
 

   :Grossmont Collegeرسالة كلية 

ن األفراد المختلفين من تحقيق آمالهم وأحالمهم واالستفادة من كامل إمكانياتهم، Grossmont Collegeتلتزم كلية   بتوفير بيئة تعليمية استثنائية تمكِّ

 وإعداد قادة متنورين ومواطنين مدركين للمجتمعات المحلية والعالمية. 
 

 8/2018مكتب شؤون الطالب، تم التحديث في 

 إجراءات القبول والسجالت

 150، قاعة رقم 10مبنى رقم 

 مساءً  6:00صباًحا حتى  8:00الثالثاء، من  -االثنين 

مساًء،  5:00صباًحا حتى  8:00الخميس، من  -األربعاء 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  8:00الجمعة، من 

 7186-644(619)هاتف: 
 

 إجراءات القبول والتسجيل 

 دفاتر عالمات الطالب 

 بطاقة هوية الطالب 

  خدمات قدامى المحاربين 

 قبول الطالب الدوليين 

 تقييم التخرج 

 العرائض 

 

 

 مكتب أمين الخزينة

  110، قاعة رقم 10مبنى رقم 

مساًء،  6:00صباًحا حتى  8:00الثالثاء، من  -االثنين 

 5:00صباًحا حتى  8:00الخميس، من  -األربعاء 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  8:00مساًء، الجمعة، من 

 7660-644(619)هاتف:  
 

 دفع الرسوم وتذاكر وقوف السيارات
 

مالحظة: يجب شراء تصاريح وقوف السيارات 
، وسيتم إرسالها WebAdvisorمن خالل موقع 

 أيام عمل. 3بالبريد خالل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 الخدمات المتخصصة للطالب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز موارد قدامى المحاربين

 253، قاعة رقم 21مبنى رقم 

 مساءً  6:00صباًحا حتى  8:00الثالثاء، من  -االثنين 

 5:00صباًحا حتى  8:00الخميس، من  -األربعاء 

 مساءً 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  8:00الجمعة، من 

 2237-644(619)هاتف: 

 خدمات المساعدة بالحاسوب 

  الدعم والتوجيه من األقران 

  معلومات المساعدات المالية والمساعدة في

 تقديم الطلبات 

 رد الموجودة داخل/خارج اإلحالة إلى الموا

 الحرم الجامعي 

  االستشارات األكاديمية والشخصية

 والوظيفية

 مكتبة استعارة الكتب الدراسية 

 EOPSوبرنامج  CAREبرنامج 

 125، قاعة رقم 60مبنى رقم 

 مساءً  6:00صباًحا حتى  8:00الثالثاء، من  -االثنين 

 مساءً  5:00صباًحا حتى  8:00الخميس، من  -األربعاء 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  8:00الجمعة، من 

 7617-644(619)هاتف: 
 

برنامجان تمولهما الوالية للطالب المحرومين اقتصادي ًا 

 وتعليمي ًا، يوفر البرنامجان: 

 أولوية التسجيل 

 االستشارات األكاديمية والشخصية والوظيفية 

  منح برنامجEOPSقسائم للحصول على الكتب مجانًا/ 

 برنامج المعهد الصيفي 

  CalWORKSوبرنامج  New Horizonبرنامج 

 125، قاعة رقم 60مبنى رقم 

 مساءً  6:00صباًحا حتى  8:00الثالثاء، من  -االثنين 

 5:00حتى  صباًحا 8:00الخميس، من  -األربعاء 

 مساءً 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  8:00الجمعة، من 

 7552-644(619)هاتف: 
 

يوفر هذان البرنامجان خدماتهما للطالب/أولياء 

األمور الذين يحصلون على المساعدات النقدية أو 

من ذوي الدخل المنخفض ويدرسون 

 التخصصات المهنية، وتتمثل الخدمات فيما يلي: 

  األكاديمية والشخصية االستشارات

 والوظيفية

 أولوية التسجيل 

 تمويل رعاية األطفال 

 مساعدات الكتب الدراسية 

  )برامج الدراسة والعمل )إذا كنت مؤهاًل 

 

