
 

 القبول والسجالت

 150، غرفة 10مبنى 

 مساءً  6 -صباًحا  8الثالثاء  -اإلثنين 

صباًحا  8مساًء، الجمعة  5 -صباًحا 8الخميس  -األربعاء 
 مساءً  1 -

 7186-644(619): الهاتف

 

 القبول والتسجيل 

 نسخ طبق األصل 

 بطاقة هوية الطالب 

  خدمات قدامى المحاربين 

  الدوليينقبول الطالب 

 تقييم التخرج 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 مركز التحويل

 173، غرفة 10مبنى 

 مساءً  6 -صباًحا  8الثالثاء  -اإلثنين 

 5 -صباًحا  8 األربعاء -الثالثاء 
 مساءً 

 مساءً  1 -صباًحا  8الجمعة 

 7215-644(619): الهاتف
 

  المساعدة في التحويل إلى أي
 كلية أربع سنوات أو جامعة

  اإلرشاد الفردي لطالب جامعة
UniversityLink  والتخصصات

 ما قبل المهنية

 ورش عمل التحويل 

 

 

 125، غرفة 60مبنى 

 مساءً  6 -صباًحا  8الثالثاء  -اإلثنين 
 مساءً  5 -صباًحا  8الخميس  -األربعاء 

 مساءً  1 -صباًحا  8الجمعة 

 7617-644(619): الهاتف
 

الذين يشعرون طالب قامت الدولة بتمويل البرنامج لل
 : اقتصادًيا وتعليمًيا وتقدم لهم اآلتي بالحرمان

 أولوية التسجيل 

  الشخصي/ اإلرشاد األكاديمي 

  منحEOPS  /قسائم صرف كتب 

  معهد صيفي 

 

برامج الطالب ذوي اإلعاقة 
 (.A.R.C)والخدمات 

 120، غرفة 60مبنى 

 مساءً  6 -صباًحا  8الثالثاء  -اإلثنين 

 5 -صباًحا  8األريعاء  -الثالثاء 
 مساءً 

 اءً مس 1 -صباًحا  8الجمعة 
 7112-644(619): الهاتف

 7712-567(619): نائب الرئيس
 

الخدمات األكاديمية والدعم للطالب 
 ذوي اإلعاقة

 

 

  ،إعادة قيد البالغين
 توظيف الطالب والمركز المهني

 146، غرفة 60مبنى 

 مساءً  6 -صباًحا  9الثالثاء  -اإلثنين 

 مساءً  5 -صباًحا  9األريعاء  -اء الثالث

 مساءً  1 -صباًحا  9الجمعة 
 

 7697-644(619): إعادة قيد البالغين

 7611-644(619): توظيف الطالب

 7614-644(619): المركز المهني
 

 توجيهات وندوات إعادة قيد البالغين 

 التقييمات المهنية 

 اإلرشاد والتطوير المهني 

السيرة الذاتية : تعليمات البحث عن وظيفة 
 والمقابلة وتجهيز الطلب

 خدمات توظيف الطالب عبر اإلنترنت 

 المكتبة المهنية  

 

 

 خدمــــــات اسـتثنــــائــيـة للطـلبـــــه  

 مكتب أمين الصندوق
  110، غرفة 10مبنى 

 -مساًء، األربعاء  6 -صباًحا  8الثالثاء  -اإلثنين 
 1 -صباًحا  8جمعة مساًء، ال 5 -صباًحا  8الخميس 

 مساءً 
 7660-644(619): الهاتف

 

  دفع تذاكر وقوف السيارات/ دفع الرسوم 
يجب شراء تصاريح وقوف السيارات عبر : مالحظة

WebAdvisor  أيام عمل 3وسوف ترسل خالل. 

 

 مركز موارد المحاربين القدامى

 253، غرفة 21مبنى 

 مساءً  6 -صباًحا  8الثالثاء  -اإلثنين 
 مساءً  5 -صباًحا  8الخميس  -األربعاء 

 مساءً  1 -صباًحا  8الجمعة 

 2237-644(619): الهاتف

 مساعدة حاسوبية 

  دعم الزمالء والتوجيه 

 علقة بالمساعدات المعلومات المت
 المالية والمساعدة في طلب الوظيفة 

إيقاف موارد الحرم / الرجوع إلى تشغيل 
 الجامعي

CalWORKs/NEW HORIZON  

 125، غرفة 60مبنى 

 مساءً  6 -صباًحا  8الثالثاء  -اإلثنين 

 مساءً  5 -صباًحا  8األريعاء  -الثالثاء 

 مساءً  1 -صباًحا  8الجمعة 

 7552-644(619): الهاتف
 

الخدمات تشمل تمويل رعاية األطفال 
والمساعدة في الكتب المدرسية ودراسة 

العمل والدروس الخصوصية للطالب 
أو / الذين يتلقون المساعدات الحكومية و 

الطالب المسجلين في برامج التدريب 
 المهني 

 

