يسستمر مع القسسم أاو ل يسستمر .عادة ما يبدأا عضسو هيئة التدريسس هذه
الجراءات بعد عدد دد من السسنوات يختلف من قسسم آلخر ومن
الفضسل نب اعضساء هيئة التدريسس الذين اقب وقت تقدهم لل
ي إال إاذا كانت لديهم بحوث يزة ومنشسورة بشسكل موسسع أاو كانوا
ن يجلبون دعما ماليا كبا للقسسم من خل ابحاثهم.
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• هل يتعاون ارشسد مع طبه ويتواصسل معهم بشسكل جيد؟ وكن
مـعـرفـة الجـابـة عـلـى هـذه الـتسسـاؤولت مـن خـل الزمء والطب
اوجودين  القسسم أاو من خل طريقة تعامل ارشسد مع طب
اواد التي يقوم بتدريسسها  اامعة..
• هل لك دعما ماليا لجراء بحوث  اال الذي ترغب العمل فيه؟
كن سسؤوال ارشسد مباشسرة عن هذا األمر ،وعادة ما رصس القسسام
على الدعاية للدعم اا الذي يحصسلون عليه من الشسركات والهيئات
واؤوسسسسـات وذلك مـن خـل مـواقـعـهـا عـلـى الننت أاو الـتـقـاريـر
السسنوية انشسورة للقسسم
• هل لك ارشسد ثق جيدا  القسسم أام أان هناك صسراعات كثة بينه
وب بقية اعضساء هيئة التدريسس  القسسم؟ الصسراعات موجودة 
كل مكان ا  ذلك  امريكا ولكن النظام  اامعات المريكية
يـحدد حـقـوقـا وواجـبـات عـلـى كـل طـرف ويـحدد طريقة تعامل ب
اوظــف واعضســاء هــيــئـة الـتدريسس ولـذا تصسـبـح هـذه الصسـراعـات
كومة بالنظام الذي يسسود القسسم ،ولهذا يفضسل أان يختار الطالب
نة البحث العلمي ااصسة به بحيث تشسمل اشسخاصسا سسبق لهم العمل
سسويا والنشسر سسويا من نفسس القسسم ألن هذا يضسمن وجود التجانسس
ب اعضساء اللجنة ،و حال ضسرورة اختيار شسخصس جديد فمن
الفضسل التنسسيق مع ارشسد وسسؤواله عمن يرشسحه للدخول  اللجنة.
 .5.2البحوث ادعمة :يحصسل البعضس من اعضساء هيئة التدريسس على دعم ما
لجراء البحوث العلمية  االت اتلفة وترتبط هذه البحوث واعيد زمنية
ددة ينبغي اللتزام بها والعمل  احد هذه البحوث لرسسالة الدكتوراة يتطلب
هودا اك إلرتباط الدعم اا بالتقدم  البحث ا يشسكل ضسغطا على فريق
العمل ولكن هذا الضسغط يعني متابعة مسستمرة من ارشسد واهتمام اك يؤودي 
الـنـهـايـة لـنـتـهـاء مـن رسسـالـة الدكـتـوراة بشسـكل اسسرع .كما توفر البحوث ادعمة
تكاليف الدراسسة وحتى مرتبات شسخصسية للطب الذين ل لكون منحا دراسسية
وتتئم سستهم الذاتية وقدراتهم مع احتياجات البحث.
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 .6.2النشسر :غاية برامج الدكتوراة هي تأاهيل الطب لجراء البحوث العلمية بشسكل
مسستقل ومن ثم نشسر اعمالهم واكتشسافاتهم  ات العلمية واؤورات اتلفة
التي اصسبحت اآلن بنوكا للمعلومات واعرفة  االت اتلفة ويتم تقييم
اسستوى العلمي ملة الدكتوراة من خل جودة البحوث العلمية التي نشسروها
وطبيعة اؤورات وات العلمية التي نشسرت فيها بحوثهم ولهذا فمن اهم
لطالب الدكتوراة أان يتعرف على ات واؤورات اهمة  اله وكيفية النشسر
فيها لكي ل تتوقف مسسة النشسر لديه بانتهاء رسسالة الدكتوراة ااصسة به.
 .7.2دليل انظمة الدراسسات العليا :لبد للطالب اقبول  الدراسسات العليا بأاي
كـلـيـة الـتـعـرف عـلـى انـظـمـة الدراسسـة  الـقسسـم الـذي الـتحق به ،فمسسؤوولية اكمال
متطلبات الدرجة ملقاة على عاتق الطالب نفسسه فهو من يختار اواد ويختار اطة
الدراسسية ااصسة به .ولك معظم القسسام  اامعات دلي يشسرح متطلبات
الدراسسـة وقـائـمـة اواد الـرئـيسسـيـة والخـتـيـارية والفة الزمنية التي يتوجب على
الطالب اكمال امتحانات قبول الدكتوراة قبل انتهائها ومواعيد اجراء امتحانات
قبول الدكتوراة ومتطلباتها ايضسا ومن الضسروري لكل طالب قراءة هذا الدليل وفهمه
بشسكل واضسح لتجنب الوقوع  اخطاء قد تؤودي لعدم اكمال متطلبات الدرجة أاو
التأاخ الغ مر.
 .8.2انظمة الهجرة  الوليات اتحدة ومكتب الطلبة الدولي :الطالب مسسؤوول
بشسكل كامل على التاكد من وضسعه القانو  الوليات اتحدة ولبد لكل طالب
حضسور الدورات التعريفية التي تقدمها مكاتب الطلبة الدولي  بداية كل فصسل
دراسسي للطلبة ادد وذلك للتعرف على انظمة العمل وانظمة الدراسسة وادمات
الضسـافـيـة اقدمـة  اامـعـة ،كـمـا يـتـوجب عـلـى كـل طـالب الـتـعرف واللتزام
بالنظمة الرئيسسية اتبعة  مكتب الطلبة الدولي التابع امعته وذلك من خل
التواصسل مع مسسؤوول اكتب ااصس بالكلية التي يتبع لها الطالب فالنظام 
امريكا يضسع مسسؤوولية اطأا على الطالب  أاي اجراء قانو يتعلق واعيد بدء
وانتهاء تأاشسات الدراسسة أاو انظمة العمل خل الدراسسة ولهذا لبد من ارصس على
التواصسل اسستمر مع مكتب الطلبة الدولي التابع للجامعة.
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 .9.2فــرصس اضسـافـيـة لـتـحصسـيـل اات :تـوفـر الدراسسـة  الـوليات اتحدة
األمريكية فرصسا عديدة إلثراء التجربة العلمية والشسخصسية ومن اهم للطالب أان
يسستفيد من هذه الفرصس لتقي بخاته  شستى االت سسواء على اسستوى
الشسخصسي أاو العلمي وفيما يلي بعضس ات التي تتوفر  معظم اامعات
األمريكية:
 .1التدريب والعمل خل الصسيف خارج اامعة :تنظم كث من اامعات أايام
مهنة تأاتي فيها الشسركات لسستقطاب الطب من اجل العمل فيها بشسكل مؤوقت أاو
دائم ،وتوفر هذه فرصسة طيبة للطب من اجل رفع خاتهم  ال التخصسصس ا
سسيي ربتهم العلمية والشسخصسية ايضسا ومن اهم  هذه االة التنسسيق مع
مكتب الطلبة الدولي باامعة للتأاكد من عدم وجود تعارضس ب الوظيفة اتوفرة
وب أانظمة الهجرة اتعلقة بالتأاشسة التي يحملها الطالب.
 .2التدريب والعمل داخل اامعة :توفر بعضس اامعات فرصس عمل لطبها سسواء
 الت غ متعلقة بالتخصسصس أاو  معامل ومراكز البحوث ااصسة بالقسسم
وكن التعرف على مثل هذه الفرصس من سسكرتارية القسسم أاو اواقع الشسخصسية
لعضساء هيئة التدريسس بالقسسم وراكز البحث التابعة للقسسم ولبد ايضسا  هذه
االة التنسسيق مع مكتب الطلبة الدولي للتأاكد من مئمة العمل ألنظمة الهجرة
 .3التطوع والعمل الطبي  اؤوسسسسات الطبية باامعة التي عادة ما تكون
مـتـنـوعـة مـا ب مـنـظـمـات عـلـمية وثقافية واجتماعية وتشسجع اامعات طبها
بالنخراط  هذه اؤوسسسسات وتسساهم مثل هذه اسساهمات  صسقل ربة الطالب
 العمل اماعي و ادارة اشساريع .كما تبحث الشسركات وحتى اامعات
اتلفة عن الطب اصسحاب اشساركات الطبية اميزة ألنهم عادة ما يتميزون
بصسفات وقدرات قيادية جيدة.
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 .4اموعات البحثية والعلمية انتشسرة  اامعة والتي تنظم عددا من الندوات
واؤورات العلمية  ال التخصسصس من اجل الوقوف على كل ما هو جديد 
وراق العلمية  هذه اؤورات وات العلمية.
التخصسصس وتوف فرصس النشسر ل أ
 .5اللتحاق بدورات تنمية اهارات الشسخصسية التي تعقدها اامعات لطبها 
تلف اواضسيع وعادة ما يشسرف على هذه الدورات مكتب اريج أاو مكتب
النشسطة الطبية أاو حتى بعضس انظمات الطبية  اامعة.
 1.1أانظمة وقوان عامة  الوليات اتحدة:
• يجب التنبيه على عدم ترك الطفال بدون رقابة أاحد الوالدين  أاي
مكان سسواء داخل البيت أاو خارجه .ويختلف السسن اسسموح لك
الطفال  انزل بدون رقابه على حسسب الوليه لكن يعت ترك أاي
طفل أاقل من  12عام جره يعافب عليها القانون األمريكي قد
تتسسبب  وضسع الوالدين  السسجن وسسحب الطفال منهم بشسكل
نهائي.
طفال أاحد اقوق التي يعاقف القانون األمريكي
• يعت التعليم ل أ
الفيها بالسسجن وسسحب حضسانة األطفال ولذا ينبغي ادراج األبناء
والبنات إاما  ادارسس اكومية أاو ااصسة أاو تسسجيلهم بطريقة
نظامية  برامج الدراسسة انزلية .ويجدر بالذكر أانه تتوفر  بعضس
الوليات وادن مدارسس خاصسة للذكور واخرى للبنات كما تتوفر 
بـعضس ادن مدارسس خـاصسـة تـقـوم بـتدريسس الـلـغـة الـعربية والقرآان
اضسافة لتدريسس اناهج العادية للمدارسس األمريكية.
• يجب على كل طالب أان يلتزم بالدراسسة  اامعة التي اصسدرت
وثيقة السسيفز ااصسة به والفة هذا األمر قد تؤودي لحيل الطالب
وكـن لـلـطـالب دراسسـة مـواد  جـامـعـات  جـامـعات اخرى بعد
اصسول على تصساريح من مكاتب الطلبة الدولي.
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• يـجب عـلـى الـطـلـبـة الدولـي اللـتـزام بـالنصساب الكامل للدراسسة (9
سساعات للدراسسات العليا و  12سساعة للبكالوريوسس)
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 3الباب الثالث :القبول  مرحلة البكالوريوسس
غادة الغنيم (طالبة ماجسست  تخصسصس ليل وحل اشسكت بجامعة نوفا
انوب شسرقية)
بريد الكوghada@saudiusa.com 
تتشسابه متطلبات القبول للجامعات األمريكية  مراحل البكالوريوسس والدراسسات
العليا وقد  تناول معظم هذه اتطلبات  الباب األول من هذا الكتيب ولكن هناك
بعضس اامعات التي تتطلب اوراقا واجراءات اضسافية للحصسول على قبول 
مرحلة البكالوريوسس وسسيتناول هذا الباب هذه اتطلبات بالتفصسيل.
 3.1متطلبات القبول  البكالوريوسس
تتمثل متطلبات القبول  البكالوريوسس النقاط التالية:
• تعبئه اسستمارة طلب القبول اوجودة  القسسم الذي يرغب
الطالب أاو الطالبة بالنضسمام اليه مع دفع الرسسوم ( كن
تـعـويضس رسسـوم الـتسسـجـيـل مـن قـبـل الـحـقيه  حال الرد
الرسسمي من اامعه بالرفضس او القبول بشسرط تقد ما يثبت
القيام بالدفع للملحقية)
• أاصسل وثيقة الثانويه العامه مع الجمه من احدى مكاتب
الجمه اعتمده
ثث رسسائل توصسيه (راجع الباب األول صسائصس رسسائل
التوصسية)
• مقال يب الغرضس من الدراسسة ( التطرق إاليه  الباب
األول) يهدف للتعب عن الذات  ,الطموح  ,أابرز خات الطالب
واازاته  ,أاهدافه للمسستقبل  ,ماذا سستضسيف اليه الدراسسه.
تاح اقال ب 250 ا 500 كلمه على حسسب اامعه.
ضسمان ما يب قدرة الطالب على دفع تكاليف الدراسسة
ومصساريف اعيشسة ( التطرق إاليه  الباب األول)
صسوره من جواز السسفر
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 3.1.1اختبارات اللغة والتخصسصس:
 .1اختبار التوفل أاو اآليلتسس :تاوح الدرجه اقبول من جامعه
ألخرى لكن غالبا ما تكون الدرجه اطلوبه ل تقل عن  500لختبار
الورقي ودرجه تاوح ب 61 ا 80 لختبار الكمبيوتر ( على
حسسب اامعه) ،وبالنسسبه لختبار اليلتسس الدرجه اقبوله تاوح
ب 5 ا 6 وكن العودة للباب األول للتعرف على خصسائصس هذه
المتحانات.
 .2اجـتـياز اختبار سسات :)SAT( 7السسـات اخـتـبـار شسـبيه باختبار
القدرات  السسعوديه ,وتطلب بعضس اامعات هذا الختبار حتى من
الطلبة الدولي بينما تتجاوز بعضس اامعات هذا الختبار للطبة
الدولي .وقد تدرج بعضس اامعات الختبار ضسمن متطلباتها 
بعضس التخصسصسات بينما ل تعته مطلبا لتخصسصسات أاخرى وفيما
يلي بعضس اعلومات عن هذا اإلختبار:
 .1يتأالف اختبار سسات من ثثه اقسسام ,موع كل قسسم  800درجه.
 .2القسسم األول للرياضسيات ويحوي ثثة اجزاء:
 i.جزء مدته  25دقيقه يحتوي  20سسؤوال
 ii.جزء مدته  25دقيقه يحتوي  18سسؤوال
 iiiجزء مدته  20دقيقه يحتوي  16سسؤوال
 .3القسسم الثا القراءه النقديه ويحوي قسسم مدة األول  25دقيقه
والثا 20 دقيقه وتتنوع السسئله  القسسم ب أاكمل الفراغ وب
القراءه النقدية لنصسوصس  المتحان.
 4القسسم الثالث هو قسسم الكتابه ويحتوي على اسسئله اخ الجابه
الصسحيحه  70ثل  %من موع قسسم الكتابه  ,وجزء ثا لكتابة
مواضسيع قصسه ثل  %30من موع قسسم الكتابه.
 .5مده الختبار ثث سساعات و 45دقيقه.
 .6تكلفة الختبار  75دولر.
 .7يبدأا كل قسسم بالسسئله السسهله وتتدرج بالصسعوبه لنهاية القسسم
 .8تسستمر صسحية درجه الختبار ده خمسس سسنوات من تاريخ
الختبار
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 3.2ارافق ن  ينهو الثانوية واختبارGED 8