 مركز النقل

 173، قاعة رقم 10مبنى رقم 

 6:00صباًحا حتى  8:00الثالثاء، من  -االثنين 

 مساءً 

 صباًحا حتى 8:00الخميس، من  -األربعاء 

 مساءً  5:00 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  8:00الجمعة، من 

 7215-644(619)هاتف: 
 

  المساعدة في النقل إلى أي كلية أو جامعة

 الدراسة بها أربع سنواتمدة 

  االستشارات الفردية للطالب الراغبين في

االلتحاق بالجامعة والتخصصات ما قبل 

 المهنية

  االستشارات األكاديمية والشخصية

 والوظيفية

  

 مركز الموارد التعليمية والتكنولوجية

 70مبنى رقم 

 9:00حتى صباًحا  7:30الخميس، من  -االثنين 

 مساءً 

 مساءً  3:00صباًحا حتى  7:30الجمعة، من 

 7748-644(619)هاتف متجر التكنولوجيا: 

 7355-644(619)هاتف المكتبة: 
 

 مركز التكنولوجيا المساعدة 

  معمل تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة

 ثانية/الدراسات المستقلة

 مركز تعليم الكتابة باللغة اإلنجليزية 

 المكتبة 

  دراسات الرياضياتمركز 

 مركز الدروس الخصوصية 

 
 معمل الحاسوب المفتوح

 مساءً  9:00صباًحا حتى  7:30الخميس، من  -االثنين 

 مساءً  3:00صباًحا حتى  7:30الجمعة: من 

 

 

مركز موارد ذوي االحتياجات الخاصة 

(A.R.C). 

 120، قاعة رقم 60مبنى رقم 

صباًحا حتى  8:00، من الثالثاء -االثنين 

 مساءً  6:00

صباًحا  8:00الخميس، من  -األربعاء 

 مساءً  5:00حتى 

 1:00صباًحا حتى  8:00الجمعة، من 

 مساءً 

 7112-644(619)هاتف: 

 7712-567(619)نائب الرئيس: 
 

  الخدمات األكاديمية وخدمات الدعم

 للطالب ذوي اإلعاقة   

  االستشارات األكاديمية والشخصية

 والوظيفية

  

 إعادة تسجيل البالغين، 

 خدمات توظيف الطالب ومركز الموارد الوظيفية

 146، قاعة رقم 60مبنى رقم 

 6:00صباًحا حتى  9:00الثالثاء، من  -االثنين 

 مساءً 

 مساءً  5:00صباًحا حتى  9:00الخميس، من  -األربعاء 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  9:00الجمعة، من 
 

 7697-644(619)إعادة تسجيل البالغين: 

 7611-644(619)خدمات توظيف الطالب: 

 7614-644(619)مركز الموارد الوظيفية: 

  الندوات ودورات اإلعداد والتوجيه الخاصة

 بإعادة تسجيل البالغين

 التقييمات الوظيفية 

  التطوير الوظيفياستشارات 

  :التثقيف الخاص بالبحث عن الوظائف

السيرة الذاتية، المقابلة الشخصية، وإعداد 

 طلبات التوظيف

 خدمات توظيف الطالب عبر اإلنترنت 

 مكتبة البحث عن الوظائف  

 



 مركز التقييم

 172، قاعة رقم 10مبنى رقم 

 مساءً  6:00صباًحا حتى  8:00الثالثاء، من  -االثنين 

 5:00صباًحا حتى  8:00الخميس، من  -األربعاء 

 مساءً 

 مساءً  1:00حتى  صباًحا 8:00الجمعة، من 

 7200-644(619)هاتف: 

 اختبارات التقييم/تحديد المستوى 

 االختبار المؤسسي لتعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 

 موافقات االشتراطات المسبقة 
 

 

 المساعدات المالية

 109، قاعة رقم 10مبنى رقم 
 مساءً  6:00صباًحا حتى  8:00الثالثاء، من  -االثنين 

 مساءً  5:00صباًحا حتى  8:00الخميس، من  -األربعاء 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  8:00الجمعة، من 

 7129-644(619)هاتف: 
 

 المنح 

 برامج الدراسة والعمل 

  ،القروض، واإلعفاءات من الرسوم

 وما إلى ذلك.

