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السكن والطعام

       سافر

استكشف كاليفورنيا على الرغم من أن الرحالت الجماعية االختيارية متاحة 
 ،Sacramento تشمل أماكن السفر .Summer Start فقط لطالب

 ،Disneyland ،White Water Rafting ،Lake Tahoe
 .Yosemite National Park و ،Los Angeles

للراغبين في السفر الشخصي، تتمتع Davis بموقع مناسب بالقرب من مطار 
ساكرمنتو الدولي )Sacramento International Airport, SMF( ومحطة 

قطار Davis Amtrak والحافالت المحلية والجامعية. 

تتوفر خدمة االستقبال في المطار ونقل الحافالت من مطار سان فرانسيسكو الدولي 
)San Francisco International Airport, SFO( إلى الحرم الجامعي في 

UC Davis يوم الجمعة 2 أغسطس، 2019. 

يعيش طالب برنامج Summer Start في قاعات داخل الحرم الجامعي من 
2 أغسطس - 14 سبتمبر، 2019. يتم إقران الطالب مع شريك واحد في السكن. 

الغرف مفروشة بالسجاد ومكيفة وتحتوي على حمامات مشتركة وصالة تلفاز 
وصالة دراسة ومكان لغسل المالبس. يتوفر مساعدون مقيمون وموظفو مكتب 

استقبال في الموقع.

مرافق وخدمات الحرم الجامعي تشمل المكتبة والمجمع الرياضي وبرك السباحة 
ومركز صحة وسالمة الطالب ومختبرات الحاسوب ووسائل النقل العام. 

تتضمن خطة الوجبات ثالث وجبات يومياً في قاعات الطعام العامة، والتي توفر 
خيارات للنباتيين والنباتيين الذين يأكلون منتجات الحيوانات و األكل الحالل 

والكوشر وخيارات أخرى لمن لديهم قيود غذائية. باإلضافة إلى ذلك، يتشارك 
 Summer Start المشاركون عشاء "نمط األسرة" مع زمالء الدراسة وموظفي

مرة واحدة في األسبوع.

        خطوات التقديم

 )Statement of Intent to Register, SIR( 1.  قم بتقديم بيان نيّة التسجيل
MyUCDavis من خالل بوابة قبوالت

أكمل طلب Summer Start عبر اإلنترنت  .2
3.  اطلب نموذج I-20 يبدأ بتاريخ 2 أغسطس، 2019  

)حاملو التأشيرة(

قدم الطلب بحلول 1 يونيو للحصول على قبول مضمون.

$2,527.18 ______________________________ السكن  •  
TBA _______________________________تأمين صحي  •  
_____________ )لكل وحدة*( $279.00 الرسوم الدراسية الصيفية  •  
الرسوم الجامعية___________________________ $316.16  •  
$975.00 __________________________ رسوم البرنامج  •  

   •  مصاريف أخرى مقابل النقل من المطار، سفر آخر، التسوق، 
 المواد الشخصية، الكتب واللوازم األكاديمية، السكن والطعام 

بين بداية الصيف Summer Start والربع األول من الخريف

*التكلفة اإلجمالية تختلف حسب عدد الوحدات المختارة. تخضع الرسوم المذكورة 
أعاله لعمل حاكمي وتشريعي وتدريسي و/أو عمل متعلق بالحرم الجامعي وقد 

تتغير دون إشعار.

ً       ابدأ قدماً. أنِه قدما

Summer Start هو برنامج أكاديمي لمدة 6 أسابيع للطالب الجدد الدوليين 
والذي يوفر بداية قوية في UC Davis )جامعة كالفورنيا دافيس( من خالل تقديم:

•  الوصول إلى كبار األساتذة في بيئة تدريس شخصية مبنية على 
احتياجات الطالب

 •  مجموعة مختارة من المساقات التي تجعل الطالب يتخرجون 
مبكراً قبل أقرانهم

•  توجيه تفاعلي داخل الحرم الجامعي يبني عالقات ومهارات تواصل بين 
الثقافات أثناء تدريس المهارات للنجاح في جامعة بحثية

عندما يبدأ الخريف، يتمتع طالب Summer Start بالمعرفة والمهارات 
والثقة لتحقيق النجاح وشبكة من األصدقاء والزمالء لمساعدتهم على النجاح 

 .UC Davis في

   
    برنامج Summer Start فعال من حيث التكلفة

خالل الصيف، يدفع جميع الطالب 279$/ للوحدة، أي حوالي ¼ معدل الرسوم 
خالل السنة الدراسية للطالب من خارج والية كاليفورنيا.

الوحدات المساق 
                                                                                                  

مهارات أكاديمية: 
2 ______________________ استكشاف المؤسسة البحثية )مطلوب(

كتابه لمستوى المبتدئين 
4 ______ قراءة وكتابة تمهيدية ومتوسطة ومتقدمة )تحسب لمتطلبات التخرج(

الرياضيات
مساق ما قبل التفاضل والتكامل______________________ 3  •   
مساق قصير في التفاضل والتكامل____________________ 3  •   
4 _______________________ مساق في التفاضل والتكامل  •   

الحلقات الدراسية للسنة األولى 
 فصول صغيرة حول مواضيع خاصة تدرس من قبل 

أعضاء هيئة تدريس متعهدين بنجاح الطالب__________________ 2-1

مساقات تعليم عام 
3 _______________________________ تصميم القهوة  •   
3 _________________________ الغذاء والفلكلور والصحة  •   
3 _______________________ اكتشافات ومفاهيم في التغذية  •   

       المساقات المتاحة

       مواعيد البرنامج

2 أغسطس - 14 سبتمبر، 2019 

       عّجل في مسار الحصول على شهادتك

توفر مساقاتنا األساس األقوى للطالب الجدد في UC Davis. إنها تلبي المتطلبات 
الهامة للجامعة والشهادة وتضع الطالب على المسار السريع نحو التخرج. يأخذ 

الطالب من 8 إلى 10 وحدات )حوالي 3 إلى 4 فصول(.