كن للمرافق الذين  يكملوا الثانويه العامه اصسول على شسهاده تعادل شسهادة
الثانويه العامه باجتياز اختبار جي اي دي .يجب أان ل يقل عمر ات بالنسسبه
للطب الدولي عن  17عام ويتوجب على الطب الذين  يبلغو السسن اددة أان
يقوموا بتعبئه اسستمارة خاصسة للسسماح لهم بالدخول  الختبار ااصس بالقصسر
والسستمارة متوفرة  مراكز الختبار ااصسة بهذا المتحان.
يعت هذا الختبار طوق اه لكث ن  يحالفهم اظ  اكمال تعليمهم
ادرسسي للحصسول على قبول اكادي  جامعات أامريكا .تختلف أاسسعار الختبار
مـن وليـه ا أاخـرى وعـرفـة األسسـعـار  وليـتك يـتـوجب الـتـواصسـل مـع مـقدمي
الختبار  انطقه التي تسسكن فيها .يحتوي الختبار على خمسسة أاقسسام :
 .1الكتابه  :هذا القسسم من الختبار زء ا جزئ:
 a.الول :يعتمد على تصسحيح تركيب امل اللغوي وترتيب الكلمات.
مدة ازء الول  75دقيقه لجابه على  50فقرة.
 b.الثا :كتابة مقال  موضسوع دد من الختبار  ,كن اختزال
الوقت اتبقي من ازء الول لسستعماله  هذا ازء من
الختبار.
 .2علم الجتماع  :يحتوي هذا القسسم على اسسئله عن التاريخ األمريكي,
والتاريخ العاي  ,اقتصساد وجغرافيا .مده ازء  70دقيقه لجابه
على  50سسؤوال.
 .3العلوم :فيزياء  ,فلك جولوجيا وأاحياء .مده ازء  80دقيقه
لجابه على  50سسؤوال.
 .4القراءه :يحتوي هذا ازء على  7قطع للقراءه ياوح طولها ب
 400 300كلمه للقطعه .يجاوب الطب على  40سسؤوال خل 65
دقيقه.
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 .5الرياضسيات :يحق للطب اسستعمال اللت ااسسبه اقدمه من
قبل مركز الختبار فقط .يجاوب الطالب  50سسؤوال  90 دقيقه.
تبقى درجة الختبار صساه ده  3سسنوات.
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 4الباب الرابع :القبول  كليات القانون
مشسعل خالد فرج (طالب دكتوراة بكلية القانون بجامعة وايدنر -اضسر بجامعة تبوك)
بريد الكوmeshal.k.k@gmail.com 

