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 المقدمة

 

توفر جامعة جنوب فلوريدا العديد من الموارد والخدمات التي تهدف إلى خدمة الطالب وتوفير البيئة المناسبة  

لجعل تجربته داخل الجامعة ناجحة وتحقيق أكبر قدر من الفائدة خاللها. ونظراً لكون العديد من الطلبة الدارسين  

إلمام بهذه الخدمات وهذه الموارد لدرجة أّن  ليس لديهم  INTO USFفي الجامعة ومعهد اللغة التابع له 

بعضهم قد يأتي إلى الجامعة أو المعهد ومن ثم يتخرج ويرحل وهو لم يستفد منها مما يفوت عليه فرص 

عظيمة كان من الممكن االستفادة منها. لذلك حرصنا على إعداد هذا الدليل الذي يحتوي على أبرز هذه الموارد  

ي تخصها بنوع من التفصيل. بعض هذه المعلومات تكون متوفرة في الصفحة  والخدمات والمعلومات الت

الخاصة باإلدارة أو المكتب الذي يقدم الخدمة ولذلك قد يحتاج الطالب لمراجعة هذه الصفحات من أجل  

 الحصول على تفاصيل أكبر أو على المعلومات المحدثة عن البرامج والفعاليات المقدمة وتواريخها. 

صح الطلبة باالطالع على الدليل واالستفادة منه من أجل تحقيق الفائدة المرجوة وإثراء تجربة الدراسة  أخيراً، نن

في الجامعة أكاديمياً وثقافياً واجتماعياً. نسأل هللا أن يتقبل هذا العمل مع دعواتنا وتمنياتنا للجميع بالتوفيق  

 والنجاح. 

 

 النادي السعودي في جامعة جنوب فلوريدا
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New Student Connections 

student/index.aspx-affairs/new-https://www.usf.edu/student 

 

 
 

الفردي لذلك والوصول إلى المعرفة والموارد في تهدف إلى تنمية المجتمع الطالبي وتعزيز الشعور باالنتماء وتقديم الدعم 

 الجامعة من خالل توفير المعلومات حول احتياجات الطالب الجديد.

 

 :توفر اإلدارة عدد من البرامج المتنوعة مثل 

 

- WOW & FIRST FIFTY DAYS لمساعدة الطالب الجديد على التأقلم خالل الفصل الدراسي األول. 

 

- THE NETWORK  صداقات جديدة مع الطلبةإلنشاء. 

 

 HOWTOCOLLEGEUSFو #  PEER COACHINGوكذلك برامج أخرى منوعة تهدف إلى اإلرشاد والتوجيه مثل  

 وغيرها. FAMILY & FRIENDS WEEKENDبرامج للعوائل مثل  وكذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usf.edu/student-affairs/new-student/index.aspx
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Center for Leadership & Civic Engagement 

engagement/-civic-affairs/leadership-https://www.usf.edu/student 

 

 
 

ى اكتشاف العالم من خالل برامج تساعدهم علمجتمعاتهم وفي تهدف إلى تطوير الطالب ليصبحوا قادة يحدثون فرقاً إيجابياً في 

 مع تطوير مهاراتهم وفهمهم للقيادة والمواطنة بشكل فعال ونشط. ،شغفهم ومواهبهم

 

 من أهم البرامج التي تقدمها هذه اإلدارة:

 

- Leadership Development تنمية المهارات القيادية / 

 العمل والمحاضرات التي تقدمها في مجال القيادة مثل: ويمكن للطالب االستفادة من البرامج و ورش

LEAD FELLOWS  وLEAD WEEK  وLEADERSHIP CHALLENGE  وكذلك فرصة أن يصبح الطالب

 CERTIFIED STUDENT LEADER PROGRAMقائد مرخص ومعتمد من خالل برنامج 

 

- Civic Engagement & Service المشاركة المدنية والخدمات / 

مكين وتعليم الطالب ليصبحوا عنصراً محفزاً على التغيير االجتماعي اإليجابي من خالل ورش العمل والمراجعات وتهدف لت

 والرحالت والفعاليات واألعمال التطوعية ومشاريع الخدمة وغيرها.

 

- Student Organizations المنظمات الطالبية / 

تعد المشاركة في منظمة طالبية من الطرق الرائعة للمشاركة في كل من أحداث وأنشطة الحرم الجامعي وخارجها. توجد في 

منظمة طالبية متنوعة سواءاً كانت عرقية أو ثقافية أو اجتماعية أو علمية أو رياضية أو غيرها وباإلمكان    600الجامعة أكثر من  

 موجودة في الجامعة أو حتى إنشاء منظمة طالبية جديدة. االنضمام ألكثر من منظمة طالبية

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usf.edu/student-affairs/leadership-civic-engagement/
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Office of Multicultural Affairs 

affairs/-affairs/multicultural-https://www.usf.edu/student 

 

 
 

ثقافي واستعداد لالزدهار في بيئات متنوعة وذلك من خالل  جبأفق عالمي ونض أشخاصالتي تخلق  تهدف إلى تعزيز الخبرات

 تنسيق البرامج التعليمية والثقافية واالجتماعية والدورات التدريبية.

 

 من أهم البرامج التي يوفرها المكتب:

- IBUDDY - INTERNATIONAL BUDDY PROGRAM 

أسابيع خالل فصل الخريف بهدف تبادل الوعي الثقافي   9والتي تهدف إلى ربط الطالب الدولي بطالب أمريكي في برنامج مدته   

 وإنشاء الصداقات من خالل حضور برامج وفعاليات خارج نطاق الفصول الدراسية.

 

- INTERCULTURAL STUDENT LEADERSHIP CONFERENCE 

كامل يساعد الطلبة على تسخير وتعزيز قدراتهم القيادية. ويضم المؤتمر متحدثاً رئيسياً على مستوى مؤتمر مكثف لمدة يوم 

 ، وجلسات تعليمية ومعرضاً لموارد الحرم الجامعي.عال  

 

وأسبوع مارتن لوثر كنج  International Festivalكما يقدم المكتب عدد من الفعاليات المنوعة أبرزها المهرجان الدولي 

MLK COMMEMORATIVE WEEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usf.edu/student-affairs/multicultural-affairs/
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Student Government 

government/-affairs/student-https://www.usf.edu/student 

 

 
 

والدعوة نيابة عن هيئة الطالب وكذلك تشكيل سياسة تهدف الحكومة الطالبية لضمان تجربة مثالية للطالب من خالل التحدث 

الجامعة وتعزيز الفخر باالنتماء للجامعة. ويمكن للطالب الترشح لالنتخابات لتمثيل الكلية التي يدرسون فيها وكذلك الترشح 

 للمناصب العليا في الحكومة الطالبية.

 

 لعروض المقدمة للطلبة مثل:وتساهم الحكومة الطالبية في العديد من الخدمات والخصومات وا

- BULLS BLITZ 

 .لتوفير مواصالت مجانية للطلبة لحضور المباريات الخاصة بالجامعة )المقاعد محدودة(           

 

- BULLS COUNTRY 

 .عبارة عن شراكة مع مؤسسات وشركات لتقديم خصومات خاصة لطالب الجامعة )موجودة في الموقع(           

 

- BULLS RADIO 

 .محطة راديو متنوعة لطالب الجامعة           

 

- COMPUTER SERVICES 

$ يومياً( وكذلك طباعة بوسترات 3خدمات حاسب آلي متنوعة مثل معمل للحاسب اآللي وطباعة مجانية )بحد أقصى  

وكروت وتوفير محطات شواحن وغيرها مع توفير قهوة مجانية وخدمات مخصصة ألصحاب االحتياجات الخاصة 

 غرف مخصصة للدراسة للمجموعات.وتوفير 

 

- LEGAL AID 

لتقديم المشورة القانونية المجانية للطالب الدارسين في الجامعة. وتسعى إلى تعزيز الوعي العام من خالل توفير 

 المنشورات القانونية والبرامج مجاناً. ويقدم البرنامج استشارات مجانية للطالب من محاميي منطقة خليج تامبا.

 

 

 

 

https://www.usf.edu/student-affairs/student-government/
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- OFF-CAMPUS HOUSING 

كة لتقديم أسعار يلشر اتوفير صفحة للمجمعات والوحدات السكنية خارج الحرم الجامعي مع توفير لستة بالمجمعات 

 وعروض مناسبة للطلبة في الجامعة.

 

- PARKING & CITATIONS 

في عدد من القضايا توفير محامي عام لمساعدة الطلبة في معرفة أنظمة وسياسات وقوانين الجامعة ورفع الدعاوى 

مواقف السيارات ويمكن من خالله التقدم بطلب المساعدة للنظر المتعلقة بمن ضمنها سياسات الحكومة الطالبية وكذلك  

 في رفع المخالفات المتعلقة بالمواقف داخل الجامعة.

 

- SAFE TEAM 

توفير مستوى عال  من السالمة في فريق األمن تحت إشراف مباشر من شرطة الجامعة وحكومة الطالب ومهمته 

 الجامعة من خالل القيام بجوالت دورية في قطاعات الحرم الجامعي من أجل ردع الجريمة وتوفير مرافق آمنة للطلبة. 

 

- UBER FOR USF 

رحالت شهرياً بحد أقصى على أن  4$ لعدد 5تم االتفاق مع شركة أوبر لتوفير خصم خاص لطالب الجامعة بقيمة 

ص. ويمكن االستفادة من البرنامج عبر التسجيل من خالل   4م و    6حلة بين يومي األربعاء واألحد واألوقات  تكون الر 

 الرابط التالي

http://t.uber.com/usfstudentgov 

 

 

 وللتعرف أكثر على تفاصيل هذه الخدمات من خالل الرابط التالي 

government/services/index.aspx-affairs/student-https://www.usf.edu/student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://t.uber.com/usfstudentgov
https://www.usf.edu/student-affairs/student-government/services/index.aspx
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Housing & Residential Education 

https://www.usf.edu/housing/ 

 

 
 

مساعد في نفس المبنى السكني لتعليمهم عن الموارد الشخصية المتوفرة موظف  في سكن الجامعة    المقيمينتوفر الجامعة للطالب  

لهم. يمكن االختيار بين أنواع السكن التقليدي، أو االجنحة، أو طراز الشقق، وتوجد كذلك األخويات والجمعيات النسائية في 

 Residentialداخل الحرم الجامعي. كما توفر عدداً من البرامج التعليمية مثل  Greek Villageسكن القرية اليونانية 

Learning .والتي تسعى لتوفير الموارد واألدوات المساعدة إلثراء الحياة األكاديمية للطلبة الساكنين داخل الحرم الجامعي 
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Parking & Transportation Services 

services/parking/-https://www.usf.edu/administrative 

 

 
 

ومرافق وخدمات وقوف السيارات. يوجد في الجامعة أكثر من  Bull Runnerإدارة مسؤولة عن نظام النقل العام )باصات( 

جات للسيارات. وللوقوف في مواقف الجامعة يحتاج الطالب إلى تصريح لمركبته ويمكن لهذه مباني كرا 4موقف و 20000

متاحة   بنظام الساعةمواقف    تتوفر عام دراسي كامل ويتم شراءها أون الين من الموقع. كما  لالتصاريح أن تكون بشكل فصلي أو  

ف مركبته في المواقف المخصصة لنوع التصريح الخاص  للطلبة وللزوار بحيث يمكنهم الدفع عندها. ويجب على الطالب أن يوق 

ص   7تكون مخصصة لغرضها فقط من الساعة  بنظام الساعة  به. كما أن المواقف المخصصة لحامل التصريح وكذلك المواقف  

بوع م وفي أيام عطلة نهاية األس  5:30م طيلة أيام األسبوع الدراسي ولكنها تكون متاحة للجميع بعد الساعة  5:30وحتى 

 . 7/24والمواقف المحجوزة والمواقف المخصصة لجهات وشخصيات معينة ومواقف المعاقين فهي لغرضها    Rبإستثناء مواقف  

 

 أهم أنواع التصاريح:

- S  .مخصصة للطلبة الساكنين خارج الحرم الجامعي 

- R .مخصصة للطلبة الساكنين داخل الحرم الجامعي 

- E .مخصصة للموظفين 

- GZ .مخصصة ألعضاء هيئة التدريس والعاملين والشركات التابعة 

- Reserved .محجوزة ومتاحة للموظفين للذين معهم موعد مع العاملين وأعضاء هيئة التدريس واالدارة 

- Y  التابعة بإستخدام المواقف تصريح مخفض متاح للطلبة والموظفين وبعض الشركاتRide lots 18 -N-Park

 ومن ثم استخدام باص الجامعة للتوجه إلى وجهاتهم النهائية. 43 و

- Alumni  الخريجين مخصصة للطلبة الخريجين من الجامعة ولديهم عضوية نشطة مع رابطةAlumni 

Association. 