 مركز الموارد التعليمية والتكنولوجية

 70مبنى 

 مساءً 9 -صباًحا  8الخميس  -اإلثنين 

 مساءً  3 -صباًحا  8الجمعة 

: رقم هاتف مركز التسوق التكنولوجي
(619)644-7748 

 7355-644(619): هاتف المكتبة
 

 مركز التكنولوجيا المساعدة 

 ESL  /الدراسات المستقلة 

 مركز الكتابة اإلنجليزية 

 المكتبة 

 مركز دراسة الرياضيات 

 وصيةمركز الدروس الخص 

 المختبر المعتمد على الحاسوب 

 
 مهمة كلية كروسمنت

القاده و اصحاب عقول مغكرة تفيد مجتمعاتنا المحليه مالحقة امالهم, احالمهم , و االمكانية الكامله لبناء مكن مختلف االفراد كلية كروسمنت ملتزمة بتقديم وسائل تعليمية استثنائيه ت

 والعالميه



 شؤون الطالب        
 204، غرفة 60مبنى  
 مساءً  5 -صباًحا  8الخميس  -اإلثنين 

 مساءً  1 -صباًحا  9الجمعة 
 7600-644(619): الهاتف

 

  موسسة الطالب المنضمين لكلية
 جروسمونت 

 Inter-Club Council 

  النوادي والمنظمات الطالبية 

 إعداد برامج القيادة 

  إعداد برامج األنشطة 

  انضباط الطالب 

 عملية تظلم الطالب 

  النشر في الحرم الجامعي 

 حرية التعبير 

 الخدمات الصحية للطالب

 130، غرفة 60مبنى 

 مساءً  5 -صباًحا  9خميس ال -اإلثنين 

 مساءً  1 -صباًحا  9الجمعة 

 7192-644(619): الهاتف

 

  مجازات لمعالجة اي جروح/ ممرضات
اسعافات اولية/ تشخيص طبي/اللقاحات 
 المطلوبة/ لقاح االنفلونزا/ فحص السل.

  العناية باألسنان / اإلحاالت الطبية
 منخفضة التكلفة 

 االستشاره السرية للصحة النفسية 
  الفوري لالزمات.التدخل 

 التثقيف الصحي واألحداث الصحية 

  الدمسحب 

  مخزن طعام مطبخ كرفنفحص 

 
 

لمزيد من المعلومات عن ساعات الدوام 
 والمناسبات القادمة يرجى زيارة الموقع:

http://bit.ly/2wJw007 

 GRIFFINخدمات غذاء 
 وتسوق جافا Griffinمنطقة طعام 

 Griffinمركز طالب 
 8مساًء، الجمعة  7:30 -صباًحا  7:30الخميس  -االثنين 

 مساءً  2 -صباًحا 
 Griffinمتجر 

 
 500 QUAD 

 Café 200متجر 

 200بناية 
 مساًء؛ مغلق الجمعة 2 -صباًحا  8الخميس  -إلثنين ا
 

 مركز اإلرشاد

 162، غرفة 10نى مب

 مساءً  6 -صباًحا  8الثالثاء  -اإلثنين 
 مساءً  5 -صباًحا  8الخميس  -األربعاء 

 مساءً  1 -صباًحا  8الجمعة 

 7208-644(619): الهاتف
 

  األكاديمي/ اإلرشاد التحويلي 

 اإلرشاد المهني 

 اإلرشاد الشخصي 

 استراتيجيات نجاح الكلية 

 إرشاد الطالب الدوليبن 

  إلرشادا/ التوجيه 

 حصص اإلرشاد 

 إرشاد قدامى المحربين 

  برامجPUENTE   وUMOJA 

 

  NEXTUP لشباب الرعاية البديلة 

 125، غرفة 60مبنى               

الخميس  -مساًء، األربعاء  6 -صباًحا  8الثالثاء  -ين اإلثن   
 مساءً  5 -صباًحا  8