 4.1مقدمة
يعتمد القانون المريكي على نظام السسوابق القضسائية وبالتا تعتمد دراسسة القانون
 الوليات اتحدة المريكية بشسكل كب على دراسسة القضسايا التي تصسدر من
ااكم .يقبل الكث من الطب الدولي سسنويا  برامج الدراسسات العليا 
الوليات المريكية قادم من دول ل تطبق نظام السسوابق القضسائية وبالتا ل
لكون خلفية عن هذا النظام اطبق  الوليات اتحدة المريكية ولهذا تقوم
كليات القانون  الوليات اتحدة المريكية بتقد مواد مثل مقدمة  القانون
المريكي من اجل تهيئة الطب واعطائهم خلفية عن النظام القانو  الوليات
اتحدة المريكية.
من جانب اخر تضسع كليات القانون  الوليات اتحدة المريكية  اعتبارها ان
الكتابة القانونية خاصسة بالنسسبة للطالب الدو تاج ا مهارة وتدريب ولذلك
تلزم الطب بدراسسة مواد مثل مادة الكتابة القانونية من اجل تطوير وسس هذه
اهـارة لدى الـطـب لـيـكـونـوا قـادريـن عـلـى اجتياز المتحانات وكتابة البحاث
القانونية .يجب التنبيه  هذا السسياق على انه عندما يتم وصسف نظام القانون
المريكي بأانه يعتمد على السسوابق القضسائية يجب أان ل يفهم أان النظام المريكي ل
يتضسمن قوان مكتوبة ومقننة ولكن الطابع الغالب عليه هو اعتماده على السسوابق
القضسائية.
يفكر الكث من الطلبة بعد اصسول على درجة اكادية  القانون من الوليات
اتـحدة المـريـكـيـة أان يـحصسـل عـلـى رخصسـة مـزاولـة مـهـنة ااماة  الوليات
اتحدة المريكية ويتوجب على من يرغب  ذلك أان يجتاز اختبارا ً يسسمى باختبار
البار وهذا الختبار ليسس اختبارا موحدا  الوليات اتحدة المريكية بل لك كل
ولية اختبارا خاصسا بها و الطالب الذي يجتاز اختبار البار  ولية ما سسيحصسل
على رخصسة مزاولة فقط  الولية التي اجتاز فيها اختبار البار.
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تسسمح جميع الوليات تقريبا للمتقدم الدو بدخول اختبار البار اذا كان يحمل
درجة جي دي 9من احد كليات القانون  الوليات اتحدة المريكية والقليل جدا
من هذه الوليات يسسمح بدخول اتقدم الدو ا اختبار البار اذا كان حاصس على
ماجسست من أاحد كليات القانون  الوليات اتحدة المريكية ومن اشسهر هذه
الوليات ولية نيويورك.
 4.2متطلبات القبول  برامج ااجسست  تخصسصس القانون
تكاد تكون متطلبات القبول لدرجة ااجسست  كليات القانون المريكية متقاربه
د كب ول يوجد اختفات فيما بينها إال  حدود ضسيقة ،ولهذا من األفضسل أان
يقوم الراغب بدارسسة ااجسست  تخصسصس القانون راجعة متطلبات القبول لدى
القسسم أاو الكلية التي يرغب  التقدم لها على موقعها على اإلننت أاو مراسسلة
الشسخصس اسسؤوول عن القبول لدراسسات العليا  الكلية او القسسم.
هـنـاك عدة شسـروط يـجب أان تـكـون مـتـوفـرة  اتـقدم لـلـحصسـول عـلـى قـبـول 
ااجسسـت  الدراسسـات الـقـانـونـيـة  الـوليـات اتـحدة المـريـكية ،بعضس هذه
اتطلبات ل تختلف عن اتطلبات العامة للقبول  برامج الدراسسات العليا 
أامريكا بشسكل عام والبعضس الآخر يختلف عن اتطلبات العامة لامج الدراسسات
الـعـلـيـا األخـرى ،ولـذلك سسـوف يـتـم الكـتـفـاء  هـذا السسـيـاق جـرد ذكر الشسروط
اشسابهة تطلبات القبول  برامج الدراسسات العليا بدون تفصسيل ،و كن الرجوع
لتفصسيل هذه الشسروط من خل قراءة الباب األول من هذا الكتيب.الشسروط هي:
اسسـتـمـارة الـقـبـول ،رسسـوم الـتسسـجـيـل ،شسـرط الـلـغـة اللـيـزية ،خطاب الغرضس من
الدراسسة،خطابات التوصسية ،السسة الذاتية ،كشسف الدرجات،الضسمان اا.سسوف يتم
 هذا الفصسل شسرح اتطلبات التي يختصس بها قبول ااجسست  القانون ول
تشسطها برامج الدراسسات العليا األخرى ويجب التنبيه هنا بأان القبول  برامج
ااجسست  القانون ل يسستلزم دخول اختبار جيمات أاو جي آار إاي أاو أاي اختبارات
تخصسصسية أاخرى .
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 4.2.1ملخصس عن شسخصسية اتقدم
تطلب بعضس كليات القانون أان يقدم اتقدم ملخصسا عن شسخصسيته عبارة عن ايجاز
عن شسخصسية اتقدم مع الكيز على اانب القانو من شسخصسيته بحيث تسستطيع
نـة الـقـبـول مـن الـتـعـرف عـلـى شسـخصسـيـة اتـقدم دون ااجـة للقيام باقابلة
الشسخصسية .ينصسح عند كتابة الخصس أان ل يكون عبارة عن سسة ذاتية مكتوبة
ولكن يتم التطرق فيه ا اانب القانو من شسخصسية اتقدم.
يختلف هذا اوجز الشسخصسي عن خطاب الغرضس من الدراسسة حيث ان خطاب الغرضس
من الدراسسة يب اتقدم فيه الهدف من النضسمام إا برنامج الدراسسات العليا
واطـة اسسـتـقـبـلـيـة بـعد اصسـول عـلـى درجـة ااجسسـت من اامعة ،بينما 
اقابل يهدف ملخصس الشسخصسية إا إاعطاء نبذة عن شسخصسية اتقدم مع الكيز
على اانب القانو ولكن دون اديث عن اطة اسستقبلية للمتقدم.
 4.2.2وذج للكتابة القانونية
شسرط وذج للكتابة القانونية ل تطلبه جميع كليات القانون  الوليات اتحدة
المريكية ولكن القليل من هذه الكليات تورده من ضسمن شسروطها للقبول  درجة
ااجسست ،غالبا ما يشسط أان يكون هذا النموذج عبارة عن عدد قليل من الصسفحات
ل يتجاوز امسس صسفحات .من اعروف أان طالب القانون يحتاج إا اتقان مهارة
الكتابة باللغة الليزية وبعضس اامعات تشسط هذا اتطلب لكي تقيسس قدرة
اتقدم على الكتابة باللغة الليزية  حقل القانون .لذلك إاذا كانت اامعة
ارغوب بها تشسط مثل هذا الشسرط ينصسح للطالب وهو  مرحلة اللغة أان يكتب
مقالة قانونية ويطلب اسساعدة من أاحد مدرسسي اللغة للمسساعدة واإلرشساد  مثل
هذه االت.
 4.2.3الفرق ب ااجسست العام  General LLMوااجسست اتخصسصس
Specialized LL.M.

ل يوجد هناك  الغالب فرق  شسروط القبول ب ااجسست العام وااجسست
اتخصسصس  حقل مع من حقول القانون ،وبناءا عليه تخضسع برامج القانون
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اتخصسصس ميع الشسروط العامة للقبول  برامج ااجسست  القانون التي سسبق
ذكرها اعه .10وقد تختلف معاي القبول بالنسسبة للماجسست اتخصسصس من كلية
قانون إا كلية اخرى ومن قسسم إا قسسم ،مث لو  التقد للحصسول على قبول
ماجسست  القانون التجاري تقوم بعضس القسسام بتقيم اتقدم بناءا على درجاته
 مواد القانون التجاري  مرحلة البكالوريوسس أاو تقييمه بناءا على ما لديه من
خه  ال القانون التجاري .يجدر التنبيه  هذا السسياق أانه را ل يوجد 
اامعة اتقدم لها هذا النوع من اعاي  القبول  ااجسست اتخصسصس،
ولذلك من الفضسل للمتقدم أان يراجع موقع اامعة لكي يتم التأاكد من متطلبات
القبول  الامج اتخصسصسة.
الفرق اوهري ب ااجسست اتخصسصس وااجسست العام هو أان طالب الدراسسات
العليا  ااجسست العام يكون ملزما فقط بدراسسة مادت أاو ثث مواد تقريبا فقط
بعد ذلك لديه حرية (بعد موافقة اشسرف الدراسسي  النامج)  اختيار اواد
التي يرغب بدراسستها .وبذلك إاذا رغب الطالب  الكيز على حقل مع من حقول
القانون يسستطيع أان يدرسس جميع اواد التي لها عقة بهذا التخصسصس .مث إاذا أاراد
الطالب أان يتخصسصس  القانون الدو مث يسستطيع أان يدرسس اغلب اواد التي لها
عقة بهذا التخصسصس .ينصسح للطالب اتقدم  تخصسصس ااجسست العام أان
يتشساور مع مشسرفه الدراسسي  النامج حول طبيعة اقل أاو اواد التي يريد
دراسستها.
أاما ااجسست اتخصسصس فيكون الطالب ملزما باجتياز عدد دد من اواد التي
لها عقة مباشسرة بالتخصسصس الذي قبل فيه الطالب وهذا يعني بأان الطالب 
ااجسست اتخصسصس ل يتمتع بنفسس ارية  اختيار اواد والتي يتمتع بها
الـطـالب  ااجسسـت الـعـام ولـكـن عـند تـخـرجـه سسـوف يـحصسـل عـلـى شسهادة من
النامج تفيد أانه متخصسصس  اال الذي درسس فيه.
 4.3القبول لدرجة الدكتوراة  القانونS.J.D. or J.S.D. 11