- MOTORCYCLE .مخصصة للدراجات النارية 

- BICYCLE جات الهوائية.مخصصة للدرا 

- VISITOR/DAILY .مخصصة للزوار 

 

 أنواع أخرى موجودة في صفحة الموقع مع تفاصيل تكاليف والسياسات الخاصة بجميع أنواع التصاريح. وتوجد

 

 

 

https://www.usf.edu/administrative-services/parking/
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مخصص بشكل مجاني للطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس ممن لديهم  Bull Runnerكما يوجد نظام باص الجامعة 

بطاقات جامعية أو حتى للزوار في حال مرافقتهم للطلبة ويتنقل الباص لمحطات داخل الجامعة وأخرى في المناطق القريبة جداً 

والذي من   ™https://usfbullrunner.com/BullTrackerمن الجامعة خالل أوقات معينة من اليوم. ويوجد موقع 

 خالله يمكن تتبع حركة سير الباصات بشكل لحظي ومواعيد وصولها المحتملة وغيرها من المميزات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://usfbullrunner.com/
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Phyllis P. Marshall Student Center 

https://www.usf.edu/student-affairs/msc/ 

 

 
 

 قدم مربع.  230،000تبلغ مساحته ويعتبر المركز هو قلب الحرم الجامعي 

 

 يحتوي المبنى على:

 أماكن االجتماعات والمؤتمرات وقاعة احتفاالت. -

 

مكن معرفة المطاعم المتوفرة داخل المبنى وداخل يعام ومطعم متكامل الخدمات ومطعم بوفيه مفتوح. وست محطات لتناول الط  -

 الجامعة بشكل عام وأوقات العمل عن طريق الرابط التالي

https://usf.campusdish.com/ 

 

 الذي يضم: The Student Life Towerبرج  -

• Center for Leadership and Civic Engagement 

 (1st & 3rd Floors)            

• Fraternity and Sorority Life  

(2nd Floor)           

• Center of Student Involvement & Fraternity/Sorority Life 

 (2nd Floor)           

• Office of Multicultural Affairs 

 (MSC 3300 & 3306)           

• Education Abroad Office 

 (3rd Floor)           

• New Student Connection  

(MSC 3200)           

• Parent and Family Programs 

 (MSC 3200)           

• Dean of Students  

(4th Floor)           

https://www.usf.edu/student-affairs/msc/
https://usf.campusdish.com/
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• Student Government  

(4th Floor)           

 

يمكن للطالب من خالله الحصول على منتجات وموارد صحية مجانية أو و WELLNESS CENTERمركزاً صحياً  -

 المتوفرة.  nap podsالحصول على مساج/تدليك على كرسي أو الحصول على قيلولة في أحد 

 

 لتقديم خدمات مصرفية للطلبة. USF FEDERAL CREDIT UNIONبنك ائتماني  -

 

التي تقدم خدمات الوصفات الطبية الكاملة والوصفات العامة و USF BULLS COUNTRY PHARMACYصيدلية  -

من الصيدليات األخرى. توفر أيضاً مجموعة متنوعة من بعد تحويلها الوصفات الطبية  صرفبأسعار تنافسية ويمكن كذلك 

 تامينات ولوازم اإلسعافات األولية وأدوات النظافة والوجبات الخفيفة الغذائية. األدوية بدون وصفة طبية والفي

 

 حيث يقدم للطلبة جميع الخدمات التي توفرها مراكز الطباعة بأسعار منافسة. USF PRINT CENTERمتجراً للطباعة  -

 

 من مزودي الخدمات وكذلك حيث يستضيف المركز في ساحته الخارجية في أيام األربعاء عدداً  BULL MARKETسوق  -

 المنظمات الطالبية لعرض وتسويق منتجاتهم. 

 

 USFالقرطاسية مكتبة ال(، بين MSCالمركز ) قربمساحة محمية تقع وهي  BOOKSTORE CORRALمساحة   -

Bookstore ( ومبنى الخدمات الطالبيةSVCيتم تأجيرها في المقام األول إلى البائعين من خارج الجامعة، ول .) كنها متاحة

أيضاً لإلدارات والمنظمات الطالبية عند الطلب. وتعد الخدمة مثالية ألولئك الذين يتطلعون إلى التفاعل مع الطالب وأعضاء 

 مجتمع الجامعة من أجل الترويج للمنتجات ومشاركة المعلومات وتقديم هبات مجانية وما إلى ذلك.

 

  LOST & FOUNDالمفقودات  -

يوماً. بعد ذلك يتم التبرع   30ويتم حفظها لمدة    MSC Information Deskعند العثور على المواد المفقودة يتم تحويلها إلى  

 بجميع المواد بما في ذلك الكتب المدرسية للجمعيات الخيرية أو التخلص منها أو إعادة تدويرها.

واتف المحمولة أو المحافظ أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أي شيء بينما المواد مثل بطاقات االئتمان أو رخص القيادة أو اله

(. ويتم تحويل  8139742628آخر ذو قيمة يتم تحويلها على الفور إلى قسم شرطة الجامعة )يمكن االتصال عليهم على الرقم 

لص من المواد الصحية . ويتم التخMSCالموجود في الطابق األول في مبنى  USFالبطاقات الجامعية إلى مكتب بطاقات 

 يوماً بسبب المخاطر الصحية. 30واألطعمة والمشروبات القابلة للتلف قبل المهلة المحددة بـ 

يوماً  30ألكثر من  MSCيتم وضع عالمة على الدراجات التي يتم تركها مقفلة على مواقف الدراجات الموجودة خارج مبنى 

يوماً يتم التبرع بالدراجات  60يوماً إضافية وفي نهاية فترة الـ  30تخزينها لمدة وبعدها يتم جرد الدراجات التي يتم إزالتها و

 لألعمال الخيرية أو التخلص منها أو إعادة تدويرها.

 

  Panera Breadموجودة في الصالة أمام مطعم  CHARGING STATIONSاإللكترونية محطات شحن األجهزة  -

 في الطابق الرابع. Skypadفي الطابق األول ومحطات الجدران في صالة 

 

في الطابق الثاني.  Oval Theaterتقع بالقرب من المسرح البيضاوي  MOTHERING ROOMاألمومة غرفة  -

عدم والغرض منها هو توفير مساحة هادئة ومريحة حيث يمكن لألمهات إرضاع أطفالهن. وتبقى الغرفة مغلقة في حالة 

 في الطابق األول من المبنى. MSC Information Deskاستخدامها. وللحصول على مفتاح الدخول يمكن التوجه لزيارة 
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 Newتوفر بيئة مناسبة للطالب االسترخاء والتأمل والتفكير. تقع في الطابق الثالث )خلف مكتب    Serenity Roomغرفة    -

Student Connectionsالمسلمون آلداء الصلوات أثناء تواجدهم في المبنى. (، ويستخدمها الطلبة 

 

. وتتكون الغرفة من محطات ألعاب الفيديو والكراسي Skypadفي الطابق الرابع خلف صالة  Skypadغرفة ألعاب  -

ء وآالت المريحة وأنظمة الصوت الفردية. باإلضافة إلى أنها تشتمل على صالة كبيرة تتميز بطاوالت الدراسة واللوحات البيضا

 البيع وميكروويف. يوجد فيها أجهزة تلفزيون كبيرة عالية الوضوح لكل من األغراض التعليمية والترفيهية. 

 

 موجودة في جميع أنحاء المبنى وتتيح للطالب الدراسة أو آداء المهام. STUDY LOUNGESدراسية صاالت  -
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USF World 

https://www.usf.edu/world/ 

 

 
 

تعمل على الترويج لثقافة عالمية في جامعة جنوب فلوريدا، وعولمة نجاح الطالب، وتعزيز المبادرات العالمية داخل نظام 

 الجامعة وتعميق المشاركة العالمية.

 

 من أهم اإلدارات فيها:

The Office of International Services مكتب الخدمات الدولية  

 حيث تتم فيها انهاء اجراءات القبول للطلبة الدوليين فيما يتعلق بأمور التأشيرة وقوانين الهجرة. المكتب يقدم الخدمات التالية:

هجرة، وإصالح حالة التأشيرة تقديم المشورة للطالب الدوليين والباحثين والموظفين فيما يتعلق بأمور القوانين المتعلقة بال -

 ومشاكل الثقافة.

 تقديم ورش عمل حول التوظيف، والتخطيط الوظيفي، والتكيف الثقافي وغيرها من المواضيع. -

 تطوير وتخطيط وتنفيذ برامج توجيه للطالب الجدد. -

 الخدمات الدولية.األخرى لزيادة مستوى التفاهم فيما يتعلق بقضايا الهجرة ودور  USFالتعاون مع إدارات  -

وغيرها من المنظمات في الحرم الجامعي والتخطيط للفعاليات وإعالم   USFتعزيز التفاهم الثقافي من خالل العمل مع إدارات    -

 الطالب حول األنشطة القادمة.

 

Education Abroad  التعليم في الخارج 

دولة، وتشمل هذه: تبادل  25وأعضاء هيئة التدريس في أكثر من  يقدم مجموعة متنوعة من فرص الدراسة في الخارج للطالب  

الدراسة والفصول الدراسية، وبرامج الشهادات المزدوجة، والبرامج الصيفية والقصيرة األجل، والتدريب الداخلي الدولي، 

 الساعات الدراسية(.والتعلم الخدمي. تتراوح البرامج بين أسبوع واحد وسنة واحدة ويتم احتساب الوحدات األكاديمية )

 

كما يوفر مكتب التعليم في الخارج تقديم المساعدة لتخطيط شامل لكل من الطالب وقادة البرامج من أعضاء هيئة التدريس بما 

 في ذلك جلسات التوجيه قبل المغادرة. 

