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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 

 ميت  جامنرب البط شيعي Summer Start نم يعلجاما مرحلا لخاد تاعاق يف 
  2  - سطسأغ14،ربمتبس  2020. .نكسلا يف حداو كيرش علطلاب ما نارقإ
  فازلت صالةو كةرمشت تامامى حلع يتوحتو فةيكمو دجاسالب ةشورمف فرغلا
 بتكموظفو مو ونمين مقواعدسم رفيتو .سبالملا لسغان لكمو سةارد صالةو

.عقوملا يف لابستقا

  احةبسلا كربو يياضرلا عمجملاو ةبتكملا لمشت يعلجاما مرحلا تخدماو قفارم 
.ماعلا لقنلا لسائوو اسوبحلا تاربتخمو لطلابا سلامةو ةحص زكرمو

  اًييوم تابجو ثالث تابجلوا خطة نمضتت رفوت يلتاو ،امةعلا ماعلطا تاعاق يف 
  لالحلا لألكا و تاناويحلا تتجانون ملكأي نلذيا نييتابنلاو نييتابنلل تااريخ

  كيتشار ،كلذ ة إلىفالإضاب .ةيئاغذ دويق ملديه نمل ىرأخ تااريخو رشوكلاو
Summer Start يموظفو سةالدرا زملاء عم "ةرألسا طمن" شاركون عشاءملا 

.عوبألسا يف ةحداو ةرم

        خطوات التقديم

 )Statement of Intent to Register, SIR( 1.  قم بتقديم بيان نيّة التسجيل
MyUCDavis تنرتنإلا تولابق ةباوب لخلا نم  

2 .بلط لمأك  Summer Startربع
 . جذومن بلطا I-20 ختاريب دأبي 3،سطسأغ  2020  

)حاملو التأشيرة(3

قدم الطلب بحلول 1 يونيو للحصول على قبول مضمون.

$2,527.18 ______________________________ السكن • 
ن صحييمأت______________________________ $405 • 

_____________ الرسوم الدراسية الصيفية • 
$ • 
$ • 

• 

 ةيعمجالا موسرلا___________________________331.59
  جمانربلا موسر __________________________ 975.00

  ،راطملا نم لقنلا لباقم ىأخر فيراصم وستلا ،ر آخرفسق،
ألا زماوللاو بتكلا ،ةيصخشلا داوملا   امعطلان وكسلا ،ةيميادك

ألوا عبرلاو فيصلا ةيادب نيب Summer Start فيرخلا نم ل

إلا  ةفلكتلا*  ةروكذملا موسرلا عضخت .ةراتخملا تادحولا ددع بسح فلتخت ةيلامج
 دي وقعمجالا حرملاب قلعتم لمسي و/أو عيردتي وعيرشتي ومكاح لمعل هأعلا

.راعشإ نر دويغتت

ً       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
 (*ةحدو لكل) UC Davis •   $279.00 ةعملجا ميو 31،سطسأغ  2020. 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

یولیو - 12 سبتمبر 2020 31   

       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(.