يعت القبول  برامج الدكتوراة  الوليات اتحدة المريكية من أاصسعب أانواع
القبولت  برامج الدراسسات العليا وذلك يعود إا قلة اامعات التي تقدم مثل هذا
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النامج ودودية عدد الطب الذين تقبلهم اامعات التي تقدم هذه الامج .12
ومن أاسسباب صسعوبة القبول أايضسا أان بعضس اامعات التي لديها هذا النامج تفضسل
طبها الذين حصسلوا على درجة ااجسست  القانون من نفسس اامعة وبالتا
هـذه اامـعـات تسسـتـبـعد اتـقدم مـن حـامـلـي درجـة ااجسسـت مـن اامعات
الخرى.
بعضس شسروط القبول  درجة الدكتوراة للقانون مشسابهة تطلبات القبول لدرجة
ااجسست  القانون والتي سسبق ايرادها  القسسم اصسصس تطلبات القبول 
ااجسست  تخصسصس القانون ( شسرح هذه اتطلبات بالتفصسيل  الباب األول)
اسسـتـمـارة الـقـبـول ،رسسـوم الـتسسـجـيـل ،شسـرط الـلـغة الليزية ،ملخصس عن شسخصسية
اتـقدم ،خـطـاب الـغـرضس مـن الدراسسـة ،خـطـابـات الـتـوصسـية ،السسة الذاتية ،كشسف
الدرجـات،الضسـمـان اا .أامـا اتـطـلـبـات الخـرى الـتي يتطلبها القبول للدكتوراة
فسسيتم التطرق إاليها  ازء القادم من هذا الفصسل.
 4.3.1وذج للكتابة القانونية Legal Writing Sample

رغم أان هذا الشسرط متطلب قبول رحلة ااجسست إال أان ماهيته تختلف  مرحلة
التقد للدكتوراة  .حالة التقد للماجسست يتم اشساط وذج تصسر للكتابة
الـقـانـو ولـكـن  الـتـقد الدكـتـوراة يشسط  الـغـالب بـحث قـانـو متكامل.
والختف  طبيعة هذا اتطلب ب مرحلة ااجسست ومرحلة الدكتوراة يعود
ألن مرحلة الدكتوراة تتطلب مهارة وقدرة على الكتابة القانونية باللغة الليزية
اك من مرحلة ااجسست ألن النصسيب األك من مرحلة الدكتوراة يخصسصس لكتابة
اطروحة الدكتوراة .ولذلك يفضسل للمتقدم رحلة الدكتوراة أان يختار بحثًا من
األبحاث التي كتبها  مرحلة ااجسست ت اشسراف أاحد اعضساء هيئة التدريسس.
وكن أايضسا للطالب اسستخدام أاي بحث  نشسره  لة علميه كنموذج للكتابة
القانونية كأاحد شسروط القبول رحلة الدكتوراة.
 4.3.2اقح البحثي او اطة البحثية Proposal

يعت متطلب اقح البحثي للحصسول على قبول  درجة الدكتوراة حجر الزاوية
 القبول حيث ينال نصسيب األسسد من التقييم  القبول أاو الرفضس .وهو عبارة عن
القبول  برامج الدراسسات العليا بالوليات اتحدة األمريكية
د.نزيه شسجاع العثما -كلية الهندسسة بجامعة الك عبدالعزيز

35

8x5Study_Abroad_Manual__2012:Layout13/19/201211:06AMPage36

مقح بحثي يقدمه اتقدم لدرجة الدكتوراة يشسرح فيه خطته البحثية لنيل درجة
الدكتوراة ويختلف حجم هذ اقح من جامعة إا جامعة ،حيث تطلب بعضس
اامعات مقحا مفصس ل يتجاوز عشسر صسفحات تشسمل اراجع بينما تطلب
جامعات اخرى إايجازا عن اقح ليتجاوز السستة صسفحات وعرفة حجم اقح
و شسروطه على اتقدم مراجعة صسفحة اامعة التي ينوي التقدم لها على اإلننت.
وفيما يلي بعضس النصسائح التي تخصس اقح البحثي:
• مراعاة أان ل يتناول اقح جانبا نظريا فقط وأان ل يكون عبارة عن
نظريات تفتقر إا اانب التطبيقي .و اانب اآلخر يجب أان ل
يكون كذلك غارقاً  اانب العملي ومهم للجانب النظري .ينصسح
أان يـكـون اقح مـتـوازنـا بـحـيث يـقدم األسسـاسس الـنـظـري للنظرية
الـقـانـونـيـة أاو ال الـقـانـو الـذي يـقحـه الـطـالب ومن ثم يشسرح
النتائج أاو التضسمينات العملية اتوقعة لتطبيق هذه النظرية أاو ال
القانو.
• ا أان الدكتوراة  القانون أاعلى درجة اكادية  القانون 
الـوليـات اتـحدة المـريـكـيـة لـذلك يـجب مـراعاة أان يكتب اقح
بطريقة احافية من حيث اللغة واألسسلوب .وكن للطالب اتقدم أان
يسستع بأاحد اوظف الذين يعملون  مكتبة القانون الذي يدرسس
بها ااجسست لكي يسساعده  كتابة اقح.
• يـوجد  بـعضس مـكـتـبـات كـلـيـات الـقـانـون نسسـخ مـن مـقحات أاو
اطروحات قانونية سسابقة ،كن للمتقدم السستفادة من هذه البحاث
 كتابة مقحه.
• كن للمتقدم أان يتواصسل مع جميع من كتب  نفسس اوضسوع قبله
وأان يطرح عليهم فكرة مقحة سسواءا داخل كليته أاو خارجها من أاجل
أاخذ الرأاي والنصسيحة حول اقح.
• الـقـبـول ل يـعـنـي أان اقح الـذي قدمـه اتـقدم نـهـائـيـا فـبإامكان
اشسرف على رسسالة الدكتوراة طلب بعضس التغيات على اقح.
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• تختلف اامعات فيما بينها بالنسسبة للسسماح للمتقدم بالتواصسل مع
أاعضسـاء هـيـئـة الـتدريسس أاثـنـاء الـتـقد رحـلـة الدكـتـوراة .بالنسسبة
للجامعات التي تسسمح للمتقدم بالتواصسل مع اعضساء هيئة التدريسس
ينصسح للمتقدم أان يتواصسل مع أاعضساء هيئة التدريسس الذين لهم
عقة وضسوع اقح ويطرح عليهم فكرة بحثه ويب لهم القيمة
العلمية والعلمية التي سسوف يضسيفها مقحه .اامعات التي توافق
على التواصسل  الغالب تطلب من اتقدم فقط اصسول على موافقة
أاحد أاعضساء هيئة التدريسس على اإلشسراف على بحثه وهذه اوافقة
سسوف تسسهل عملية القبول بشسكل كب.
• عـرفـة مـا إاذا كـانت اامـعـة تسسـمـح بـالـتـواصسـل مـع أاعضسـاء هيئة
التدريسس على اتقدم مراسسلة اسسؤوول عن القبول  كلية القانون
ارغوب بها أاو مراجعة صسفحة الكلية على اإلننت.
• إاذا كانت اامعة اتقدم لها ل تسسمح بالتواصسل مع اعضساء هيئة
التدريسس فإان نة القبول هي التي سسوف تتو تقييم اوراق اتقدم
وإارسسال مقحه ألعضساء هيئة التدريسس لديها.
يجب أان يراعي اتقدم اأن تاريخ التقد لامج الدكتوراة  بعضس
اامعات يختلف عن تاريخ التقد رحلة ااجسست واألفضسل
للمتقدم أان يراجع موقع اامعة ارغوب بها للتأاكد من تاريخ
التقد.
• عــلــى غـرار ااجسسـت اتـخصسصس ،يـوجد بـعضس بـرامـج الدكـتـوراة
اتخصسصسة التي تشسط أان يكون اقح البحثي على عقة بهذه
التخصسصسات كشسرط للقبول.
• ل تتطلب كل برامج الدكتوراة من اقبول لديها اجتياز مواد معينة
حيث يرى بعضس اشسرفون أانه من األفضسل البدء  بحث الدكتوراة
دون ااجه إا دراسسة مواد.
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 5الباب اامسس :القبول  الدراسسات العليا بالتخصسصسات اإلدارية
عثمان الذوادي (مرشسح للدكتوراة  كلية ادارة األعمال بجامعة جنوب إالينويز
بكاربونديل)
بريد إالكوthawadio@gmail.com 
تتشسابه متطلبات القبول للجامعات األمريكية  معظم التخصسصسات ولكن هناك
بعضس التخصسصسات التي لك اجراءاتًا ومتطلباتًا اضسافية ومن هذه التخصسصسات
التخصسصسات اإلدارية وسسيتناول هذا الباب متطلبات القبول فيها بالتفصسيل.
 5.1أانظمة قبول  التخصسصسات اإلدارية:
• ليوجد قبول مشسروط  برامج الدكتوراة.
تبدأا الدراسسة  برامج الدكتوراة  الفصسل الول ( Fallنهاية شسهر
اغسسطسس وبداية سسبتمر من كل عام)
• يتم قبول الطب ادد  بعضس الامج كل سسنت و ليسس كل سسنة.
• يتم فتح باب التقد للدكتوراة قبل بدء الدراسسة بثمان أاشسهر أاو أاك.
• اوعد النهائي للتقد تلف لكل جامعة ،جامعات ينتهي التقد
بداية شسهر  1يناير ،جامعات أاخرى  شسهر فاير الخ ويوضسح الشسكل
 1أادناه مثال توضسيحيا لفة التقد.