 

وللبحث في البرامج المقدمة عبر الرابط 

https://educationabroad.global.usf.edu/index.cfm?FuseAction=Abroad.ViewLink&Link_I

D7F944F911B42ED1-BA21-5056-D=31871C93 

https://www.usf.edu/world/
https://educationabroad.global.usf.edu/index.cfm?FuseAction=Abroad.ViewLink&Link_ID=31871C93-5056-BA21-D7F944F911B42ED1
https://educationabroad.global.usf.edu/index.cfm?FuseAction=Abroad.ViewLink&Link_ID=31871C93-5056-BA21-D7F944F911B42ED1
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INTO USF 

معهد اللغة في الجامعة، وتم توفير معلومات كاملة عنه في دليل معاهد اللغة في تامبا 

directory-https://www.ssausf.org/institutes 

 

 بعض الموارد األخرى

 

INTERNATIONAL CONFERENCE TRAVEL GRANTS 

منح السفر الدولية لدعم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لحضور االجتماعات والمؤتمرات المهنية الرئيسية خارج تم تصميم 

دوالر لكل رحلة ويتم منحها سنوياً لتسهيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس  2500الواليات المتحدة. تقتصر المنحة على مبلغ 

ة أو غيرها من العناوين الرئيسية أو العروض التقديمية وهي متاحة من خالل في إلقاء الخطابات الرئيسية أو العروض العام

USF Research and Innovation 

 كما توجد وسائل دعم ومنح أخرى يمكن االطالع عليها من خالل رابط التالي

rld/resources/funding.aspxhttps://www.usf.edu/wo 

 

GOINGLOBAL 

مدينة في  53دولة و  40هو موقع إلكتروني يتيح للطالب وأعضاء هيئة التدريس الوصول إلى الموارد المهنية في أكثر من 

صفحة من المحتوى الذي يتم تحديثه باستمرار حول مواضيع مثل: مصادر  10000الواليات المتحدة وكندا تشمل أكثر من 

حث عن العمل، وأنظمة تصريح العمل / التأشيرة، وإرشادات كتابة السيرة الذاتية، واتجاهات التوظيف، ونطاقات الرواتب، الب

ومجموعات التواصل، وتقديم المشورة الثقافية / وكيفية إجراء المقابالت وغيرها. باإلضافة إلى ذلك يحتوي كل ملف تعريف 

 لبلد على نصائح وإرشادات ثقافية.

 

GLOBAL ALUMNI 

خارج الواليات المتحدة.  7،500بما في ذلك  خريج، 300،000البرامج والخدمات ألكثر من  USFتوفر جمعية خريجي 

ويمكن تحديث المعلومات كي تتواصل الجامعة مع الخريج عبر الرابط 

https://usfweb2.usf.edu/foundation/ASP/SSL/alumni/update/alumni_login.asp 

 

https://www.usfalumni.org/s/861/02-ولمعرفة المزيد عن برامج جمعية الخريجين 

alumni/index.aspx?sid=861&gid=1&pgid=337 

 

Global Spotligh 

وء على أي فرد من المنتسبين إلى الجامعة  . تسلط هذه المبادرة الضUSFتهدف إلى تسليط الضوء على البصمة العالمية لـ 

( تعزيز المبادرات 3( عولمة نجاح الطالب؛ )2( الترويج لثقافة عالمية؛ )1المتمثلة في: ) USF Worldممن يجسد أهداف 

 ( تعميق المشاركة العالمية.4العالمية داخل النظام الجامعي؛ )

 

 للترشح للمبادرة

spotlight/index.aspx-https://www.usf.edu/world/about/news/global 

 

https://www.ssausf.org/institutes-directory
https://www.usf.edu/world/resources/funding.aspx
https://usfweb2.usf.edu/foundation/ASP/SSL/alumni/update/alumni_login.asp
https://www.usfalumni.org/s/861/02-alumni/index.aspx?sid=861&gid=1&pgid=337
https://www.usfalumni.org/s/861/02-alumni/index.aspx?sid=861&gid=1&pgid=337
https://www.usf.edu/world/about/news/global-spotlight/index.aspx
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INTERNATIONAL EDUCATION MONTH 

 100مبادرة مشتركة بين وزارة التعليم األمريكية ووزارة الخارجية األمريكية. يتم االحتفال بأسبوع التعليم الدولي في أكثر من  

 بالتعليم الدولي والفرص العالمية المتاحة في جميع أنحاء الحرم الجامعي. ويشيددولة حول العالم 

 

تعرف على االرتباط العالمي للجامعة عبر األقسام ويقام عادة في شهر شهراً كامالً من الفعاليات لل USF Worldتستضيف 

 نوفمبر.

 

USF INTERNATIONAL PHOTO COMPETITION 

تهدف لالحتفال بالتنوع وتعزيز التفاهم بين الثقافات. تم تصميم وبرعاية مسابقة الصور الدولية السنوية  USF Worldتقوم 

 عضاء هيئة التدريس والموظفين والخريجين فرصة لتبادل خبراتهم الدولية مع الجامعة. هذه المسابقة لتوفر لطالب الجامعة وأ

 على شروط المسابقة والمشاركة من خالل الرابط لالطالع

competition.aspx-photo-ipate/internationalhttps://www.usf.edu/world/partic 

 

GloBull Ambassador 

برنامج يتيح لك الفرصة لتبادل خبراتك ومعرفتك مع الطالب الراغبين في الدراسة في الخارج. ويحصل الطالب الذي أكمل  

تقدير جميع الطالب المتخرجين في حفل نهاية العام. كما سيتم في البرنامج بنجاح على شهادة رسمية وسيتم تكريمه في مأدبة 

 التخرج بـ )الميداليات، واألوشحة وغيرها( إلظهار تجاربهم في الخارج.

/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgram&https://educationabroad.global.usf.edu

Program_ID=23423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usf.edu/world/participate/international-photo-competition.aspx
https://educationabroad.global.usf.edu/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgram&Program_ID=23423
https://educationabroad.global.usf.edu/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgram&Program_ID=23423
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Center for Student Well-Being 

affairs/wellbeing/-https://www.usf.edu/student 

 

 
 

في األكاديمي التوازن، والنجاح تحقيق يهدف إلى توفير الخدمات والموارد المساعدة على تطوير عادات صحية مدى الحياة، و

 . Wellness الكلية. يقدم المركز ورش عمل وعروض تقديمية وحمالت توعية حول موضوعات متعلقة بالعافية

 

كما يقدم المركز من خالل موقعه االلكتروني ومكاتبه المعلومات الصحية وسبل العافية والموارد التي قد يحتاجها الطالب عن 

أمور مثل األنشطة البدنية والتغذية والنوم ونزالت البرد والصحة العقلية والحياة المتوازنة وإدارة الوقت وغيرها من المواضيع.  

)مجموعة من المعلمين المدربين في مجال الصحة( بالتواصل  REACH Peer Educatorsوويقوم موظفو المركز 

واستضافة مجموعة متنوعة من األنشطة في الحرم الجامعي لتزويد الطالب بالمعلومات والمهارات الحالية الالزمة لبناء أسلوب 

 حياة صحي وكيفية الحفاظ عليه.

ً طلب الحصول على  أو طاولة الموظفين المحترفين أو تقديم عدد من  REACH Peer Educatorsويمكن أيضا

 أو بهو مبنى السكن الخاص بالطالب. Classroom الموضوعات الصحية لمنظمتك الطالبية أو الفصل الدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usf.edu/student-affairs/wellbeing/
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Campus Recreation 

rec/-affairs/campus-https://www.usf.edu/student 

 

 
 

 و ويوفر قدم مربع  28000بدنية، يقع في الحرم الرئيسي للجامعة ويمتد على مساحة تزيد عن اللياقة خاص بالهو مرفق 

 مجموعة كبيرة من المساحات واألنشطة بما في ذلك:

جمنازيوم مع إمكانية استضافة مسابقات كرة الريشة وكرة السلة والكرة الطائرة، ومسار داخلي معلق، وخمسة مالعب  2عدد 

 مسورة وملعب كرة المضرب وملعب اسكواش، وحمام سباحة داخلي ساخن.

يقدم المركز دروساً جماعية يومية في اللياقة البدنية، وتأجير للمعدات، وخزائن لالستخدام اليومي، وأرضيات   ذلك،باإلضافة إلى  

 لياقة بدنية واسعة مع معدات لياقة بدنية حديثة.

وأعضاء هيئة التدريس والموظفين واألعضاء التابعين اآلخرين.  USFوتوجد أيضاً مرافق خارجية لالستخدام من قبل طالب 

ملعباً للتنس، ومساراً مظلالً بطول  16، و softballملعباً لكرة القدم وكرة القدم األمريكية، وملعبين ل  13تشمل هذه المرافق 

 .Riverfront Parkميل، وحديقة  1.2

 

وهو متاح لجميع  USF Campus Recreation Centerمعدات اللياقة البدنية والرياضة يمكن استئجارها من مركز 

سارية. كما تتوفر الدراجات والمعدات الخارجية لإليجار عبر  USFباستخدام بطاقة  Campus Recب وأعضاء الطال

 مركز الموارد الخارجي.

 

العديد من األماكن الداخلية والخارجية المتاحة لألشخاص ويكون توفرها على  Recreation & Wellnessفي  ويوجد

 .First come first serve األسبقية أساس

 

 The Center for Wellness, Engagement, Leadership and Learning - WELL  

يخدم المركز الطالب ويوفر مكاناً للتجمع والدراسة واالسترخاء وتناول الطعام والتواصل. ويقدم الخدمات للطالب وأعضاء 

قدم مربع تتميز بأحدث  12000مساحتها  للياقة البدنية مساحة ترفيهية تبلغ WELLهيئة التدريس والموظفين. ويوفر مركز 

 المالبس بكامل الخدمات مع دش استحمام. تبديلمعدات اللياقة البدنية ودروس اللياقة البدنية الجماعية وغرف 

باإلضافة إلى غرفة لياقة بدنية جماعية مخصصة، يقدم المركز عدداً كبيراً من معدات الرياضة المخصصة لتنشيط القلب 

 ® بما في ذلك أجهزة الجري التي تعمل على الويب والدراجات الثابتة والسير.Technogymموية من واألوعية الد

 

 

https://www.usf.edu/student-affairs/campus-rec/
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AQUATICS 

. ويشرف الصليب األحمر األمريكي على المرافق FITيوفر المركز حمام سباحة داخلي متعدد األغراض وحمام سباحة ترفيهي  

من الفرص للطلبة للمشاركة في برامج مثل دورات االنعاش واإلنقاذ وغيرها عبر المنقذين المحترفين. كما يقدم مجموعة متنوعة  

 أو أندية السباحة والرياضات المائية. SCUBAعبر منظمة الصليب األحمر األمريكي أو دروس الغوص 

يف تقدم بأسعار مناسبة. وفي الص باقاتهي لجميع األعمار والمهارات عبر  USFوأيضاً تتوفر دروس السباحة الخاصة في 

 عاماً من قبل مدربي السباحة المعتمدين.  15أشهر و    3دروساً للسباحة للرضع واألطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين  

 

Personal Training Services 

معتمدين من خالل  Personal Trainersجميع الدورات التدريبية الشخصية مدتها ساعة واحد يقدمها مدربين شخصيين 

كما أن العديد منهم لديهم أيضاً  NASMأو  ACEأو  NSCAأو  ACSMأفضل وكاالت إصدار الشهادات الوطنية مثل 

 هذا المجال. شهادة في مجال ممارسة العلوم أو يتابعون حاليا دراستهم في 

 

GROUP FITNESS CLASSES 

إلى  Cyclingو  Zumbaتوجد مجموعة متنوعة من التمارين المتوفرة بدأً من التمارين المعتمدة على تنشيط القلب مثل 

 وكل شيء بينهما. Total Body Conditioningالتمارين القائمة على القوة مثل 

 

SMALL GROUP TRAINING 

أسابيع تم تصميمها لتحقيق   4تدريبية جماعية صغيرة حيث يقدمها مدرب لياقة بدنية عبر سلسلة متقدمة مدتها  كما تتوفر دورات  

 في الحرم الجامعي. رين في إعداد المجموعة. الدورات مفتوحة لجميع الطالباأقصى قدر من التم

 

INSTRUCTIONAL CLINICS 

والتقدم في كفاءتهم فيها على ما  تاحة الفرصة للمشاركين لتعلم مهارة  يتم تقديم كالسات تخصصية معينة في كل فصل دراسي إل

أسابيع، وتزداد الصعوبة فيها مع التقدم في السلسلة بحيث يتم تشجيع المشاركين على حضور أكبر عدد ممكن من  6مدار 

وتختلف الكالسات من فصل ، واليوغا 5Kالدورات. تشمل الفصول على كالسات مثل النساء على األوزان، ومن األريكة إلى 

 إلى فصل.

