
جامعة  كاليفورنيا – إيست باي
(California State University -East Bay)

من الجامعات املعروفة بحصول برامجها عىل العديد من الجوائز املرموقة ؛ توفري 

خرباء  يف التعليم ؛ اتاحة فصول بأعداد طالب صغرية و مناخ تعليمي  مصمم  

ليتناسب مع احتياج  كل  طالب.

إمكانية  مع  فرانسيسكو  سان  خليج  فريدة عىل  بإطاللة  الجامعي  الحرم  يتميز 

لتحقيق  املالمئة  البيئة  الجامعة  توفر  الجامعة.  داخل  للطالب  آمن  توفري سكن 

منطقة  و  فرانسيسكو  سان  عن  دقيقة   40-30 مسافة  تبعد  حيث  أهدافك 

السيليكون فايل .تقع جامعة كاليفورنيا ايست باي يف قلب الحضارة ،التكنولوجيا 

والثقافة بكاليفورنيا.
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ملحة عن جامعة  كاليفورنيا - إيست باي: 

الجوائز والشهادات التقديرية:

أفضل الكليات بالغرب

أفضل الكليات-قسم بزنس

أفضل الكليات-املرتبة الرابعة من حيث التنوع 
العرقي يف الغرب

افضل الجامعات من حيث القيمة املرتبة (108)    

أفضل الجامعات الحكومية من حيث العائد 
املرتبة (25)

املرتبة األوىل يف أمريكا الشاملية يف برامج 
املاجستري 

(MBA & Global Executive MBA)
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متطلبات االلتحاق بالجامعة الخاصة بدرجة البكالوريوس:
 	IELTS أو 6.0  درجة بال (TOEFL - ibt) 16 درجة بال
مع تحقق الرشوط التالية :	 

طالب السنة األوىل ) الطالب الجدد( :
“B” ال يقل عن ”3“ او  GPA 12 سنة من الدراسة تتضمن الدراسة االبتدائية + والثانوية مع 

) أصل شهادة الثانوية العامة (

طالب منقولني من جامعة أخرى:
 “C” ال يقل عن ”2“ او GPA معدل

يف حالة تحويل أكرث من 60 درجة (transferable semester units) من جامعة أمريكية أخرى يفرتض 
أن يكون الطالب قد أتم كورسات لغة إنجليزية عامة ؛ تواصل ؛ تفكري نقدي و رياضيات )جرب وإحصاء 

مستوى جامعي(  

القبول املرشوط:
متاح للطلبة املؤهلني أكادمييا و الذين مل يحققوا رشوط اللغة اإلنجليزية املطلوبة. يف هذه الحالة مينح 
الطالب خطاب قبول مرشوط و يجب عىل الطالب إجتياز كورسات لغة انجليزية مكثفة بنجاح ضمن 

برنامج (Global Academy) املوجود بالجامعة حتى يصل إىل املستوى اللغوي املطلوب.

 متطلبات االلتحاق بالجامعة الخاصة بالدراسات العليا
)ما بعد البكالوريوس(:

 	IELTS أو 6.5  درجة بال (TOEFL - ibt) 80 درجة بال
يجب أن تكون درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة ما يعادل 4 سنوات دراسية بالواليات 	 

املتحدة األمريكية مبعدل درجات 2.5 عىل األقل ) قد يتم قبول شهادات الدرجات الجامعية ذات 
الثالث سنوات دراسية – ملزيد من املعلومات برجاء التواصل مع الجامعة(

يجب عىل املتقدم استيفاء كافة املتطلبات األكادميية الخاصة بالربنامج	 
       *متطلبات القبول قابلة للتغيري و تختلف من برنامج إىل آخر 

برنامج بدون درجة علمية:
للمزيد حول متطلبات و مناذج األلتحاق برجاء زيارة موقعنا

www.csueastbay.edu/globalacademy
برنامج لغة انجليزية مكثف 	 
برنامج القبول الجامعي املرشوط 	 
 	 Business Analytics - برنامج اإلعداد لتحليل األعامل
 	  Visiting student -برنامج الطالب الزائر
 	) OPT شهادة األعامل الدولية ) متنح حق العمل
 	  International Business Certificate
 	globalacademy@csueastbay.edu ملزيد من املعلومات برجاء مراسلتنا عيل

ملزيد من املعلومات حول االلتحاق و طلبات القبول:
California State University, East Bay

International Admissions Office
25800 Carlos Bee Blvd.

Hayward, CA 94542

تليفون 7571 885 510 1+      
E-mail: iao@csueastbay.edu

 @csueb_international @+1 (510) 800-2342  @csuebCIE

القبول األكادميي للطالب الدوليني                 



الدراسات العليا*

	 (M.S.) املحاسبة
	 (M.S) العلوم البيولوجية
	  (Biostatistics, M.S) اإلحصاء الحيوية
	 (MBA) إدارة األعامل
	 (M.S) تحليل البيانات واألعامل
	 (M.S) الكيمياء
	 (Communication, M.A) فنون التواصل
	 (M.S)هندسة - قسم الكمبيوتر
	 (M.S)هندسة – قسم إدارة إنشاءات
	 (M.S) اإلستشارات اإلجتامعية
	 (M.S) تعليم - طفولة املبكرة
	 (M.S ) القيادة التعليمية
القيادة التعليمية للعدالة اإلجتامعي   	

(Ed.D)

	 (M.S) التقنية التعليمية
	 (M.S) هندسة – قسم اإلدارة الهندسية
علوم األرض – دراسات بيئية   	

(Environmental Geosciences, M.S)