شسكل  1مثال توضسيحي لفة التقد
كن التقد لقبول الدكتوراة قبل النتهاء من ااجسست بحوا سسنة
على األقل
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• دراسسة ااجسست  جامعة تقدم برامج دكتوراة أامر مهم ألنه
سسـيسسـاعد الـطـالب عـلـى مـتـابـعـة دراسسـة الدكـتوراة بسسهولة أاك ألن
الطالب تعرف على القسسم أاثناء دراسسة ااجسست.
• مسسميات برامج الدكتوراة شساملة و هذا األمر يصسعب عملية البحث على
تخصسصس مع :مثال هناك جامعات لديها برنامج واحد  الكلية
يسسمي “الدكتوراة  إادارة العمال” ،هذا النامج فيه عدة مسسارات:
اسسبة ،تسسويق ،إادراة ..الخ .وقد لتظهر كل الامج عند البحث 
موقع وزارة التعليم العا عن برامج دكتوراة  ااسسبة ألن نسسبة
كبة منها قد تكون مصسنفة ت مسسمي إادراة العمال وكن التأاكد
من وجود النامج الذي تبحث عنه عن طريق البحث  موقع
اامعات المريكية التي لديها برنامج دكتوراة  إادارة العمال
()BusinessAdministration
 5.2أانواع الطب اتقدم للقبول  الدكتوراة:
كـن تـقسسـيـم الـطـب السسـعـودي اقدم عـلـى دراسسة الدكتوراة
التخصسصسات اإلدراية  اامعات المريكية إا ثث موعات
(شسكل : )2

شسكل  2تقسسيم الطب اتقدم لقبول دكتوراة  الدارة
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 .1طب الدكتوراة من مبتعثي اامعات السسعودية أاو برنامج الك عبدالله
وااصسل على ااجسست من أاحد الدول العربية (دراسسة بالعربي)
 .2طب الدكتوراة من مبتعثي اامعات السسعودية أاو برنامج الك عبدالله و
ااصسل على ااجسست من اارج (دراسسة بالليزي)
 .3طب ااجسست من مبتعثي اامعات السسعودية (معيدين) و مبتعثي برنامج
الك عبدالله و الراغب  دراسسة الدكتوراة
وسسيتم فيما يلي وبالتفصسيل شسرح الصسعوبات و طرق اوزها للمجموعات الثثة
للطب السسعودي اقدم على دراسسة الدكتوراة  اامعات المريكية:
 .1اموعة الو :طب الدكتوراة الدارسس للماجسست باللغة العربية:
الـطـب انـتـم لـهـذة امـوعـة أامـام دي كـب بـكـل ماتعنيه الكلمة فالفة
اصسصسة للغة لتكفي (غالبًا) للحصسول على التوفل و ايمات (أاو اي آار إاي) معًا.
ايضسًا إان  يكن هناك تفهم من اامعة السسعودية ابتعث منها الطالب أاو الحقية
فإان الضسغط سسيزداد على الطالب للحصسول على قبول خل فة السسنة و النصسف
نـتـهـاء مـن الـلـغـة .وكـون الدراسسـة لـلـمـراحـل السسـابـقـة (بكالوريوسس
امـنـوحـة لـ إ
وماجسست )كانت باللغة العربية فإان فة اللغة لتكفي لتجاوز إاختبار ايمات.
وفيما يلي بعضس اإلقاحات و التوصسيات لهذة اموعة:
• رفع مسستوى اللغة الليزية قبل البعثة :عند قطع مشسوار معت 
دراسسة اللغة قبل الوصسول قر الدراسسة  أامريكا فإان الطالب يكون
 وضسع افضسل نفسسيًا وكنة تخطي مرحلة اللغة بسسرعة و اإلنتقال
بعدها للتحضس للجيمات.
• إاعطاء الطالب فة إاضسافية (فصسل دراسسي) ينتقل فيها من معهد اللغة
إا معهد صسصس للتحضس للجيمات مع مراعاة هناك بعضس ادن
المريكية التي ليوجد فيها معاهد للتحضس للجيمات و هنا كن
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لـلـطـالب الـبـقـاء  مـعـهد الـلـغـة و السسـتـفـادة مـن وقتة  دراسسة
ايمات وسستسساعد هذه الفة الضسافية الطالب على التفرغ للتقد
للجامعات.
• دراسسة مواد  التخصسصس  أاحد الكليات القريبة من اامعة حيث
توجد  كل مدينة امريكية كليات صسغة تكون تكلفة الدراسسة فيها
قليلة نسسيبًا .لذا  حالة وجود طالب دكتوراة ( اإلدارة) يدرسس
الـلـغـة فـإانـه يـنصسـح أان يسسـجـل بـأاي مـادة (إادارة) تـقدمـها مثل هذه
الكليات (حتى و لو مسستمع) والهدف من هذة اطوة هي ضس
الـطـالب لـلـمـفـردات و ابـادئ اتـعـلـقـة بـتـخصسصسـة ،فدراسسة اللغة
اإللـيـزيـة  اعـاهد اتـخصسصسـة لتـتـيـح لـلـطـالب أان يتعلم كل
مفردات تخصسصسة كما أانها تعد ربة مهمة للتعرف على طبيعة
الدراسسة  أامريكا قبل البدء بالدكتوراة.
 .2اموعة الثانية :طب الدكتوراة و ااصسل على ااجسست
من اارج (دراسسة بالليزي)
الطب انتم لهذة اموعة أافضسل حالً من اموعة األو لكن
مايزال أامامهم بعضس التحديات .فعندما يود الطالب أان يبدأا الدكتوراة
مباشسرة بعد ااجسست قد يواجه أاحد المور التالية:
• قد يضسطر الطالب للعودة للسسعودية ألن الفة ماب نهاية ااجسست
و بداية الدكتوراة تكون فصسل دراسسي كامل أاو أاك وبالتا لكنه
الوسس  أامريكا بدون دراسسة
• دراسسة ايمات خل فة ااجسست وهو أامر يعت عبئا بالنسسبة
للقادم من املكة بعد فة توقف
• كل من ليحتاجون لدراسسة اللغة كنهم ائ ألمريكا عهد كابن
لدراسسة ايمات و هذا أافضسل لهم وتعد هذة االة وذجية حيث
هناك وقت كا لدراسسة ايمات و التقد على اامعات
 .3اموعة الثالثة :طب ااجسست من مبتعثي اامعات السسعودية
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(مـعـيديـن) و مـبـتـعـثـي بـرنـامـج الك عبدالله و الراغب  دراسسة
الدكتوراة
الفة اصسصسة للغة لتكفي (غالباً) للحصسول على التوفل و ايمات
معًا (بإاسستثناء من درسسوا البكالوريوسس باللغة الليزية) .فإان 
يـكـن هـنـاك تـفـهـم مـن اامـعـة السسـعـودية أاو الحقية فإان الضسغط
سسيزداد على الطب للحصسول على قبول خل فة السسنة و النصسف
نتهاء من اللغة.
امنوحة ل إ
اإلقاحات و التوصسيات لهذة اموعة:
• بالنسسبة لهذة اموعة وخصسوصسًا معيدين اامعات ،يجب عليهم
نب اامعات التي لتشسط جيمات ألنها جامعات ليسست جيدة و
لن تسساعدهم  مرحلة الدكتوراة.
• نب أاخذ ايمات للماجسست يجعل أامر اوزه أاصسعب رحلة
الدكتوراة.
• اطوة األهم هي اصسول على قبول للماجسست  جامعة تقدم
برامج دكتوراة .بذلك تكون الفرصسة أامام هؤولء الطب للحصسول على
قبول دكتوراة بعد ااجسست عالية.
• بعد البدء  برنامج ااجسست يجب وضسع جدول زمني للتخرج يضسع
باسسبان أان تكون عدد السساعات  الفصسل األخ قليلة جدا ً .هذا
األمر يسساعد على التفرغ للجيمات و التقد للدكتوراة
أايضساً كون طب هذة اموعة سسيكونون  أامريكا خل فة
ااجسستـ فإان من اهم ديد قائمة مبدئية باامعات التي يود
الــطـالب الـتـقد عـلـيـهـا لدراسسـة الدكـتـوراة و الـقـيـام بـزيـارة هـذة
اامعات خل سسنوات ااجسست و اإللتقاء بالدكاترة و التعرف عن
قرب على اامعات و متطلبات برامج الدكتوراة .
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 6الباب السسادسس :برامج تدريب الطبيب اقيم  الوليات اتحدة األمريكية
د .طارق عبدالرحيم سسمرقندي ) طبيب مقيم  اراحة سستشسفى جامعة
كاليفورنيا دايفسس)
بريد إالكوSamderek@hotmail.com 
 6.1مقدمه
قال سسيد البشسريه وخا األنبياء وارسسل مد بن عبدالله بن عبداطلب صسلى
الله عليه وسسلم“ :رحم الله امرئ عرف قدر نفسسه” ...حديث شسريف أاسسأانا فهمه واعتدنا
نحن اسسلم إاسستخدامه للردع  ,والتقليل من شسأان أانفسسنا أاو تعجيز قيق مراد
مع.. ولو تعمقنا  مغزى هذا اديث الشسريف...
رحم الله امرئ  :عنى شسمله الله برحمته وبخه الوف. 
عرف  :من اعرفة  ،عنى أاطلع على العموم ،أاي كون نظرة شسمولية ،
خفا عن اإلدراك الذي يعني اإلام بالتفاصسيل.
َقدر  :من قّدر أاو َقَدَر  ،أاي على وجه التقريب  ،وهذا من اإلعجاز اللغوي
  ،دقة اختيار األلفاظ  ،فلو قال رحم الله امرئ أادرك قدر نفسسه ،
لتنافى مفهوم اإلدراك اقن بالتفاصسيل مع مفهوم التقدير اقن
بالشسمولية .
نفسسه  :فهومنا البشسري نفسسي تعني إابعادي ( جسسدية) وقدراتي
(عقلية ) وآاما( روحيه).
 ح أان هذا اديث نبع فياضس للتشسجيع واسستنهاضس الهمم ،إان الله يبارك من
الناسس أاولئك القادرين على النظر ا ذاتهم نظرة موضسوعية شسمولية .
أاول أاشسكر الله عزوجل ومن ثم خادم ارم الشسريف الك عبدالله بن عبدالعزيز
آال سسعود وكل من سسعى إا رفع مسستوى التعليم وقيق الازات ومنح البعثات
الدراسسية إلرسسال العقول واواهب الشسابه وترجمتها إا درر وطاقات ترفع من قدر
لكتنا ابيبة.
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ل شسك أان مشسوار الطب ل ينتهي جرد اصسول على شسهادة التخرج .إاا هو اسسلوب
حياة ارسسه طيلة حياتك .لذا من اهم أان يبنى على أاسسسس وقواعد سسليمه حتى
ينتفع بها اتمع الذي نعيشس فيه وارسس فيه هذه اهنة الشسريفة .بعد إانهاء
السسنوات السست الطوال  كلية الطب ,وتختيمها بسسنة اإلمتياز ,غالبا ما د طموح
الطبيب الشساب السسعودي  تكملة مشسواره الطبي بالدخول إا برامج تدريب الطبيب
اقـيـم والـتـي تدعـى باإلليزيه ( )Residency Training Programs
اال الذي يختاره سسواء كان طب باطني  ,اراحة  ,طب أاطفال ....الخ.
ونظرا اجه البلد ا أاطباء  الت متخصسصسة ودقيقة ,يسسعى الطبيب السسعودي
إا تكملة مشسواره  اارج ,عائدا بعد سسن من الغربه والكفاح بتدريبه وبشسهادته
لنفع البلد بخاته وتخصسصسه والتي ل شسك ترفع من مسستوى اال الصسحي 
سسف كثا ما نرى الطبيب الف واتخصسصس  ال مع قد تخرج
املكة ل أ
مــن أامـريـكـا الشسـمـالـيـة سسـواء مـن أامـريـكـا أاو كـندا أاو تـخـرج مـن أاوروبـا (أاانـيـا,
فـرنسسـا....الـخ) ,ونسسـمـع بـعضس قصسصس الـكـفـاح والـغـربـة والـتـي تـبدو وكأانها طرق
مسستحيلة ل ينجوا منها إال بطل األبطال وفارسس الفرسسان والتي  كث من األحيان
تــثـبـط مـن هـمـم بـعضس الطـبـاء حديـثـي الـتـخـرج رد سسـمـاعـهـم تـلك الـقصسصس
األفطونية.
نعود إا حديث سسيد األمة صسلى الله عليه وسسلم«: :رحم الله إامرئ عرف قدر نفسسه”...
مغزى اديث كما دثنا سسابقا أان تكون هذه النظرة شسمولية لتكون أافضسل عون 
تقدير اهام التي تتناسسب مع قدرات كل واحد منا و إاضسفاء مسسحة من الكة على
كل ما نقوم به اشسيا مع هذه القاعدة الذهبية.
اإلسسم ل يقول أاجلسس ،حتى طر السسماء ذهبا .بل يقول ادرسس نفسسك وكون نظرة
شسمولية عن مدى قدراتك وميولك ومارسس ما يحقق هذه القدرات وايول .إاذا فعلت
ذلك فإان الله سسبحانه سسوف يبارك  كل ما تصسنع ويشسمله برحمته الواسسعة.
سسوف ترون  هذا اوجز  ,اطوات الولية اتبعة للمبتعث السسعودي للدخول
 بـرامـج تدريب الـطـبـيب اقـيم ( )Residency Training Programs
الوليات اتحدة األمريكية  تلف التخصسصسات الطبية ومن البديهي أان يكون
اتقدم متقنا للغة الليزية لغة وكتابة كما أان جميع اسستندات والشسهادات يجب
ان تكون مجمة باإلليزية وسسيحوي اوجز الكث من اصسطلحات اإلليزية
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شسكل  3خارطة الطريق للتخصسصسات الطبية
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والتي يجب اإلام بها .وكن تقسسيم خطوات الدخول لامج الزمالة رحلت:
 .1ارحلة التحضسية ( )Kaplanواختبارات ال USMLE
 .2مرحلة التسسجيل  برامج الزمالة والتدريب للطبيب اقيم (ERAS,NRMP
)&TheMatch