 

 يمكن لموظفي التدريب الشخصي المعتمدين في المركز المساعدة في تصميم برنامج تمارين خاص بالمشترك. 

 

كما تقام العديد من المناسبات الخاصة بما في ذلك التحديات والمسابقات وبرامج الحوافز ومسابقات وسائل التواصل االجتماعي 

م ومعظم هذه األحداث مجانية لجميع الطالب في الحرم الجامعي ولكن بعضها قد يكون برسوم رمزية و / أو على مدار العا

 تسجيل متقدم إذا كانت المساحة محدودة. 

 

ً توجد ورش عمل للياقة وتقديم محاضرات وتطبيق عملي لنظريات اللياقة البدنية أو االتجاهات الحالية أو  )الترند( أيضا

 الموضوعات.

 

على شهادات مثل دورة اإلعداد الشخصي للتدريب، تدريب مدرب اللياقة البدنية فيها وتوجد دورات مختلفة يمكن الحصول 

 الجماعي، دورات تدريب اللياقة الفردية، وغيرها.
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الطائرة أو السلة أو كرة القدم كما يمكن للطالب االنضمام إلى الرياضات الجماعية ويصبح عضواً فيها، مثل فريق كرة القدم أو 

 األمريكية أو غيرها.

 

The Outdoor Recreation Adventure Trip Program  

أو  Passport to Floridaيوفر البرنامج للطالب فرصة لتجارب ومغامرات مختلفة سواء في فلوريدا من خالل برامج 

ة مثل المشي لمسافات طويلة أو استكشاف الكهوف أو ركوب السفر في جميع أنحاء الواليات المتحدة في رحالت تقوم بأنشط

الظهر وعمل أنشطة مختلفة. كذلك ممكن السفر خارج الواليات المتحدة في إحدى رحالت   الترحال مع حقيبةالزوارق النهرية أو  

Adventure Abroadين مدربين . الرحالت مفتوحة لجميع المستويات بحسب القدرة وجميع الرحالت تكون بإشراف موظف

 ومعتمدين.

 

Bike & Skateboard Repair 

 ويوفر خدمة إصالح وصيانة مجانية ومنخفضة التكلفة للدراجات الهوائية الشخصية.  Outdoor Resource Centerفي 

 

Equipment Rentals  

غاية. تتراوح الخيام بين حجم المتاحة للتأجير بتكلفة منخفضة لل والهايكنقيوجد في المركز مجموعة متنوعة من معدات التخييم 

للنوم أو أكياس  ومنصاتأشخاص كما يوجد موقد ومعدات للطهي  6مناسب لشخصين صغيرين إلى خيام كبيرة لتخييم عدد 

 للنوم أو فوانيس أو حقائب الظهر أو مصابيح أو مشاعل وغيرها.

 

SPORT CLUBS  

 الجامعة ويمكن االنضمام لألندية التي يرغب الطالب فيها.رياضة تنافسية وترفيهية مختلفة في  40يوجد أكثر من 
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Career Services 

services/-https://www.usf.edu/career 

 

 
 

 أهمها التالي:مركز الخدمات الوظيفية يوفر العديد من الخدمات المهمة والرائعة 

: معلومات حول اختيار التخصص، ومعلومات حول الخيارات الوظيفية، وكيفية تأمين تدريب داخلي أو تعاوني، للطالب -

 وموارد للبحث عن وظيفة. كذلك معلومات مهمة حول األحداث القادمة وبرنامج شهادات االستعداد الوظيفي.

 

ً استخدام خدمات ايمكنهم  :  للخريجين حديثا    - . أيضاً يمكنهم دائماً عام واحد فقط من تاريخ التخرجلمدة    لتدريب على العمل مجانا

 ونظام Handshakeحضور المعارض المهنية واألحداث المجانية بدون تكلفة لمدى الحياة. وكذلك يمكنهم استخدام تطبيق 

 الوظائف عبر اإلنترنت مجاناً مدى الحياة.

 

 Career Expressعين في التخصص األكاديمي المطلوب أو التوجه للمركز عن طريق االتصال بالمستشار المهني الم -

 للحصول على الدعم بدون الحاجة لحجز موعد مسبق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usf.edu/career-services/
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Office of the Registrar 

https://www.usf.edu/registrar/index.aspx 

 

 
 

مكتب التسجيل في الجامعة حيث يمكن االطالع على التقويم الدراسي والتواريخ المهمة في الجامعة وكذلك مواعيد الجداول 

 الدراسية واالختبارات النهائية. 

طلبة معرفة مواعيد التسجيل في المواد، وكذلك يمكن للطلبة الجدد والدارسين في البرامج التي ليست "درجة علمية" كما يمكن لل

Non Degree من البحث عن المواد الدراسية عبر الرابط 

 ine.admin.usf.edu/pls/prod/bwckschd.p_disp_dyn_schedhttps://usfonl 

 

ويمكن طلب كشف الدرجات الرسمي وغير الرسمي كذلك من خالل الموقع ومعرفة معلومات هامة عن كيفية الطلب ومدة  

في حفالت التخرج   انجازه. كما يوجد فيه كافة المعلومات والخدمات المتعلقة بتسجيل المواد وإثبات االلتحاق بالدراسة والتسجيل

 وغيرها من الخدمات والمواضيع المتعلقة بذات الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usf.edu/registrar/index.aspx
https://usfonline.admin.usf.edu/pls/prod/bwckschd.p_disp_dyn_sched
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Office of Community Engagement and 

Partnerships (OCEP) 

https://www.usf.edu/engagement/ 

 

 
 

 من أجل: USFلصندوق  االستراتيجيةتسعى لتوسيع وتعزيز مشاركة الجامعة والمجتمع محلياً وعالمياً لدعم األولويات 

تغيير الحياة لألفضل، وتحسين الصحة، وتعزيز التنمية المستدامة والتغيير االجتماعي اإليجابي من خالل البحوث واالبتكار  -

 الدراسية المجتمعية واألنشطة اإلبداعية التي تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.عالية التأثير بما في ذلك المنح 

 

انتاج مواطنين عالميين ذوي مستوى تعليمي جيد ومهارات عالية من خالل االلتزام المستمر بنجاح الطالب بما في ذلك تعزيز   -

 ارات التطبيقية ذات الصلة والنتائج المشاركة.الفرص لجميع الطالب من خالل توفير التعلم التحولي الذي يطور المه

 

إنشاء شراكات جديدة لبناء مستقبل قوي ومستدام لفلوريدا في االقتصاد العالمي من خالل إقامة شراكات ذات منفعة متبادلة  -

 )داخلية وخارجية( تعزز وصول الطالب إلى البرامج األكاديمية والبحث وفرص العمل.

 

مجموعة متنوعة من الخدمات يتم تقديمها من خالل ورش العمل والمؤتمرات  OCEPة أعاله، يوفر لدعم األهداف المذكور 

 خارج الحرم الجامعي والمشاورات الفردية والوسائط الرقمية. والفعالياتوالموارد العلمية 

 

 يقدم المكتب ألعضاء هيئة التدريس الخدمات التالية:

 حوث المجتمعية واألنشطة اإلبداعية.تزويدهم بالموارد الالزمة لتطوير الب -

 مساعدتهم في تطوير التعليم والتعلم المجتمعي التفاعلي، على سبيل المثال دورات التعلم الخدمي. -

 مساعدتهم في العثور على شركاء المجتمع المحتملين وتطوير شراكات مفيدة للطرفين. -

 والدروس المتعلقة بالمجتمع من خالل برامج المنح الخاصة ومنح خدمات البحث عن العروض والمقترحات. دعم األبحاث -

 التزويد بالموارد الالزمة لتطوير محافظهم المتعلقة بالحيازة والترويج التي تتضمن أنشطة المنحة الدراسية المجتمعية. -

 نظمات المجتمعية.مساعدتهم في ربط خبرة تقييم البرامج وتقييمهم بالم -

 

 

 

 

 

https://www.usf.edu/engagement/
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 وللطلبة يوجد:

SERVICE-LEARNING COURSE 

طورت هيئة التدريس في الجامعة مجموعة متنوعة في مختلف الحقول والتخصصات من دورات التعلم الخدمي المبتكرة ذات  

ا خدمة قيمة للمجتمعات المحلية التأثير الواقعي في العالم. يكمل الطالب دراساتهم األكاديمية بفرص التعلم التجريبية كي يوفرو

 والعالمية ويصبحوا أكثر استعداداً للنجاح.

 

 

Global Citizens Project 

هي مبادرة على مستوى الجامعة تهدف إلى إعداد الطالب للنجاح في عالم اليوم المترابط ويكون مواطن عالمي يمكن أن يتكيف  

خاص أو أماكن أو أحداث أو تحديات أو فرص متنوعة وأن يكون مرن مع جميع أنواع المواقف حتى إذا كانت تنطوي على أش 

أصحاب العمل والدراسات العليا في المرشحين. وهي صفات يسعى لها    وعلى دراية بالعالم ومتعاون ويملك مهارات قيادية قوية

 هذه المبادرة ستساعد الطالب على تطوير هذه الصفات. 
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Center for Victim Advocacy 

advocacy/index.aspx-affairs/victim-https://www.usf.edu/student 

 

 
 

للجريمة أو العنف أو سوء المعاملة داخل يوفر خدمات مجانية وسرية للطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين تعرضوا  

الحرم الجامعي أو خارجه. دور المحامي هو تقديم الدعم واستكشاف الخيارات ومساعدة العميل في أي احتياجات للدعوة قد 

 تكون لديه. كما يوفر المركز العديد من المعلومات والمصادر عن كيفية الوقاية والتعامل مع الجرائم واالعتداءات.

 

 جرائم التي يخدمها المركز:ال

 االعتداءات

 االعتداء بالسالح

 تعنيف األطفال 

 الخطف

 جرائم اإلنترنت / سرقة الهوية

 المضايقة 

 المطاردة

 جرائم الكراهية

 االعتداءات الجنسية

 العنف المنزلي / العنف في العالقات

 السطو / السرقة

 الضحية الثانوية 

 جرائم أخرى

 

 ياجات وطلبات الفرد وقد تشمل:مصممة لتلبية احت الخدمات

 التدخل في األزمات

 الدعم العاطفي

 الدفاعات الشخصية والنظامية 

 المرافقة للمحكمة

 مرافعات الحرم الجامعي

https://www.usf.edu/student-affairs/victim-advocacy/index.aspx
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 المعلومات والخيارات واإلحاالت

 توفير خط لمساعدة الضحية

 تخطيط السالمة

 التدريب على االستجابة للضحايا

 كذلك تقديم المساعدة مثل:

 تقرير الشرطة

Title IX Report 

 تقرير حقوق وواجبات الطالب

 اإلنذار القضائي للحماية

 مطالبة تعويض ضحايا الجريمة
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Student Ombuds Office 

affairs/ombuds/index.aspx-https://www.usf.edu/student 

 

 
 

أمين المظالم هو طرف ثالث محايد يساعد الطالب والموظفين على معالجة المشاكل والمخاوف والشكاوى من خالل وسائل 

لدى العديد من الجامعات أمناء مظالم يوجد وغير رسمية مثل المحادثة والوساطة وغيرها من استراتيجيات حل المشكالت 

 والهيئات الحكومية والشركات.