	 ( M.A) التاريخ
التصميم  و الفن التفاعيل 	

 (Interaction Design and Interactive Art, M.A)
	 
	  (Kinesiology, M.S.)علوم الحركة
	 (M.S)العلوم البحرية
علوم الرياضيات 	
	  (Social Work, M.S.W)الشئؤن اإلجتامعية
	   (Special Education,التعليم املتخصص

M.S)
	  (M.S.)علوم امراض التخاطب و السمع
	   (M.S.)اإلحصاء

* بعض الربامج ال تكون متوفرة يف النصفني 
الدراسني 

برامج بدون درجات علمية ) مينح الطالب 
شهادة إمتام(

شهادة األعامل الدولية 	
الربنامج التحضريي للمهنيني بالقطاع  	

الصحي

درجة البكالوريوس
األنرثوبولوجي )علوم اإلنسان( 	
	  (B.A, B.F.A.)الفنون
	 ( B.A,B.S) الكيمياء الحيوية
	 ( B.A,B.S) العلوم البيلوجية
إدارة االعامل 	
	  ( B.A,B.S) الكيمياء
هندسة - قسم مدين 	
	  (Communication, B.A.) فنون التواصل
هندسة - قسم الكمبيوتر 	
علوم - قسم الكمبيوتر 	
هندسة – قسم إدارة إنشاءات 	
	 (B.S.) قانون – العدالة الجنائية
	    (B.S.) اإلقتصاد
	  (B.A.) لغة إنجليزية
	  (B.S.) العلوم البيئية
	   (B.A.)الدراسات البيئية
	 (Ethnic Studies, B.A.) الدراسات العرقية
	  (B.A.) لغة فرنسية
	  (B.S.) الجغرافيا
	   ( B.A,B.S) الجيولوجيا
	 (Global studies ,B.A.) دراسات بالعوملة
	 (B.S.)  علوم الصحة
التاريخ  	
	  (B.S.)الهندسة الصناعية
دراسات متعددة التخصصات 	

  (Interdisciplinary studies B.A, B.S.)

	  (Kinesiology, B.S.)علوم الحركة
	 (B.A.) دراسات حرة
علوم الرياضيات  	
املوسيقي 	
التمريض 	
الفلسفة 	
	      (B.A,B.S) الفيزياء
العلوم السياسية  	
	 (B.A,B.S) علم النفس
	 (B.S.) الصحة العامة
علم اإلجتامع  	
لغة أسبانية  	
	  (B.S.)علوم امراض التخاطب و السمع
	 (B.S.) األحصاء
الفنون املرسحية  	

الدرجات العلمية و التخصصات : كيفية التقديم       

التكلفة التقديرية للربامج:
)العام األكادميي(

بربامج درجة البكالوريوس
الرسوم الدراسية )12 وحدة للفصل الدرايس(

التأمني الصحي
تكاليف معيشة 

إجاميل

برامج الدراسات العليا
الرسوم الدراسية )9 وحدة للفصل الدرايس(

التأمني الصحي
تكاليف معيشة 

إجاميل

(MBA-MSBA) برامج الدراسات العليا
الرسوم الدراسية )9 وحدة للفصل الدرايس(

التأمني الصحي
تكاليف معيشة 

إجاميل

الرسوم الدراسية قابلة للتغيري 

التقويم األكادميي و مواعيد طلبات اإللتحاق 
بالجامعة:

  www.calstate.edu/apply 1- طلب التحاق الكرتوين عرب املوقع
 - يتم دفع 70$  رسوم طلب غري مسرتدة .

2- تقديم املستندات التالية:  
• الشهادات األكادميية )أصل شهادة التخرج وأصل بيان مفصل 

للدرجات باللغة األصلية مع إرفاق ترجمة إنجليزية يف حالة االحتياج إىل ذلك(

• الشهادات األصلية لإلختبارات التالية يف حالة طلبها :
                      TOEFL/ GRE code=4011

                      GMAT code = TCV-K9-41

• وثائق إضافية لطالب الدراسات العليا:
يرجي التواصل مع القسم األكادميي للربنامج املراد اإللتحاق به. قد يتم طلب 

وثائق أو مستندات أخري خاصة بالربنامج املراد اإللتحاق به ألغراض القبول.

3- يف حالة قبول الجامعة لطلب اإللتحاق يجب عيل الطالب 
حامل تأشرية  F-1  تقديم إثبات مايل

لتغطية إجاملي التكلفة املذكورة أدناه والخاصة بالربنامج األكادميي.

$16,499
$2,115
$19,000
$37,614

$15,557
$2,115
$19,000
$36,672

$20,417
$2,115
$19,000
$41,532

مالحظة : التواريخ املذكورة اعاله تواريخ عامة ملواعيد تلقي طلبات اإللتحاق 
. بعض التخصصات تغلق مواعيد قبول طلبات اإللتحاق بفصل الخريف قبل 
بداية شهر مايو و كذلك بالنسبة ملواعيد تلقي طلبات فصل الربيع حيث تغلق 
التخصصات تختار عدم  أكتوبر.بعض  بداية شهر  الطلبات قبل  تلقي  مواعيد 

قبول اي طلبات إلتحاق لفصل الربيع..

الربيع الخريف الفصل الدرايس 

منتصف يناير منتصف أغسطس                  بداية الفصل 
الدرايس

منتصف مايو منتصف ديسمرب       نهاية الفصل 
الدرايس

من بداية أغسطس  
إيل  بداية  أكتوبر

من بداية أكتوبر 
إيل بداية مايو

مواعيد تلقي 
طلبات األلتحاق

www.csueastbay.edu

INTERNATIONAL ADMISSIONS