   المنح الدراسية 

 مركز االستشارات

 162، قاعة رقم 10مبنى رقم 

صباًحا حتى  8:00الثالثاء، من  -االثنين 

 مساًء  6:00

حتى صباًحا  8:00الخميس، من  -األربعاء 

 مساءً  5:00

 مساءً  1:00صباًحا حتى  8:00الجمعة، من 

 7208-644(619)هاتف: 
 

  االستشارات األكاديمية والشخصية

 والوظيفية، واستشارات النقل

 إستراتيجيات النجاح الخاصة بالكلية 

  االستشارات الخاصة بالطالب

 الدوليين

 التوجيه/اإلرشاد 

 صفوف االستشارات 

  المحاربيناستشارات قدامى 

  برنامجPUENTE 

  برنامجUMOJA 

 شؤون الطالب        

 204، قاعة رقم 60رقم  مبنى 

 5:00صباًحا حتى  9:00الخميس، من  -االثنين 

 مساءً 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  9:00الجمعة، من 

 7600-644(619)هاتف: 

  الطالب المنتسبون إلى كليةGrossmont 

College 

 مجلس التنسيق بين األندية 

 النوادي/الهيئات الطالبية 

 مساحات األرضية المشتركة/الحوار بين 

 الثقافات بين الطالب

 تنمية المهارات القيادية 

 األنشطة الجامعية 

 سلوك الطالب 

 مظالم/شكاوى الطالب 

 مكتبة بيع الكتب حرية النشر/حرية التعبير في الحرم الجامعي 

 600B، قاعة رقم 62مبنى رقم 

 مساءً  7:00صباًحا حتى  7:30الخميس، من  -االثنين 

 مساءً  2:00صباًحا حتى  7:30الجمعة، من 

 7674-644(619)هاتف: 

 الكتب المدرسية 

 اللوازم/وجبات خفيفة 

 إعارة الكتب 

 

 السالمة العامة

 5مرأب السيارات، ساحة رقم 

 ساعة 24مفتوح 

 تطبيق القانون
 

 الطوارئ 

 911هاتف: 

تمثل خطًرا على الحياة، حاالت الحاالت التي 

الطوارئ الطبية، الحرائق، الجرائم/االضطرابات 

 الجارية، انسكاب المواد الكيميائية
 

 الحاالت غير الطارئة 

 7800-644(619)هاتف: 

تقرير الجرائم )غير الجارية(، أنشطة المخدرات 

 المشتبه بها، طلب التواجد للحفاظ على السالم
 

 ووقوف السيارات خدمات الحرم الجامعي

 7654-644(619)هاتف: 

خدمات المساعدة الخاصة بالسيارات، البحث عن 

المفقودات، حراسات السالمة، اقتباسات/تطبيق 

 وقوف السيارات

 التوعية

 مكتب االستقبال، 10مبنى رقم 

 7240-644(619)هاتف: 

 الجوالت الجامعية 

 المساعدة في تقديم الطلبات 

 معلومات عامة عن الحرم الجامعي 

 التوعية المجتمعية 

 

 نافذة األنشطة الطالبية

 ، بجوار قسم المساعدات المالية10مبنى رقم 

صباًحا حتى  9:00الخميس، من  -االثنين 

 مساًء  5:00

 مساءً  1:00صباًحا حتى  9:00الجمعة، من 

 7602-644(619)هاتف: 
 

 اشتراكات الحافلة نصف السنوية/الشهرية 

  بطاقة اإلعانات )الحصول على

التخفيضات داخل/خارج الحرم الجامعي، 

بما في ذلك تذاكر دور السينما، 

وخصومات المكتبات، وخصومات 

 الطعام، وما إلى ذلك(.