 

 لم الطالبي التابع للجامعة وفقاً لمعايير الممارسة لتقديم هذه الخدمة للطالب:يعمل مكتب المظا

: لن تتم مشاركة المخاوف أو المعلومات التي يتم إحضارها إلى مكتب المظالم مع أي شخص ما لم يتم منح اإلذن السرية

الذي تم تكليفهم به من قبل والية فلوريدا بمشاركتها ويشعر الموظفون أن المشاركة ستساعد في حل المشكلة. والمثال الوحيد 

 لتبادل المعلومات هو إذا كان شخص ما يشكل تهديداً لنفسه أو لآلخرين.

 

جميع األطراف  رؤى: ال يأخذ محققو المظالم مكان الطالب أو الجامعة بل ينظر موظفو مكتب المظالم في اهتمامات الحياد

 المعنية بهدف تحقيق حلول عادلة ومنصفة.

 

 : يعمل مكتب المظالم بشكل مستقل عن السلطات اإلدارية.الستقاللا

 

: سيقوم موظفو مكتب المظالم بالتحقيق بشكل غير رسمي في مخاوف الطالب دون إصدار أحكام أو قرارات. ال عدم الرسمية

 ة.يحكم المكتب أو يفصل أو يشارك في أي عمليات داخلية أو خارجية بما في ذلك اإلجراءات القانوني

 

 تتم زيارة مكتب المظالم واالستفادة منها إذا كان الطالب:

 .ليس متأكداً من أين يذهب للمساعدة -

 .لديه مشكلة أو قلق أو شكوى أو نزاع يريد مناقشته بشكل غير رسمي -

 .يريد التحدث إلى شخص ما بسرية تامة -

 .المتعلقة بمشكلته USFغير متأكد من سياسات أو إجراءات  -

 .د معرفة الموارد أو الخيارات المتاحة لهيري -

 .يشعر أن السياسة أو اإلجراء ال تتبع بشكل عادل -

 .USFحدد مشكالت أو اتجاهات يرغب في أن تتعامل معها جامعة  -

 

https://www.usf.edu/student-affairs/ombuds/index.aspx
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 ما يمكن لمكتب أمين المظالم القيام به: 

 .• االستماع إلى الشكاوى والمخاوف والمشاكل والنزاعات

 .Referrals اإلحاالت• توفير 

 .• تحديد السياسات واإلجراءات ذات الصلة

 .• تسهيل التواصل

 .• جمع الحقائق والمعلومات

 .• استكشاف الحلول

 .• اإلبالغ عن االتجاهات في قضايا الطالب إلى الجامعة

 .USF• التوصية بالتغييرات في سياسات وإجراءات جامعة 

 

 رفض أي حالة تعتبر غير مناسبة.كما يحتفظ مكتب المظالم بالحق في 
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Student Health Services (SHS) 

services/-health-affairs/student-https://www.usf.edu/student 

 

 
 

بعدم التمييز فيما يتعلق بالعرق أو العقيدة أو اللون أو الدين أو العمر أو  USFتلتزم الخدمات الصحية الطالبية التابعة لجامعة 

اإلعاقة أو الجنس أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية والتعبير أو الحالة االجتماعية أو األصل القومي أو اآلراء أو االنتماءات 

لرعاية الطبية والمشورة المناسبة للطالب فيما يتعلق بأجسامهم السياسية أو المعلومات الوراثية أو غيرها وتسعى جاهدة لتوفير ا

 ووجهات نظرهم الفردية.

 

 يقدم مركز الخدمات الصحية للطلبة عدداً من الخدمات مثل:

 معلومات طبية عامة  -

ينما يتم عن زيارات أو استشارات العيادات الطبية العامة ب out-of-pocketال يتحمل طالب الجامعة أي تكاليف إضافية 

لطرح األسئلة  SHSوالوصفات الطبية. يمكن االتصال بـ  specialty careفرض رسوم الحد األدنى للرعاية المتخصصة 

يتم صرفها في عيادة الجامعة أما الوصفات الطبية  controlledحول األدوية أو اعادة التعبئة. الوصفات الطبية المصنفة 

 أو الصيدلية التي يختارها الطالب. USF Bulls Countryى صيدلية األخرى فيمكن إرسالها إلكترونياً إل

 

 خدمات الرعاية األولية  -

يتم تعيين مزود طبي )طبيب( للمساعدة في الرعاية الصحية الخاصة بالطالب كما يمكن عالج نزالت البرد واالنفلونزا والسعال 

 نة مثل الحساسية أو الربو أو مرض السكري.وآالم المعدة أو االلتواء وكذلك المساعدة في األمراض المزم

 

 الصحة الجنسية وطب النساء  -

( وإدارة موانع الحمل للرجال والنساء وغيرها من خدمات STIsفحوصات سرية واختبار للعدوى المنقولة جنسياً )  SHSتقدم  

النساء. أما بالنسبة لخدمات التخصص فقد تحمل أمراض النساء. كما يتم تشجيع جميع النساء على إجراء فحص سنوي ألمراض  

 رسوم.

 

 خدمات الصحة العقلية  -

احتياجات الصحة العقلية الفردية وتقديم المساعدة في الوصول إلى الخدمات.  بتقييم  ManagementCaseتقوم خدمات 

يتوفر األطباء النفسيون لتقييم وعالج حاالت الصحة العقلية مثل االكتئاب والقلق واألمراض الثنائية القطبية أو اضطرابات 

لتقديم المشورة باستخدام تقنيات  logistsdoctoral psycho-Postالتفكير. يمكن الوصول إلى علماء النفس بعد الدكتوراه 

 عالجية وجيزة لتحسين صحة المريض.

https://www.usf.edu/student-affairs/student-health-services/
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 اختبار لإلعاقة وفرط الحركة وصعوبات التعلم -

خدمة علم النفس العصبي وهي خدمة متخصصة الختبار وتقييم الطالب بخصوص اإلعاقة واضطراب فرط الحركة   SHSتقدم  

الصدمات الدماغية. بعد االختبار، سيقدم أخصائي علم النفس العصبي توصيات بشأن ونقص االنتباه وصعوبات التعلم األخرى و

 السكن األكاديمي أو العمل إذا لزم األمر.

 

 تطعيمات الوقاية والحساسية -

تحديث اللقاحات الخاصة بالطلبة. يتم دفع الرسوم ولكن قد يتم تغطيتها بواسطة التأمين الصحي. تقوم ممرضة  SHSيمكن لـ 

 المواعيد للطالب تحت إشراف طبيبهم المعالج. بعد حجزحساسية في المركز بإعطاء حقن الحساسية ال

 

 استشارة التغذية -

دوالرات فقط. يمكن  10خدمة استشارات التغذية مع اختصاصي تغذية مرخص وذلك من خالل حجز موعد مقابل    SHSتقدم  

وعمل دارة األوزان واألكل المتوازن والتسوق بميزانية معينة الحصول على مشورة فردية متخصصة حول موضوعات مثل: إ

 لوجبات والتدخل التغذوي لألمراض المزمنة. كما تتوفر ندوات مجانية حول التغذية المتوازنة طوال فصل الخريف.ل خطة

 

 خدمات السفر الصحية -

لسفر للحصول على معلومات حول التطعيمات ألغراض اة  ي صحمتخصصة في األمور اليمكن تحديد موعد لالجتماع مع ممرضة  

المطلوبة وطرق الوقاية من األمراض المرتبطة بالسفر. يفضل حجز موعد مبكر ألن بعض اللقاحات تتطلب سلسلة من الحقن 

 ويجب إكمالها قبل شهر أو أكثر من السفر.

 

 التدريب الرياضي -

وإعادة التأهيل من اإلصابات الطارئة أو الحادة أو المزمنة يشمل التدريب الرياضي الوقاية والفحص والتشخيص والعالج 

والحاالت الطبية. الرعاية العاجلة والمتابعة تكون تحت رعاية المدربين الرياضيين. يتبع المدربون الرياضيون نموذجاً تعليمياً 

 يكا الحيوية والتشريح وعلم األمراض.طبياً لتطوير برامج الوقاية من اإلصابات الرياضية وعالجها باستخدام معرفتهم بالميكان

 

 خدمات المختبرات الصحية -

للمعامل التي طلبها الطبيب. يتم سحب الدم خالل ساعات العمل العادية كما  phlebotomyخدمات فليبوتومي  SHSيوفر 

 يتم إعداد العينات وإرسالها إلى المختبر المناسب بناًء على تأمين الطالب.

 . Questعلى تسعير مخفض لالختبارات المعملية للطالب غير المؤمن عليهم مع معامل  Student Healthتفاوضت 

 

-Nurse Advice Line  

حيث يمكن للممرضة اإلجابة  8139742331إذا احتاج الطالب لمساعدة طبية خارج وقت دوام العمل يمكن االتصال على 

على أسئلته المتعلقة بالصحة ومساعدته في تقرير ما إذا كان يجب عليه طلب رعاية طبية فورية في مرفق الرعاية العاجلة أو 

دة صحة الطالب عند فتحها. يمكن للممرضات المساعدة في إعطاء نصائح الرعاية غرفة الطوارئ أو االنتظار حتى الذهاب لعيا

 حرم تامبا أو أولئك الذين دفعوا الرسوم الصحية الحالية.في    الجامعةالصحية األساسية. الخدمة متاحة فقط للطالب المسجلين في  

 

 المصادر واإلرشادات والمعلومات الصحية المفيدة.كما يوجد في الموقع العديد من عبر الموقع يمكن حجز المواعيد أونالين 
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Academy for Teaching and Learning Excellence 

https://www.usf.edu/atle/ 

 

 
 

كمعلمين وموجهين للطالب. ويتضمن هذا الدعم تقديم االستشارات والتدريب  وأدوارهمأعضاء هيئة التدريس  ATLEتدعم 

أعضاء هيئة   اإلدارة بشكل شخصي أو تسليمها بشكل غير متزامن عبر الويب. وتخدم والمساعدة في الوقت المناسب سواءً 

في الكليات  USFمعي لجامعة التدريس بدوام كامل والمدربين المساعدين ومساعدي تدريس الدراسات العليا في الحرم الجا

 التالية: اآلداب والعلوم والفنون والعلوم السلوكية واالجتماعية واألعمال التجارية والتعليم والهندسة.

 

 :األهداف

 .Student Success دعم أهداف مبادرة نجاح الطالب -

بالجامعة مع التركيز بشكل خاص على التدريس تسليط الضوء على أفضل الممارسات التعليمية بين أعضاء هيئة التدريس  -

 وجهاً لوجه وأنماط التعليم المختلطة.

توفير الفرص من خالل ورش العمل والفعاليات األخرى ألعضاء هيئة التدريس للتعرف على التقنيات واالستراتيجيات  -

 والتقنيات الجديدة للتدريس.