ويجدر الذكر بأان اتباع هذه اطوات بحذافها ليسس شسرطا من أاجل الدخول 
برامج الزمالة وتدريب الطبيب اقيم بأامريكا ,لكنها صسلة من خات تلف
األطباء وابتعث السسعودي الذين وفقوا  متابعة وتكملة دراسستهم  برامج
الزمالة وتدريب الطبيب اقيم  الوليات اتحدة المريكية .اشسوار ليسس بسسيطا
ولكن ليسس مسستحي ,كان والدي اطال الله عمره يقول عندما كنت طف:
« ل كم على الشسيء باسستحيل قبل أان ربه”....
نتمنى التوفيق ميع اتقدم حديثى التخرج  ,ونسسأال الله أان يوفقهم  مسسعاهم
من أاجل رفع مسستوى الصسحة وادمة الطبية  لكتنا ابيبة.
 6.2ارحلة التحضسية (معهد كابن) واختبارات الUSMLE13

ل شسك هناك اختفات بسسيطة  دراسسة الطب  تلف بقاع العا اجمع ,لكن 
نهاية اشسوار ,اصسلة هي ضس اطباء أاكفاء للخوضس  تلف التخصسصسات
والـعـلـوم الـطـبـيـة  بـرامـج الـزمـالـة وتدريب الـطـبـيب اقـيـم والـتـي تـعـرف بال
( )Residency and fellowship training Programويخوضس طلبة الطب
 الوليات اتحدة إاختبارات الرخصسة المريكية مارسسة الطب والتي تدعى بال
( )USMLEوهي ترمز إا)UnitedStatedMedicalLicensingExam( 
وعادة ما يأاخذ الطب هذه الختبارات اثناء دراسستهم  اراحل اإلكلينيكية
ليكونو جاهزين بعد تخرجهم للخوضس والتسسجيل  تلف برامج الزمالة وتدريب
الطبيب اقيم .
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اختبارات اليو إاسس إام إال إاي هي عبارة عن سسلسسلة من اإلختبارات النظرية والكلينيكية
نح من يجتازها شسهادة ورخصسة تسسمح للطبيب مارسسة مهنه الطب  الوليات
اتـحدة كـطـبـيب عـام أاو طـبـيب مقيم  Residentيـود تـكـملة مرحلة التخصسصس
وتنقسسم هذه الختبارات إا أاربعة اختبارات:
 .1ازء األول (العلوم األسساسسية):
يحتوي هذا ازء على حوا 322 سسؤوال تنقسسم إا 46 سسؤوال  السساعة وتبلغ مدة
اإلختبار ثمان سساعات متواصسلة تتخللها مقدمة تعريفية مدتها  15دقيقة و45
دقيقة فسسحة يسستخدمها الطالب حيث ما يشساء ويخت الطالب  اواضسيع التالية
(األحياء ،الكيمياء ايوية ،األحياء الدقيقة ،علم وظائف األعضساء ،علم األمراضس،
علم األدوية ،علم أااط التصسرفات) .وتصسل درجة النجاح  هذا ازء إا %75( أاو
 188نقطة).
 .2ازء الثا - اطوة األو( اعرفة الكلينيكية):
ويحتوي على حوا 352 سسؤوال تنقسسم إا 44 سسؤوال  السساعة وتبلغ مدة الختبار
تسسع سساعات متواصسلة تتخللها مقدمة تعريفية مدتها  15دقيقة و 45دقيقة فسسحة
يسستخدمها الطالب حيث ما يشساء ويخت الطالب  التا( الطب الباطني ،اراحة،
النسساء والولدة ،األطفال ،الطب النفسسي ،الطب الوقائي) وتصسل درجة النجاح  هذا
ازء إا %75 أاو  189نقطة.
 .3ازء الثا اطوة الثانية (اهارات الكلينيكية):
ويخت الطالب  اهارات التالية (تشسخيصس اريضس ،تشسخيصس اريضس مع فريق
متعدد التخصسات ،جمع اعلومات وتوثيقها ،التواصسل واإلقناع ،مقابلة اريضس،
اهارات الشسخصسية ،طرح التسساؤولت الدقيقة ونب التسساوؤلت اتكررة ،مشساركة
اآلخرين  اعلومات ،تفهم شسعور اريضس وتوف النصسح وتوعيته حول ما كن
أان يحدث له  اسستقل ،العناية باريضس ،ارصس على الوقاية والنظافة اثناء
تشسخيصس اريضس ،احام رغبات وآاراء اريضس ،اسستخدام اللغة الواضسحة والتي
يسسهل للمريضس فهمها ،النطق السسليم للكلمات وعدم اسستخدام اصسطلحات الطبية مع
اريضس ا يخفف ااجة لتكرار التسساؤولت).
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 .4اطوة الثالثة:
ويؤوخذ هذا اإلمتحان على مدار يوم ويحتوي القسسم األول من اإلمتحان على حوا
 480إا 500 سسؤوال ثل  %75من اإلمتحان تؤوخذ  اليوم األول والنصسف األول
من اليوم الثا بينما يحتوي القسسم الثا على  9حالت طبية يتم اكاتها عن
طريق ااسسب اآل  تلف االت الطبية ويقوم امتحن بعجها وثل هذه
االت بقية ال  %25من المتحان .ويخت امتحن  اواضسيع التالية (االت
الطبيعية واصسناف األمراضس وتطورها ،النمو الطبيعي ،التشسخيصس العادي ،متابعة
العج ،التشسخيصس العجي ،التدخل العجي ،االت الطارئة ،اسستخدام افاهيم
العلمية ،التشسخيصس بناء على تاريخ ارضس ،طريقة التشسخيصس ،قراءة التحاليل
ونتائج اتات ،التعامل مع اريضس) .وتصسل درجة النجاح  هذا ازء إا
 %75أاو  190نقطة).
محظات حول المتحانات:
•