 خدمة الفاكس الصادرة 

 ة طوابع بريدي 

  باعة الحرم الجامعي 

  حسابات النادي الجامعي 
 

 فقط. نقًدامالحظة: تتم جميع المعامالت النقدية 

 لتشجيع اليافعين NEXTUPبرنامج   

 125، قاعة رقم 60مبنى رقم               

مساًء،  6:00صباًحا حتى  8:00الثالثاء، من  -االثنين    

 مساءً  5:00صباًحا حتى  8:00الخميس، من  -األربعاء 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  8:00الجمعة، من 

 7617-644(619)هاتف: 
 

برنامج تموله الوالية ويوفر دعًما إضافي ًا للطالب الذين 

 اليافعين، بما في ذلككانوا يتلقون الرعاية في دور كفالة 

االستشارات األكاديمية والوظيفية والشخصية واألزمات 

المتخصصة، والتمويالت اإلضافية الخاصة بالكتب، 

 وبطاقات العبور أو الوقود، والمنح النقدية

 

 

 

 
 

 !GROSSMONT COLLEGEمرحبًا بكم في كلية 

 نصائح سريعة للتعرف على الكلية
 

  تبدأ إجراءات تقديم الطلبات والتسجيل عبر اإلنترنت علىwww.grossmont.edu. 

 

  من قسم إجراءات القبول حالما تنتهي إجراءات التسجيل، احصل على بطاقة الهوية المصورة الخاصة بالكلية

والسجالت. أحضر نموذًجا من الهوية المصورة مثل الرخصة أو جواز السفر، وما إلى ذلك الصادرة من والية 

 كاليفورنيا.

 

  يتوفر فيديو توجيهي وجولة ذاتية التوجيه على الموقعwww.grossmont.edu :الكلمات المفتاحية ، 

 ( على هاتفك الذكي. QR code readerاالستجابة السريعة )"فيديو توجيهي" أو استخدام قارئ رمز  
 

  ال تفوت أي موعد نهائي! قم بتنزيل تطبيقGradGuru  المجاني على هاتفiPhone  أو أي هاتف يعمل بنظام

للبقاء على اطالع على المواعيد النهائية الخاصة بأقسام القبول والسجالت، والمساعدات  Androidتشغيل 

 المالية واالستشارات.

 الخدمات الصحية للطالب

  130، قاعة رقم 60مبنى رقم 

 5:00صباًحا حتى  9:00الخميس، من  -االثنين 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  9:00ًء، الجمعة، من مسا

 7192-644(619)هاتف: 

  ممرضة معتمدة متاحة لتقديم خدمات عالج

اإلصابات/اإلسعافات األولية/تقييم الحاالت 

المرضية/متطلبات التطعيمات/فحص مرض 

 السل/لقاحات اإلنفلونزا

  خدمات اإلحالة ذات التكاليف المعقولة للحصول

 الطبية/عالج األسنان/األساسيةعلى االحتياجات 

  التثقيف الصحي والفعاليات الصحية، بما في ذلك

 حمالت التبرع بالدم

 االحتياجات الغذائية من مطاعم 
 Gizmo's Kitchen 

 

 خدمات الصحة العقلية

  130، قاعة رقم 60مبنى رقم 

 5:00صباًحا حتى  9:00الخميس، من  -االثنين 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  9:00مساًء، الجمعة، من 

 7192-644(619)هاتف: 

 استشارات سرية في مجال الصحة العقلية 

 تدخل فوري لحل األزمات 

 جلسات المجموعات الصغيرة 

 خدمات الصحة العقلية

  130، قاعة رقم 60مبنى رقم 

 مساًء، 5:00صباًحا حتى  9:00الخميس، من  -االثنين 

 مساءً  1:00صباًحا حتى  9:00الجمعة، من  

 7192-644(619)هاتف: 

 استشارات سرية في مجال الصحة العقلية 

 تدخل فوري لحل األزمات 

"في رسالة نصية إلى courageهل تحتاج إلى مساعدة؟ أرسل كلمة "
خط رسائل األزمات النصية مجاني وسري ومتاح  .741741الرقم 

 .على مدار الساعة يومي ًا، طوال أيام األسبوع