 دة أعضاء هيئة التدريس على التحسن المستمر.تعزيز التعليم والتعلم في الجامعة من خالل مساع -

 توفير التدريب والتوجيه ألعضاء هيئة التدريس الجدد والمساعدين ومساعدي تدريس الدراسات العليا. -

 

 :الخدمات

 جميع الجماهير -

• Workshops 

• Consultations 

• Observations 

• Instructional Resource Guide 

(online “how to” guide to USF 

policies/resources) 

• Teaching Essentials 

(online “how to teach” course) 

• Canvas Consultations 

(for face-to-face classes) 

https://www.usf.edu/atle/
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• International Teachers Day 

 

 أعضاء هيئة التدريس -

• Faculty Learning Communities 

• New Faculty Orientation 

• Summer Teaching Symposium 

• Celebration of Teaching 

• Tech Camp 

• Faculty Book Clubs 

• Faculty Voices Newsletter 

• Teaching Portfolios 

• Grant Assistance 

(assessment, curricular design, training) 

 

 مساعدي البروفيسورات -

• Adjunct Retreats 

(one Saturday per semester) 

• Adjunct Workshop Series 

• Adjunct Book Club 

 

 GAمساعدي الدراسات العليا  -

• Provost’s Award for  

Undergraduate Teaching by a Teaching Assistant 

• Preparing for College Teaching 

• TA Training 

 

 Workshopsورش العمل  -

تقام ورش عمل حول المواضيع المتعلقة بالتدريس وتقنياته واستراتيجياته وغيرها بشكل مستمر في مكتبة الجامعة في أول يوم 

 ATLEورشة عمل فردية فيها فيمكنه الحصول على شهادة امتياز  12جمعة من كل شهر، وإذا حضر الطالب ما ال يقل عن 

Professional Development Distinction صة به.خا 

 موعد الورشة

 م 3:10 -ص  10:00 

FIRST FRIDAYS WORKSHOPS 

USF LIBRARY, TAMPA CAMPUS 

 

 يمكن االطالع على التفاصيل والتسجيل فيها عبر الرابط التالي

pxhttps://www.usf.edu/atle/events/workshops.as 

 

 بالمصادر والمعلومات والمراجع المفيدة بكل ما يتعلق بالتدريس والتعلم وكذلك مواعيد ورش العمل. كما أن الموقع غني

https://www.usf.edu/atle/events/workshops.aspx
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Academic Success Center (ASC) 

center/index.aspx-success-https://www.usf.edu/undergrad/academic 

 

 
 

 مركز النجاح األكاديمي هو مركز التعلم المركزي الرئيسي في حرم الجامعة.

 

 ثالثة مراكز هي: ASCيتفرع من  

 

- Tutoring Hub 

توفر المساعدة في التدريس )دروس خصوصية( في مجموعة واسعة من المواضيع. تتوفر المساعدة على أساس القائمة المنسدلة 

. يمكن االطالع على قائمة المواد التي يتم تدريسها من خالل peer-to-peer groupأو عبر المواعيد أو من خالل إعداد 

 الرابط 

https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/tutoring/courses-tutored.aspx 

 

المالحظات، وأخذ االختبارات، واستراتيجيات القراءة،  وأخذم مهارات الدراسة مثل: إدارة الوقت، يلتعل اساتذةكما توفر 

واستراتيجيات للتعامل مع المماطلة والتسويف. وكذلك مدرس خصوصي لإلعداد لبعض االختبارات القياسية خاصة الجزء 

 االحصائي منها. /الرياضي

 

وهو مصمم لتلبية متطلبات  -( CRLAية )يوجد أيضاً برنامج تدريب المعلمين المعتمد من خالل جمعية القراءة والتعلم بالكل

. كل تدريب له أهداف تعليمية محددة 3إلى  1( لمستويات المدرسين المعتمدين من ITTPCبرنامج تدريب المعلمين الدولي )

 وساعات متطلبة وإرشادات مهمة.

 

- SMART Lab  

خالل المساعدة التعليمية والتقنية. يوجد في المعمل   بيئة تعليمية مبتكرة مخصصة لدعم الطالب في مواد الرياضيات التمهيدية من

البرامج إلكمال الواجبات وتلقي المالحظات  SMART Labالطالب المقيدين في كورسات  ويستخدمكمبيوتر جهاز  324

مناطق   الفورية أثناء تعلمهم الرياضيات والحصول على مساعدة عند الطلب من المدربين أو المعلمين أو مساعدي التدريس. في

الدروس الخصوصية، يمكن للطالب المسجلين في كورسات حساب التفاضل والتكامل األولى والثانية والثالثة أيضاً تلقي مساعدة 

 تعليمية من مدرسين نظراء.

 

 

https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/index.aspx
https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/tutoring/courses-tutored.aspx
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 المواد موجودة في الرابط التالي

-lab/courses-center/smart-success-https://www.usf.edu/undergrad/academic

tutored.aspx 

 

- Writing Studio 

 45. سيكون للطالب USFميع الطالب الجامعيين الناشطين بجامعة يقدم مواعيد مجانية مع مستشاري الكتابة ذوي الخبرة لج

صفحات   5-3وتغطي الجلسة النموذجية    .دقيقة للتحدث مع مستشار الكتابة الذي سوف يسأله حول أهدافه واهتماماته في الكتابة

 ليها خالل موعده.على األكثر لذا يرجى التجهز قبل الحضور واإلشارة إلى األقسام التي يريد الطالب التركيز ع

كما توفر العديد من الموارد والمصادر المفيدة المتعلقة بكيفية الكتابة األكاديمية واالحترافية واألنماط والتعديل واإلشارة إلى 

 المصادر وغيرها:

https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/writing-studio/writing-help-

handouts.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/smart-lab/courses-tutored.aspx
https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/smart-lab/courses-tutored.aspx
https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/writing-studio/writing-help-handouts.aspx
https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/writing-studio/writing-help-handouts.aspx
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Counseling Center 

center-affairs/counseling-http://www.usf.edu/student 

 

 
 

جميع الخدمات تعتبر ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات النفسية لجميع الطالب المسجلين حالياً في الحرم الجامعي بتامبا 

ة. يأتي الطالب إلى مركز االستشارات عندما تؤثر المشكالت الشخصية أو العاطفية على النجاح األكاديمي مجانية وذات مصداقي

الفرصة للطالب لتعلم كيفية حل المشاكل وممارسة مهارات  تتيح الخدمات المقدمةوال تعمل طرقهم المعتادة للتكيف بشكل جيد. 

 لتعزيز العافية العقلية وتحقيق النجاح األكاديمي. ألمور والنظر إلى ا طريقة التفكير جديدة واالستفادة من 

 

 :الخدمات

- GROUP COUNSELING 

- INDIVIDUAL COUNSELING 

- COUPLES COUNSELING 

 

 :البرامج

في  social workو  counselingو  psychologyيسعى المركز إلى إعداد أطباء من مختلف التخصصات بما في ذلك 

 البرامج التالية:

- evidenced based collegiate mental health 

- a commitment to social justice  

- innovative efforts utilizing technology resources and coordinated treatment 

 

ى خدمات مركز االستشارة الحاليين والذين دفعوا الرسوم الصحية في حرم تامبا مؤهلون للحصول عل USFجميع طالب 

 ويتمتع الطالب بالحق في الخدمات المهنية واألخالقية في مركز االستشارة.

 

المركز يلتزم باإلرشادات المهنية والقانونية واألخالقية التي وضعتها والية فلوريدا والمنظمات المهنية والقوانين يذكر أن 

ستشارة الخاصة بالطالب ألي شخص خارج الموظفين المحترفين بالمركز و لن يتم الكشف عن معلومات اال كما أنه الفيدرالية.

 أو موظفي الطب النفسي في خدمات صحة الطالب دون إذن كتابي منه. /

 

 

 

http://www.usf.edu/student-affairs/counseling-center
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Office of Financial Aid 

x.aspxaid/inde-https://www.usf.edu/financial 

 

 
 

أنواع أساسية للمساعدات هي  ٤تقدم الجامعة مساعدات مالية للطلبة والباحثين في الجامعة بشروط وضوابط معينة. ويوجد 

 كالتالي:

 

GRANTS 

األموال المقدمة للطالب من قبل الحكومة الفيدرالية أو حكومة الوالية أو المؤسسة التي تعتمد على االحتياجات )أنت لست 

 مسؤوالً عن الدفع(.

 

SCHOLARSHIPS 

 األموال المقدمة للطالب بناًء على األداء األكاديمي أو المواهب )مثل الرياضة أو الموسيقى أو ما إلى ذلك(.

 

LOANS 

األموال التي يقترضها الطالب و / أو والديه والتي يجب تسديدها بفائدة. قد يتم منح القروض للطالب بغض النظر عن الحاجة 

 لمالية.ا

 

WORK STUDY 

 بحسب الحاجة للعمل داخل الجامعة. يتم استالم األموال كل شهرين بناًء على ساعات العمل في وظيفة داخل الحرم الجامعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usf.edu/financial-aid/index.aspx
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Office of Transfer Student Success 

success/-student-s://www.usf.edu/undergrad/transferhttp 

 

 
 

ادارة للطلبة المحولين للجامعة وتسعى لتوفير انتقال سلس لهم وتقديم الموارد والنصائح حول كيفية التقدم واالستمرار كي يصبح 

 طالباً ناجحاً في الجامعة.

 

Fuse 

هو برنامج تحويل/نقل بين جامعة جنوب فلوريدا وثمانية كليات في والية فلوريدا. توفر هذه الشراكة مسارات أكاديمية سلسة 

 ويعزز التخرج في الوقت المناسب  USFللطالب إلكمال درجة الدبلوم الخاصة بهم مما يضمن القبول في تخصصات محددة في  

fuse/index.aspx-is-success/fuse/what-student-https://www.usf.edu/undergrad/transfer 

 

 ويوفر الموقع مجموعة من المصادر المفيدة للطلبة المحولين للجامعة على الرابط التالي

resources/index.aspx-success/transfer-student-https://www.usf.edu/undergrad/transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.usf.edu/undergrad/transfer-student-success/
https://www.usf.edu/undergrad/transfer-student-success/fuse/what-is-fuse/index.aspx
https://www.usf.edu/undergrad/transfer-student-success/transfer-resources/index.aspx
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USF Library 

https://lib.usf.edu/ 

 

 
 

مليون كتاب ومصادر   1.3المكتبة من أهم المصادر الغنية والمفيدة للطالب داخل الجامعة والتي توفر لهم الوصول إلى أكثر من  

 لدراسي. مطبوعة وإلكترونية باإلضافة إلى توفير البيئة المناسبة واألدوات الالزمة للتفوق ا

 

 أهم األدوات والخدمات الموجودة في المكتبة:

 

 Printing –الطباعة  -

  11( وتبلغ تكلفة الطباعة IT) USF Information Technologyيتم تقديم خدمات الطباعة / النسخ في المكتبة بواسطة 

سنتاً لكل صفحة ملونة، كما يوجد مكتب تقنية المعلومات للمساعدة موجود في الطابق  22سنتاً لكل صفحة باألسود واألبيض و  

 األول بالقرب من الطابعة / آالت النسخ الرئيسية.