•

•

•
•

كن اخذ امتحان اطوة الثانية (اعرفة الكلينيكية) قبل ازء
األول من اإلمتحان لكن يتوجب اجتياز جميع الختبارات قبل دخول
اطوة الثالثة من المتحان.
هناك اسسئلة مشسكة ب امتحا اطوة األو والثانية تاوح ما
ب %30-10 لذا ينصسح بأاخذ الختبارين بالتيب و فات
متقاربة لنيل أاعلى الدرجات.
تقدر درجات اإلختبارات على طريقت ،األو نسسبة مئوية تتكون من
رقم تب نتيجة امتحن مقارنة ببقية امتحن والثانية تتكون
من ثثة أارقام وثل نتيجة المتحان ااصسة بامتحن.
لك الطب ااصسلون على درجات  %90فما فوق  النسسبة ائوية
فرصسا اك للقبول  برامج الزمالة  التخصسصسات التفة.
تؤوخذ هذه الختبارات  مراكز اختبارات متخصسصسة وليسس  معهد
كابلن
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• للمزيد من اعلومات حول مراكز المتحان حول العا كن زيارة
اوقع  http://www.prometric.comمع العلم بأانه ل كن
أاخذ امتحا اطوة الثانية و الثالثة من اإلمتحان إال  الوليات
اتـحدة األمـريـكـيـة و ادن الـتـالـيـة (أاتـنـتـا بـوليـة جورجيا،
شسيكاغو بولية إايلينويز ،هيوسس  ولية تكسساسس ،لوسس ايلوسس
بولية كاليفورنيا ،فيديلفيا بولية بنفسسلفانيا).
• كن لطب الطب  املكة ,غالبا وعندما يقرر الطالب تكملة
دراسسته  مرحلة الزمالة أاو تدريب الطبيب اقيم وخصسوصسا 
أامريكا أاخذ هذه اإلختبارات بعد التخرج وذلك بعد شسهور من التحضس
سسواء أاثناء خوضسهم  برامج الزمالة الية  املكة أاوعند
إابتعاثهم لمريكا للتحضس لتلك اإلختبارات وذلك عن طريق معهد
كابلن الطبي (.)KaplanMedicalCenter
 6.2.1معهد كابلن الطبي
هو معهد يقدم برامج تهدف لتحضس طب الطب لختبارات ال يو إاسس
إام إال إاي وذلك عــن طــريــق اضســرات تــلــقــى عــن طــريـق أاطـبـاء
وأاكادي من لهم باع وخة طويلة  التحضس لتلك اإلختبارات
 ,باإلضسافه إا أادوات ضسية وأاسسئلة تدريبية نح للطالب إاما عن
طريق كتب أاو مواقع على شسبكة الننت .
محظات:
• يسستطيع طالب الطب السسعودي التحضس لهذه اإلختبارات أاثناء دراسسته
 كلية الطب.
• يوجد حاليا تعاون ب جامعة الك سسعود بالرياضس ومعهد كابلن.
ل يـلـزم الـتسسـجـيـل  مـعـهد كـابـلـن إلجـتـياز الختبارات لكن نظرا
لـلـمـنـافسسـة الشسديدة ب اتـقدم لامـج الـزمالة وتدريب الطبيب
اقـيـم اتـلـفـة  ,فـإان اصسـول عـلـى درجـات عـالـيـة يعد من أاهم
العوامل التي تسساعد  اإجرائات القبول  برامج الزمالة ولذا ينصسح
بالدراسسة  أاحد معاهد كابلن للتحضس لهذه المتحانات.
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• هناك إاسستشساري ومشسرف أاكادي  معهد كابلن يقومون بعمل
تقييم شسخصسي مبني على درجات الطالب  المتحانات التجريبية
كما يقدمون باقاح خطة دراسسية تناسسب كل طالب على حسسب
ختبار.
إامكانياته ووقته اتاح ينصسح بإاتباعها قبل الدخول ل إ
• يجب على الطالب اإلنتهاء من إاختبارات برامج تدريب الطبيب اقيم
قبل شسهر يوليوحتى يتسسنى له التقد لامج الزمالة  سسبتم
(حيث يسستغرق اصسول على النتائج حوا 4 - 3 أاسسابيع).
هناك الكث من الامج التحضسية  معهد كابلن 14وأاشسهرها هو :
 .1برنامج التحضس اباشسر ( :)LivePrepوهو عبارة عن اضسرات تلقى عن
طريق أاطباء وأاكادي  تلف معاهد كابلن اوجودة داخل وخارج امريكا
وذلك  تواريخ ومدن معينة..
 .2برنامج التحضس على الننت ( :)Online Prepويحوي أادوات وكتب
وأاسسئلة ضسية عن طريق الننت  أاي مكان  العا.
 .3برنامج التحضس اركزي (( :)Center Prepويشسمل التحضس  تلف
معاهد كابلن اوجودة داخل وخارج امريكا عن طريق أادوات مرئية وكتب وأاسسئلة
ضسية موجودة  اعهد ذاته.
 .4برنامج معهد كابلن الطبي ) :)KaplanMedicalInstituteKMIويشسمل
كل ما سسبق  معاهد معينة لفة تاوح ب 6 ا 18 شسهر وتوجد هذه اعاهد
 مدن دودة مثل نيوجسسي وشسيكاغو.
 6.2.2توصسيات لجتياز المتحانات
معظم طب الطب السسعودي والذين وفقوا  الدخول ا برامج الزمالة  امريكا
قاموا باألتي:
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 .1مشساهدة األفم على اإلننت أاو الفيديو قبل اضسرات ااء.
 .2حضسور اضسرات ااء وتسسجيل محظاتهم وتوصسياتهم اهمة اثناء
ااضسرة.
 .3إاعادة مشساهدة األفم مرة أاخرى لتعويضس أاي ضسعف يشسعرون به  موضسوع
مع.
 .4حل اسسئلة اوجودة  بنك المتحانات ااصس عهد كابن بعد مراجعة
اواضسيع ارتبطة باإلمتحان.
 .5أاخذ المتحان التجريبي الكامل الذي يقدمه كابن للتعرف على نقاط القوة
اوجودة لديك ونقاط الضسعف التي تاج منك لكيز واعادة دراسسة.
 .6ينصسح وبشسدة أاخذ امتحان من موقع ( )USMLE Worldعلى اإلننت قبل
15
 4-3أاسسابيع من موعد المتحان
 .7كن أايضسا أاخذ امتحان ريبي من السس القومي للمقيم الطبي قبل
موعد المتحان ادد بأاسسبوع للتعرف على اسستوى ونقاط القوة والضسعف.16
 .8أاخذ راحة بدنية وعصسبية قبل اإلمتحان بعدة أايام وأاخذ قسسط كاف من النوم
والراحة قبل دخول اإلمتحان.
 6.3التسسجيل  امتحانات برامج تدريب الطبيب اقيم ()USMLE
يتطلب كل جزء من إاختبارات برامج تدريب الطبيب اقيم ضسا وهيزا ياوح
ما ب 3 شسهور إا 6 شسهور على حسسب خلفية امتحن .ويقوم الراغب  التسسجيل
بالمتحان باختيار فة زمنية معينة من  3شسهور متتالية ،ويتوجب عليه بعد ذلك
ختبار  أاي يوم من تلك الشسهور الثث وكن تأاجيل موعد
أان يحدد موعدا ل إ
اإلختبار شسرط أان يكون اوعد اديد خل الثثة أاشسهر التي  اختيارها مسسبقا
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ولذا ينصسبح بتحديد موعد الختبار  خل األيام األو من الفة الزمنية ليتمكن
الراغب  تأاجيل اإلمتحان من منح نفسسه الوقت الكا للدراسسة  .حالة الرغبة 
التأاجيل وعدة خارج فة الثثة أاشسهر فيلزم دفع رسسوم اإلمتحان مرة اخرى
واختيار فة زمنية جديدة.
 6.3.1خطوات التسسجيل  اإلمتحانات
 .1للتسسجيل يجب أاول اصسول على ( )ECFMGIDnoوذلك بالذهاب إا موقع
 www.USMLE.orgوالضسغط على ايقونة التقد واتباع اطوات اطلوبة.
 .2بعد اصسول على ( )ECFMGIDnoيتم ارسسال كل اتطلبات من شسهادات
وأاوراق ثبوتية وشسخصسية.
ختبار من خل اوقع
 .3كن بعدها اختيار موعد ل إ
https://secure2.ecfmg.org/emain.asp?app=iwa
 4.يتم التقد على اطوة الثالثة من اإلمتحان عن طريق موقع
 www.FSMB.orgوذلك بعد اجتيار اطوة األو وازئ األول والثا من