 مساءً  1 -صباًحا  8الجمعة 

 7617-644(619): الهاتف
 

يوفر هذا البرنامج الذي تموله الدولة دعم إضافي للطالب 
. متضمنا االرشاد االكاديمي الذين كانوا في الرعاية البديلة

شخصيه واستشارات  المتخصص, الوضائف, استشارات
ازمات, مصروف جيب اضافي, دفع تكلفة النقل او الوقود, 

 ومنح ماليه اخرى

 

 السالمة العامة

 5بناية ركن السيارات، قسم 

 ساعة 24مفتوح 

 إنفاذ القانون

 

 911: هاتف الطواريء

  المواقف التي تهدد الحياة أو في حاالت الطوارئ
ب يحدث حالًيا شغ/ الطبية أو الحرائق أو جريمة 

 أو تسرب مواد كيماوية

 

 7800-644(619): هاتف غير متعلق بالطوارئ

  أو االشتباه ( لم تحدث بعد)اإلبالغ عن جريمة
في وجود ترويج للمخدرات أو طلب الحضور 

 للحفاظ على األمن

 

 خدمات الحرم الجامعي وركن السيارات

 7654-644(619): الهاتف

  والتنويهات بركن مساعدة السيارات والمفقودات
 إنفاذ القانون ومرافقون السالمة/ السيارات 

 نافذة األنشطة الطالبية

 ، بجانب المساعدات المالية10مبنى 

 مساًء  5 -صباًحا  9الخميس  -اإلثنين 

 مساءً  1 -صباًحا  9الجمعة 

 7602-644(619): الهاتف
 

  لكل / أوذونات العبور الشهرية
 فصل دراسي

 قم بالشراء )م بطاقات الخص
للحصول على تخفيضات داخل 

وخارج الحرم الجامعي بما في ذلك 
تذاكر السينما وخصومات متاجر 

 (الكتب والطعام، الخ

 خدمة الفاكس الصادر 

  طوابع بريدية 
 .المعامالت نقدية فقط: مالحظة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

  أهال وسهال بكم في كلية كروسمنت                   
 معلومات سريعة لك                                     

                                       

 
 

 

  سيبدأ قبول الطلبات والتسجيل على االنترنت عبرwww.grossmont.edu 

  من القبول والسجالتهوية الطالب بمجرد التسجيل، احصل على . 
أحضر صورة من بطاقة الهوية مثل رخصة قيادة كاليفورنيا أو جواز السفر، 

 الخ 

  فيديو التوجيه والجولة الموجهة متوفرة عبرwww.grossmont.edu   الكلمات الدليلية :
ام قارئ رمز االستجابة السريعة على الهاتف الذكي الخاص أو استخد" الفيديو التوجيهي"

 .. بك

 قم بتنزيل تطبيق المجاني ! ال تفوت أبًدا الموعد النهائيGradGuru  لهواتفiPhone  أو
Android  لالطالع على آخر المستجدات في القبول والسجالت والمساعدات المالية والمواعيد

 .النهائية لإلرشاد

  

 المساعدة المالية

 109، غرفة 10مبنى 

 مساءً  6 -صباًحا  8الثالثاء  -اإلثنين 

 5 -صباًحا 8الخميس  -األربعاء 
 مساءً  1 -صباًحا  8مساًء، الجمعة 

 7129-644(619): الهاتف
 

 اإلعانات 

 اسة العملدر 

 القروض ورسوم التنازل، الخ 

  المدرسيةالمنح 

 

 مركز التقييم

 172، غرفة 10مبنى 
 مساءً  6 -اًحا صب 8الثالثاء  -اإلثنين 
 مساءً  5 -صباًحا  8 األربعاء -الثالثاء 

 مساءً  1 -صباًحا  8الجمعة 
 7200-644(619): الهاتف

 

  اختبار تحديد المستوى/ تقييم 

  اختبار(TOEFL) 

 دفع الرسوم األساسية 

 

 متجر الكتب

 ب 600غرفة  62بناية 
 2 -صباحا 7:30الجمعة  مساء, 7-صباحا 7:30الحميس  –االثنين 

 ضهرا

 7674 – 644 (619)هاتف                         

 ايجار كتب –وجبات خفيفه  –كتب مدرسية  –قرطاسية 

 

http://www.grossmont.edu/