 /https://lib.usf.edu/services/printingلمزيد من المعلومات: 

 

  Research Toolsأدوات البحث   -

توفر الجامعة العديد من األدوات المهمة )مثل قواعد البيانات والمجالت العلمية اإللكترونية وغيرها( للبحث عن مختلف 

 ليالمواضيع والمراجع والمصادر العلمية في مختلف المجاالت عبر الرابط التا

research/-https://lib.usf.edu/library 

 

 

- Find My Librarian للتواصل مع مختص في المكتبة للمساعدة في البحث 

librarian/-a-https://lib.usf.edu/help/ask 

 

  Tutorials, Videos & Workshops -عمل دروس وفيديوهات و ورش  -

 لمشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية وكذلك التسجيل في ورش عمل شخصية في التصوير واستخدام تطبيقات التصاميم والميديا  

workshops/-and-https://lib.usf.edu/tutorials 

 

 

 

https://lib.usf.edu/
https://lib.usf.edu/services/printing/
https://lib.usf.edu/library-research/
https://lib.usf.edu/help/ask-a-librarian/
https://lib.usf.edu/tutorials-and-workshops/
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  Checking Out & Renewing Materials –استعارة الكتب واألدوات  -

يمكن استعارة الكتب ومجموعات فيديو أو موسيقى وغيرها من األدوات من المكتبة وغيرها من المكتبات األخرى على أن يتم 

 إرجاعها قبل موعد االستحقاق حتى ال يتعرض الطالب إلى غرامات.

renewal/-https://lib.usf.edu/services/checkout 

 

   Study Room Reservations -حجز غرفة دراسية  -

 رابط التالي:يمكن حجز غرفة للدراسة في المكتبة سواء بشكل منفرد أو كمجموعة طلبة. للحجز ومعرفة القوانين من خالل ال

reservations/-room-https://lib.usf.edu/services/study 

 

  Types of Library Collections -مجموعة المصادر الموجودة  -

 إلكترونية أو مجموعة رقمية أو قاعدة بيانات أو غيرها(للبحث عن أنواع مجموعة المصادر المتوفرة في المكتبة )مجلة  

collections/-research/library-https://lib.usf.edu/library 

 

  IT SERVICE DESK -مكتب الخدمة التقنية  -

اإلنترنت أو البريد اإللكتروني أو الحضور الشخصي وكذلك الدعم التقني للمشاكل المتعلقة بـ  يقدم المساعدة عبر الهاتف أو

MyUSF،  وحسابات البريد اإللكتروني للطالب ونظام التشغيل الحالي المدعوم منMicrosoft Windows OS 

 يرها من الخدمات التقنية.وغ USFواالتصال عن بعد بموارد  macOSالثالثة الحالية لنظام التشغيل  واإلصدارات

us/helpdesk.aspx-https://www.usf.edu/it/about 

 

 SMART Lab -معمل حاسبات لدعم الطالب عبر التقنية في مواد الرياضيات  -

lab/-center/smart-success-https://www.usf.edu/undergrad/academic 

عمل بيئة تعليمية مبتكرة مخصصة لدعم الطالب في مواد الرياضيات التمهيدية من خالل المساعدة التعليمية والتقنية. في الم

البرامج إلكمال الواجبات وتلقي المالحظات  SMART Labالطالب المقيدين في كورسات  ويستخدمكمبيوتر جهاز  324

الفورية أثناء تعلمهم الرياضيات عن طريق العمل والحصول على مساعدة عند الطلب من المدربين أو المعلمين أو مساعدي 

الب المسجلين في كورسات حساب التفاضل والتكامل األولى والثانية التدريس. في مناطق الدروس الخصوصية، يمكن للط

 والثالثة تلقي مساعدة تعليمية من مدرسين نظراء.

 المواد الموجودة في الرابط التالي

tutored.asp-lab/courses-center/smart-success-usf.edu/undergrad/academichttps://www. 

 

  Tutoring Hub -دروس التقوية  -

توفر المساعدة في التدريس )دروس خصوصية( في مجموعة واسعة من المواضيع. تتوفر المساعدة على أساس القائمة المنسدلة 

. يمكن االطالع على قائمة المواد التي يتم تدريسها من خالل peer-to-peer groupأو عبر المواعيد أو من خالل إعداد 

 الرابط 

https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/tutoring/courses-tutored.aspx 

 

المالحظات، وأخذ االختبارات، واستراتيجيات القراءة،  وأخذم مهارات الدراسة مثل: إدارة الوقت، يلتعل اساتذةكما توفر 

واستراتيجيات للتعامل مع المماطلة والتسويف. وكذلك مدرس خصوصي لإلعداد لبعض االختبارات القياسية خاصة الجزء 

 االحصائي منها. /الرياضي

 

https://lib.usf.edu/services/checkout-renewal/
https://lib.usf.edu/services/study-room-reservations/
https://lib.usf.edu/library-research/library-collections/
https://www.usf.edu/it/about-us/helpdesk.aspx
https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/smart-lab/
https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/smart-lab/courses-tutored.aspx
https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/tutoring/courses-tutored.aspx
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 ً وهو مصمم لتلبية متطلبات  -( CRLA برنامج تدريب المعلمين المعتمد من خالل جمعية القراءة والتعلم بالكلية )يوجد أيضا

. كل تدريب له أهداف تعليمية محددة 3إلى  1( لمستويات المدرسين المعتمدين من ITTPCبرنامج تدريب المعلمين الدولي )

 ساعات متطلبة وإرشادات مهمة.

center/tutoring/index.aspx-success-https://www.usf.edu/undergrad/academic 

 

  Writing Studio -خدمة تقديم المساعدة واالستشارة لمراجعة وتحسين الكتابة  -

. سيكون للطالب USFيقدم المواعيد المجانية مع مستشاري الكتابة ذوي الخبرة لجميع الطالب الجامعيين الناشطين بجامعة 

 5-3وتغطي الجلسة النموذجية  .ي الكتابةدقيقة للتحدث مع مستشار الكتابة الذي سوف يسأله حول أهدافه واهتماماته ف 45

 صفحات على األكثر لذا يرجى االستعداد المبكر واإلشارة إلى األقسام التي يريد الطالب التركيز عليها خالل موعده.

إلشارة إلى كما توفر العديد من الموارد والمصادر المفيدة المتعلقة بكيفية الكتابة األكاديمية واالحترافية واألنماط والتعديل وا

 المصادر وغيرها:

https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/writing-studio/writing-help-

handouts.aspx 

 

 Textbook Affordability Project (TAP ) -تب الدراسية بأسعار ميسرة مشروع توفير الك -

الغرض منه هو تعزيز الوعي بقضايا القدرة على تحمل تكاليف الكتب المدرسية، وخلق حلول تضمن حصول جميع الطالب 

. تعد أسعار الكتب المدرسية بطريقة تكون ميسورة التكلفة ومحدثة، وتلبية االحتياجات األكاديمية المواد الدراسية أدواتعلى 

حلوالً عملية وفعالة لمشكلة االرتفاع في تكلفة الكتب الدراسية مثل: الكتب  TAPفي الجامعات األكثر كلفة على اإلطالق ويوفر  

 الدراسية اإللكترونية والكتب الدراسية الموجودة في المكتبة.

http://tap.usf.edu/ 

 

  Digital Media Commonsمنطقة اإلعالم الرقمي  -

يمكن من خاللها حجز غرفة تصوير مجهزة بأفضل المعدات، وكذلك استخدام برامج الملتيميديا واستعارة كاميرات ومعدات 

 صوير وتطبيقات اإلعالم الرقمي وغيرها من الخدمات.تصوير لمدة معينة وأيضاً حضور ورش العمل في الت

https://lib.usf.edu/dmc/ 

 

  Laptop Checkout -استعارة البتوب  -

 صالحة. USFالحاليين إذا كان لديهم معرف وبطاقة  USFيمكن استعارة أجهزة كمبيوتر محمولة )البتوب( لطالب 

ساعات في كل مرة ويجب أن تكون داخل مبنى المكتبة وفي حال لم يتم إرجاعها خالل الفترة المحددة  5ستعارة مجانية لمدة اال

دوالر )تكلفة االستبدال  30غير قابلة لالسترداد بقيمة إضافية سيتم اعتبارها مفقودة وسيتحمل الطالب تكلفة االستبدال وتكلفة 

 م الطالب بإرجاع الكمبيوتر المحمول بنفس الحالة التي كان عليها وقت االستالم(.يمكن التنازل عنها في حال قا

 وقد يؤدي اإلرجاع المتأخر لجهاز الكمبيوتر المحمول إلى حظر امتيازات الطالب في المكتبة.

reserves/-https://lib.usf.edu/services/laptop 

 

  Research Consultations -تقديم االستشارات في عملية البحث العلمي  -

للطالب الجامعيين وطالب  تتوفر خدمة االستشارات البحثية عن طريق حجز موعد من االثنين إلى الجمعة، وهي موفرة

 الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. 

 

https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/tutoring/index.aspx
https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/writing-studio/writing-help-handouts.aspx
https://www.usf.edu/undergrad/academic-success-center/writing-studio/writing-help-handouts.aspx
http://tap.usf.edu/
https://lib.usf.edu/dmc/
https://lib.usf.edu/services/laptop-reserves/
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سيقوم أحد أمناء المكتبة المختصين بالمساعدة في العثور على المصادر المفيدة وتعليم كيفية البحث في قواعد البيانات بفعالية أو 

 حتى كيفية البدء في استخدام المكتبة بشكل فعال.

 أيام عمل على األقل. 3ز موعد االستشارات البحثية قبل يحتاج الطالب لحج

request/-consultation-https://lib.usf.edu/services/forms/research 

 

  Geographic Information Systems -االستفادة من برامج وأدوات نظم المعلومات الجغرافية  -

 ArcGISعبر اإلنترنت وسطح المكتب  ArcGIS)بما في ذلك  ArcGISتوفر مكتبة الجامعة خدمة الوصول إلى برنامج 

إلى مقدمة عامة لهذه الموارد. منهم  متاحة مجاناً للطالب وهيئة التدريس ممن يحتاج    ESRIمواد التدريب    ك(. كذلGeoNetو

 الفردية. والمساعدةلدعم كما يتوفر ا

communication/gis/-and-research-https://lib.usf.edu/scholarly 

 

 Data Management Planning -تخطيط إدارة البيانات  -

 إلدارة البيانات للباحثين.توفير مكتبة الجامعة دعم محدود 

 planning/-management-communication/data-and-research-https://lib.usf.edu/scholarly 

 

 Open Access Publishing -الوصول المفتوح للنشر  -

أداة رقمية مجانية على اإلنترنت وخالية من معظم قيود حقوق الطبع والنشر والترخيص، وتعتبر طريقة مهمة لنشر البحوث 

 العلمية.