اطوة الثانية.
 .5كن لطب الطب ابتعث اسسداد كافة رسسوم التسسجيل  المتحانات
وبرامج اطابقة اأيضسا من خل الحقية.
 6.4التسسجيل  برامج تدريب الطبيب اقيم والزمالة (& ERAS,NRMP
)TheMatch

كن ن اجتاز إاختبارين شسامل هما اطوة األو وأاحد جزئي اطوة الثانية
التقد لامج تدريب الطبيب اقيم وينبغي محظة أانه يتوجب على اتقدم إانهاء
اطوت األو والثانية بجزئيها اإلثن حتى يسستطيع البدء  برنامج تدريب
الطبيب اقيم وإال سسوف يلغى قبوله وعنى آاخر كن النتهاء من اطوة األو
واحد جزئي اطوة الثانية والتقد لامج تدريب الطبيب اقيم لبدء اجراءاتها
الطويلة مع األخذ بالعتبار بضسرورة اإلنتهاء من ازء اتبقي من اطوة الثانية
قبل البدء بالنامج و حالة البدء  النامج يتوجب على اتقدم اجتياز
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اطوة الثالثة من اإلمتحان قبل إانهاء سسنته األو برنامج تدريب الطبيب اقيم
وبالتحديد  شسهر ديسسم من تلك السسنة وإال فسسيتم فصسله من النامج ولن يجدد
عقده وسسيتوجب عليه التقد مرة أاخرى لنامج التدريب.
 6.4.1خطوات التقد  برامج تدريب الطبيب اقيم
ويتم التقد لامج تدريب الطبيب اقيم من خل موقع  ECFMG.orgوتبداأ
عملية التقد  برامج التدريب بالتسسجيل  خدمة التقد اللكونية لامج
التدريب ( )Electronic Residency Application Service-ERASوهي
خدمـة تسسـاعد طـب الـطب لـلـتـقد الـكونـيـا لامـج الـتدريب  الـتـخصسصسـات
طباء اقيم .ويتم بعد ذلك تعبئة إاسستمارة التسسجيل إالكونيا عن
اتلفة ل أ
طريق اوقع ووضسع جميع اعلومات اطلوبة من درجات ال  USMLEوالسسة
الذاتية وإاختيار تخصسصسات برامج التدريب اتلفة  تلف الوليات  أامريكا
ويقوم اوقع بإارسسال جميع معلومات الطالب إالكونيا تلف برامج الزمالة
اتلفة برسسوم تلفة تعتمد على عدد الامج التي  إاختيارها.
محظات حول التقد  برامج التدريب للطبيب اقيم:
• تبدأا السسنة األكادية  برامج التدريب  شسهر يونيو من السسنة
ايدية ,ويتم التقد وهيز ا إ
لسستمارات عن طريق موقع ERAS
 بداية شسهر سسبتم من السسنة التي قبلها.
• عاده ما ترسسل مواعيد اقابت الشسخصسية ما ب شسهور أاكتوبر
ونوفم عظم التخصسصسات حيث تتم أاغلب اقابت الشسخصسية 
شسهور نوفم وديسسم ويناير.
• يجب التسسجيل  موقع برنامج اطابقة ب تخصسصس اتقدم
وفرصس التدريب للطبيب اقيم اتوفرة 17ويطلق عليه باإلليزية
( )National Resident Matching Program-NRMP
شسهر نوفم عن طريق  ERASلتفادي دفع رسسوم اضسافية وبرنامج
اطابقة هذا هو عبارة عن موقع يتم ديد برامج التدريب اتلفة
التي يرغب اتقدم التسسجيل فيها.
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• إان  يوفق الطالب  اطابقة يسسجل الطالب  ما يسسمى بال
 Scrambleوهو اولة التسسجيل  الامج التي لزالت لديها
مواقع شساغرة  يتم تعبئتها.
• بــعد إانـتـهـاء الـطـالب مـن اقـابـت الشسـخصسـيـة ,وعـلـى حسسب عدد
اقابت التي حصسل عليها يتوجب على الطالب أان يرتب الامج
الـتـي يـرغب  الـتسسـجـيـل بـهـا ،كـمـا يـقـوم رؤوسسـاء بـرامج التدريب
اتـلـفـة بـتـحديد تـرتـيب الـطـب الـذيـن أاجـروا مـعـهـم اقـابـت
الشسخصسية إلختيار من يرون أانه األفضسل.
• هناك تعاون ب الحقية الثقافية السسعودية وبعضس برامج الزمالة
 امريكا وكن مراجعة قسسم التخصسصسات الطبية  الحقية
الثقافية للتعرف على هذه الامج وينصسح بزيارة ركن التخصسصسات
الطبية  موقع الحقية الثقافية للمزيد من اعلومات حول القبول
 الامج الطبية ا أ
لخرى www.sacm.org.
 6.4.2مثال على اطابقة
قام الطالب  Xبالتقد إا عدد من الامج اتلفة وحصسل على  5مقابت
شسخصسية  برامج A,B,C,D,E.
أاعجب الطالب بالامج التالية وقام بتيب أاولوياته على النحو التا:
.1
.2
.3
.4
.5

C
D
A
E
B
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ولنفرضس ان الامج السسابقة ذكرها وضسعت الطالب  Xبالتيب التا:
برنامج A:3
برنامج B:4
برنامج C:2
برنامج D:5
برنامج E:1

هنا يحصسل ما يسسمى باطابقة ب اتقدم وب فرصس الزمالة اتوفرة:
 C .1برنامج E
 D .2برنامج C
 A .3برنامج A
 E .4برنامج B
 B .5برنامج D

رغم أان الطالب أاختار النامج  Cاإل أان اختياره للنامج  Aوإاختيار النامج  Aله
طابق نفسس التيب وبذلك يذهب الطالب للنامج  A .إان  تتطابق إاختيارات
الطالب أاو النامج يذهب الطالب للنامج الذي يليه على حسسب إاختياره األول كما
هو  اثال التا: 
C .1
D .2
A .3
E .4
B .5

برنامج E
برنامج C
برنامج A
برنامج B
برنامج D

سسوف يذهب الطالب للنامج  Cحيث يسسقط اإلختيار للنامج  Eلكونه 
التيب الثالث .وللمزيد من اعلومات الذهابإا موقع :
 http://www.nrmp.org/communication.htmlوميل الفات التالية
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التي ول ازيد من التفاصسيل حول موضسوع اطابقة:
CreatingaRankOrderList-PDF
·CouplesintheMatch-PDF
·HowtheAlgorithmWorks-PDF
·NRMPPolicy-PDF
·SOAP-PDF

 6.5اصسة
لاجع خصسة اطوات ....
 .1التحضس إلختبارات معادلة الرخصسة األمريكية ( )USMLEعن طريق معهد
كابلن الطبي.
 .2أاخذ جميع اختبارات الرخصسة األمريكية مع األخذ بع اإلعتبار بأانه كن
تأاجيل اطوة الثالثة من اإلمتحان إا ما بعد اطابقة.
 .3التسسجيل وإارسسال جميع اعلومات واسستندات  موقعي  ERASو NRMP

والتقد على برامج الزمالة اتلفة وذلك  شسهر سسبتم.
 .4اجراء اقابت الشسخصسية والتي عادة ما تكون ب شسهري  Novemberو
 Januaryوإاختيار برامج الزمالة اتلفة وديد التيب على حسسب األولوية
)Rank(.
 .5اطابقة.

القبول  برامج الدراسسات العليا بالوليات اتحدة األمريكية
د.نزيه شسجاع العثما -كلية الهندسسة بجامعة الك عبدالعزيز

56

8x5Study_Abroad_Manual__2012:Layout13/19/201211:06AMPage57

راجع ا: الباب السسابع7
www.graduateschools.com .1
2.http://www.usnews.com/sections/rankings/index.html
3.http://www.princetonreview.com/college-rankings.aspx
4.http://educationusa.state.gov/
5.http://www.kacst.edu.sa/en/Pages/default.aspx
6.http://ru.mohe.gov.sa/Must_Read.aspx
7.http://sat.collegeboard.org/
8.https://www.nrspro.com/Unity/GED/123/Default.aspx
 على الرابطوقع وزارة التعليم العا  السسعودية شسهاد جي دي بدرجة البكالوريوسس وهذا وفقا تعادل وزارة التعليم العا9.
http://ru.mohe.gov.sa/Must_Read.aspx?url=%2fdefault.aspx :التا
 بـنـاءا عـلـى الـتـخصسصس عـلـى الـرابـط الـتـااجسسـتمــوقــع المـريـكـان بـار اسسـوسسـيشسـن يصسـنـف بـرامـج ا
10.
http://www.americanbar.org/groups/legal_education/resources/llm-degrees_post
_j_d_non_j_d/programs_by_category.html
كان بار للتعرف على هذهمكن مراجعة موقع الم على برامج القانون ومن اPh.D امعات مسسمى تطلق القليل من ا11.
امعاتا
: القانون على موقع األمريكان بار أاسسوسسيشسن امعات التي تقدم برنامج الدكتوراةصسول على أاسسماء اكن للمتقدم ا .12
http://www.americanbar.org/groups/legal_education/resources/llm-degrees_post
_j_d_non_j_d/programs_by_school.html
13.www.USMLE.org
14.http://www.kaptest.com/Medical-Licensing/index.html
15.www.USMLEWORLD.com
16.www.NBME.org
17.www.NRMP.org
18.http://www.nrmp.org/res_match/special_part/ind_app/match_results.html
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