 لمزيد من المعلومات

publishing/-access-communication/open-and-research-f.edu/scholarlyhttps://lib.us 

 

  Copyright and Intellectual Property -المساعدة في حفظ الحقوق والملكية الفكرية  -

ا  يمكن التعرف على أهم اإلرشادات المتعلقة بحفظ الحقوق والملكية الفكرية وتجنب القرصنة، وكذلك طلب المساعدة في هذ

 الشأن عبر الرابط التالي

http://guides.lib.usf.edu/copyright 

 

 Graduate Student Lockers -خزانات لطالب الدراسات العليا  -

 موجودة بالطابق الخامس.ال  Graduate Reading Roomيمكن لطالب الدراسات العليا في الجامعة طلب خزانة في غرفة  

 يتم تعيين خزانة للطالب لفصل دراسي واحد ويتم استرجاعها في اليوم األخير من الفصل الدراسي.

lockers/-student-https://lib.usf.edu/services/forms/graduate 

 

 تتوفر عدة خدمات أخرى يمكن االطالع عليها عبر موقع مكتبة الجامعة. كما

 

 

 

 

 

 

 

https://lib.usf.edu/services/forms/research-consultation-request/
https://lib.usf.edu/scholarly-research-and-communication/gis/
https://lib.usf.edu/scholarly-research-and-communication/data-management-planning/
https://lib.usf.edu/scholarly-research-and-communication/open-access-publishing/
http://guides.lib.usf.edu/copyright
https://lib.usf.edu/services/forms/graduate-student-lockers/
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Research & Innovation 

innovation/-https://www.usf.edu/research 

 

 
 

في جميع أنحاء العالم في  16بين الجامعات الحكومية وفي المرتبة  7 والمرتبةالمرتبة األولى في والية فلوريدا  USFتحتل 

ً لجمعية مالكي الملكية الفكرية /   NAIالحصول على براءات االختراع األمريكية الممنوحة من بين جميع الجامعات وفقا

معات حكومية للحصول على براءات االختراع األمريكية الممنوحة في جا 10وتحتل المرتبة األولى بين أفضل  (،2018)

 (. 2018-2010السنوات )

 

مجاالت  ستكانت جامعة جنوب فلوريدا هي أول جامعة في والية فلوريدا تضع خطة استراتيجية خاصة بالبحوث وحددت 

 بحثية استراتيجية رئيسية:

ب، والحوسبة العصبية الشكلية، والعلوم المعرفية، والشيخوخة، وفقدان الدماغ والنخاع الشوكي، بما في ذلك علم األعصا -

السمع، ومرض الزهايمر، والشلل الرعاش واألمراض التنكسية العصبية األخرى، واألطراف االصطناعية، والحبل الشوكي  

 والوقاية من إصابات الدماغ وتخفيف آثارها.

 

وتحليل البيانات المالية، والتعرف على األنماط في البيانات الضخمة، والتصور علوم البيانات، بما في ذلك تحليل البيانات،  -

 الرقمي، والسجالت الصحية اإللكترونية، والمعلوماتية الصحية والعلوم اإلنسانية الرقمية.

 

الدموية، مع التركيز عبر األبحاث األساسية والتحويلية والسريرية، والرعاية المتعلقة بأمراض القلب واألوعية  ويمتدالقلب،  -

 على أبحاث النظم البيولوجية التي ستكون قابلة للتطبيق عبر المناطق التي تسهم في أمراض القلب واألوعية الدموية.

 

األمن اإلنساني، األمن السيبراني، األمن العالمي، البحوث العسكرية، األمن الغذائي، انتشار األمراض المعدية ومكافحتها،  -

 عات المدنية والشبكات االجتماعية.تعزيز المجتم

 

، وبيئة المحيطات، والنظم اإليكولوجية الساحلية، ومصايد األسماك، واإلمداداتالمياه، وامتداد العلوم البحرية، والتنقية،  -

 والمخاطر الطبيعية واالستدامة.

 

لبرمجيات، والشركات الناشئة، والعمليات، البحث في ترجمة الملكية الفكرية إلى منتجات، والتعاون في الصناعة، وخدمات ا -

 والسياسات التي تعمل على تحسين الحالة اإلنسانية بما في ذلك دعم التنمية االقتصادية وخلق فرص العمل.

 

https://www.usf.edu/research-innovation/
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في الجامعة بمثابة "الباب األمامي" لتوفير طريق للصناعة الخارجية  Office of Corporate Partnershipsيُعد مكتب 

، بما في ذلك عقود البحث والتطوير والبرامج التعليمية  USFجتمعيين المحتملين للتواصل مع النطاق الكامل لنظام  والشركاء الم

الواقعة في الحرم الجامعي،   USF Research Parkوالتدريب الداخلي للطالب والموظفين المحتملين والعمل الخيري. توفر  

 من الشركات الناشئة والشركات المبكرة والباحثين والشركاء في المجتمع. بيئة مجتمعية مهمة ذات موقع مركزي لعدد متزايد

 

يقدم مكتب أبحاث المرحلة الجامعية )البكالوريوس( الدعم للطالب المشاركين في البحوث الجامعية ويعلم الطالب التوقعات 

الفرصة للعمل جنباً إلى جنب مع أعضاء هيئة واالمتيازات المرتبطة بالبحث الجامعي. كما أن طالب الدراسات العليا لديهم 

التدريس والباحثين المشهورين دولياً في مجموعة متنوعة من اإلعدادات والعمل معاً على إيجاد حلول لمشاكل المجتمع األكثر 

 إلحاحاً.

 

 كما توفر اإلدارة خدمات أخرى عديدة مثل:

 .اإلشراف على إجراءات دفع الرسوم الدراسية -

 .إدارة عملية سوء السلوك في البحوث وسوء السلوك المالي -

 .تطوير المقترحات والجوائز وبراءات االختراع والبيانات المالية األخرى لتقارير الجامعة -

 .االستقصائية الخواالتجاهات وتقارير التنمية االقتصادية والدراسات  BORتطوير استراتيجيات البحث  -

 .سسية للتمويل الفيدرالي / الحكومي / الخاصتطوير المقترحات المؤ -

 .مراجعة نماذج تقرير النشاط الخارجي )التنازل عن حقوق براءات االختراع( -

 .تطوير ونشر وتوزيع التقرير السنوي للبحوث واالبتكار  -

 .للتنمية االقتصادية وغيرها من تقارير التنمية االقتصادية USFتطوير ونشر وتوزيع شراكات  -

 .USFوتشجيع االبتكار التكنولوجي  ،WUSF-TV العلوم،نتاج مغامرات إ -

 

Student Innovation Incubator 

حاضنة أعمال للطالب تجمع أصحاب المشاريع الطالبية المتشابهة في التفكير وتساهم في مساعدة الطالب كي يصبح رجل 

 أعمال ناجح.

 

 :الخدمات

 اجتماعات مع تكنولوجيا المؤتمرات ومعدات الطباعة ثالثية األبعاد.تشمل مكتب ومساحة عمل مشتركة وأماكن  -

برنامج إشراك موجهين رفيعي المستوى وندوات تدريبية تضم أعضاء من مجلس الرؤساء التنفيذيين والمجلس االستشاري  -

 لمركز ريادة األعمال.

 وتطوير المنتجات واالستعداد الستثمار الشركة الحقاً.يوفر االستشاريون الداخليون تحليالً لمفهوم الجدوى وتخطيط األعمال  -

 الوصول إلى مقدمي الخدمة في شبكة الجامعة بما في ذلك محامي الملكية الفكرية والمحاسبين والمصنّعين والمصممين.  -
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The USF Office of Corporate Training and 

Professional Education 

education/-https://www.usf.edu/continuing 

 

 
 

يعمل مكتب تدريب الشركات والتعليم المهني في الجامعة على توسيع نطاق البرامج األكاديمية لها وتعزيز التطوير المهني 

 مستوى عالمي في منطقة خليج تامبا.المتقدم والمساهمة في بناء قوة عاملة على 

 

 مقدمة من أساتذة على مستوى عال  وبأسعار معقولة في مجاالت مثل:ودورات إعداد لرخص مهنية  وتوفر دورات مهنية مميزة  

Professional Certificate Programs 

HR Professionalism 

Paralegal Studies 

Process Improvement 

Project Management 

SHRM Certified Professional 

PMI Project Management Professional 

Test Preparation Courses 

GMAT 

GRE 

LSAT 

SAT 

ACT 

Teacher Certification Exams 

Community Outreach Programs 

Summer Reading and Writing Skills Program 

Andy Beverly School - RCSR Designation & 4-40 CSR 

 

 وال تشترط هذه الدورات أي متطلبات مسبقة للتسجيل فيها.الدورات في حالة تحديث مستمر بحسب تقييم مسؤولي اإلدارة 

 

 

https://www.usf.edu/continuing-education/
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Graduate Certificates 

certificates/index.aspx-education/graduate-https://www.usf.edu/innovative 

 

 
 

 عة من المجاالت.في مجموعة متنو graduate certificatesشهادة دراسات عليا  100يقدم التعليم المبتكر أكثر من 

 

الشهادة هي أوراق اعتماد متخصصة على مستوى الدراسات العليا تعكس المعرفة بأحدث األبحاث في المجال المحدد. بمجرد 

 االنتهاء من البرنامج يتم تسجيلها في كشف الدرجات الخاص بالطالب ويتم منح الطالب شهادة من الجامعة.

حداً حتى تكتمل وتعتمد على عدد المقررات التي سجلها الطالب لكل فصل دراسي وتوفر تستغرق دراسة الشهادات عادة عاماً وا

ساعة معتمدة منها إلى البرنامج األكاديمي   12المواد. وتقدم المواد ضمن برامج الماجستير، وبإمكان الطالب تحويل ما يصل إلى  

من برامج الدراسات العليا الحصول على الشهادات في المماثل لدرجة الماجستير أو الدكتوراة حيث بإمكان الطلبة في عدد 

مجاالت مختلفة أو قريبة من التخصص عن طريق دراسة المواد االختيارية الموجودة في البرنامج أو إذا كانت المواد في 

 البرامج موجودة في األساس من ضمن المواد األساسية.

 

 ع.يمكن االطالع على البرامج وعلى الشروط من خالل الموق

 

تغطي له الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن رسوم هذه الدورات التدريبية سواء المهنية  F2* المرافق الحاصل على فيزا 

Professional Certificate Programs  أو شهادة الدراسات العلياgraduate certificate الشروط  إذا أنطبقت

 المطلوبة على كليهما.

 

 الشروط المطلوبة من الملحقية للمرافقين لاللتحاق بالدورة التدريبية )حتى تاريخه(:

 ( في اآليلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل.4.5أن ينهي مرحلة اللغة اإلنجليزية، أو حصوله على درجة ) –

 تقل مدة الدورة عن ثالثة أشهر وال تزيد عن سنة. أال –

 منه فإنه يمكنه التقدم لبرنامج آخر، بحّد أقصى دورتين في السنة. االنتهاءأن تكون الدورة لبرنامج واحد فقط، وبعد  –

 لمطالبة بالدراسة.يكون المتقدم على الدورة مبتعثاً تنازل عن بعثته، أو حاصالً على فصل بعثة و وقَّع تعهداً بعدم ا أال –

 حصل عليه المرافق.ذي أن تكون الدورة لها عالقة بالتخصص ال –

 . Onlineتكون دراسة الدورات عن بُْعد )أون الين(  أال –

 أن يكون المبتعث الرئيس والمرافق في نفس الوالية وفي حدود المسافة المسموح بها نظاماً. –

 و الماجستير بدراسة الدورات في كلية المجتمع.ال يسمح لمن حصل على شهادة البكالوريوس أ –

 يعرض الطلب على اللجنة المختصة. –

https://www.usf.edu/innovative-education/graduate-certificates/index.aspx
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 *مهم أن خطاب القبول الرسمي يوضح فيه:

اسم الدورة التدريبية وهل ستدرس وجهاً لوجه أم أونالين وإذا ما كان الطالب سيدرس مع مجموعة طلبة أم منفرداً واسم  –

 .الشهادة التي تنتهي بها الدورة

 مدة الدورة )تاريخ بداية ونهاية الدورة( على أن تكون ضمن فترة دراسة المبتعث الرئيس. –

 $(.5000التكلفة الكلية للدورة + تفصيل المبلغ )بشرط أال تزيد عن  –
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