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 مھمة معلومات
مساء على العنوان  ۸في مقر إدارة استودیو قرین بعد الساعة  كل یوم جمعةاالجتماع األسبوعي لألعضاء 

 :التالي
91 Thorn Ln, Newark, DE 19711 
https://goo.gl/maps/wF6u6qF7uA72 

 
 :السعودي الملتقىیمكن االنضمام إلى مجموعة 

Saudi Students in Delaware: Facebook 
@SSC_DETwitter:  

 :او طلب االنضمام إلى مجموعة الواتس لالستفسارات بالتواصل مع
  0538888868فھد الحربي 

  0547070678    ولعلي كا
 0554521318 الجھنيمؤید 

 
 
 

 الموقع الرسمي
 

www.Saudiatde.com 
 
 

 في المعھدرابط تغیر الكالسات 
www.eli.udel.edu/login.asp 

 
 

 باص الجامعة
 یمر كل مباني الجامعة والمعھد مجانا ولھ عدة محطات في الحرم الجامعي وھذا رابط الباص

www1.udel.edu/udshuttle 
 من متجر البرامج على الجوال UD Shuttleأو تحمیل البرنامج 

 
 

 خطوات الفیزا

https://goo.gl/TCnjkG 
 
 

 دلیل الطالب في مرحلة اللغة

www.sacm.org/ArabicSACM/pdf/ESL-students-guide.pdf 
 
 

 :عبر االیمیل الرسميھذا ما استطعنا جمعھ من خالل تجاربنا، فإذا كان ھناك أي مالحظة أرجو مراسلتنا 
 

info@saudiatde.com 
  3024645004: الموحد رقم التواصل

https://goo.gl/maps/wF6u6qF7uA72
https://goo.gl/maps/wF6u6qF7uA72
https://www.facebook.com/groups/SSC.DE
https://twitter.com/ssc_de
http://www.saudiatde.com/
http://www.saudiatde.com/
http://www.eli.udel.edu/login.asp
http://www.eli.udel.edu/login.asp
http://www1.udel.edu/udshuttle/
http://www1.udel.edu/udshuttle/
https://goo.gl/TCnjkG
https://goo.gl/TCnjkG
http://www.sacm.org/ArabicSACM/pdf/ESL-students-guide.pdf
http://www.sacm.org/ArabicSACM/pdf/ESL-students-guide.pdf
mailto:info@saudiatde.com
mailto:info@saudiatde.com


 ۳ 

 نحن من
إلى تقدیم الخدمة لجمیع الطالب القادمین إلى والیة دیالویر الویر یفي الملتقى السعودي بدنھدف 

سواًء من طالب المعھد أو الجامعة ونحن نسعى جاھدین بمشیئة هللا أن ُنرضي هللا أوالً ثم نعمل في 
 .الوالیةوفي ھذا الدلیل تم جمع اھم المعلومات عن  خدمة جمیع طالب وزوار والیة دیالویر

 

التجدید والتطویر الدائم لدعم الملتقى السعودي في الوالیة والسمو بھ لجعلھ  األھداف،ومن أھم 
دیالویر، ویكون ذلك بإیصال رسالتنا  والیةمنظومة متكاتفھ وفعالة داخل المجتمع األمریكي في 

یادة التواصل االجتماعي وإبراز ھویتنا الراقیھ للمجتمعات االُخرى. ومن أھدافنا أیضاً ز” كمسلمین“
والثقافي والمساھمة في تذلیل العقبات التي تواجھ الطالب المبتعثین وتھیئة المناخ المناسب لھم 
ومساعدتھم على االندماج مع زمالئھم والمشاركة مع المجتمع والمؤسسات األمریكیة لعكس صورة 

 إیجابیة عن المجتمع السعودي واإلسالمي.

 

 

 

 دیالویر والیة عن معلومات
ألطلسي ویعود تقع والیة دیالویر في الجزء األوسط من الوالیات المتحدة المطل على المحیط ا

ب دیالویر الذي اكتشف نھر دیالویر. وتلق De Lawrrلذكرى البارون  اسم الوالیة تخلیدا
 .%۰٫۳لصغر حجمھا وثراءھا النسبي وتبلغ نسبة السكان العرب  بالوالیة الماسیة نظرا

ویحدھا شرقا   Rhode Island بعد والیةفي أمریكا والیة دیالویر ثاني أصغر والیة  تعتبر
 ۷۸۳،٦۰۰. یبلغ عدد سكان دیالویر Maryland ویحدھا غربا والیة New Jersey والیة

 .۲۰۰۲نسمة حسب إحصائیات عام 
 Newark في مدینة University of Delaware من أھم جامعات دیالویر جامعة دیالویر

وتأسست عام  Wilmingtonو جامعة  ۲۰٫۷۱۳ویبلغ عدد طالبھا  ۱۷٤۳وتأسست عام 
 .طالب ۷٫۱٥٦وعدد طالبھا  ۱۹٦۷

یوجد  ۱٥۰۰الى  ۷٥۰المدینة لیست بالغالیة وال بالرخیصة حیث متوسط أسعار السكن من 
معة بھا معھد واحد فقط معتمد من الملحقیة الثقافیة السعودیة وھو معھد اللغة التابع لجا

، ال یوجد مطار في نیوارك دیالویر، لكن توجد ثالث مطارات دولیة قریبة من ELI دیالویر
دقیقة ، مطار واشنطن العاصمة ویبعد تقریباً  ٤٥المدینة: مطار فیالدیلفیا ویبعد تقریباً 

من  Newark ساعتین ، وأخیراً مطار نیویورك ویبعد تقریباً ساعتین ونصف. وتعبر مدینة
وتعبر المدینة مدینة جامعیة  دن اماناً في الوالیة وھي التي یقع فیھا المعھد والجامعةالم أكثر

 .واغلب المراكز التجاریة لیست بالبعیدة وسھلھ الوصول
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 المعھد
 

 :نبذه •
 

المعھد یعتبر من أقوى المعاھد تقریباَ في الوالیات الشرقیة إذا لم یكن على مستوى أمریكا وھو المعھد 
 6الوحید المعتمد من الملحقیة في والیة دیالویر ویعتبر معھد أكادیمي تابع للجامعة ویتألف من 

 .ى أسبوعأیام إل 3أسابیع بینھم إجازة من  8أو  7كل مستوى مدتھ .  مستویات كحد أدنى

 .في أول یوم للدراسة یعمل لك اختبار تحدید مستوى وتوضع في المستوى المناسب لك

 

 :البرامج الدراسیة •
 

 :یحتوي المعھد على عدة برامج دراسیة ولكن أفضلھا والمناسب

 

: Intensive English Program (IEP) -1 

 .قراءة وكتابة صلوفاستماع وتحدث  فصل. ھو برنامج مكثف لتعلم اللغة اإلنجلیزیة
باالضافة إلى مرتین باألسبوع . ظھراَ  12:10صباحاَ وحتى الساعة  8:15الدوام یبدأ من الساعة 

یكون لك مدرس خصوصي ساعة كاملة تتناقش معھ بأي شي تریده سواء المساعدة في 
 .الواجبات والدروس أو تتكلم بأي شي عام

 .باألسبوع لمدة ساعةللمبتدئین یكون فیھ معمل استماع أیضاَ یومین 
 .وغالبا یكون فیھ واجبات یومیة على حسب المدرس

 

: Conditional Admissions Program (CAP) -2 

یدرس نفس . لمن تخصصاتھم موجودة في الجامعة ویریدون الحصول على قبول مشروط
 .باإلضافة إلى نشاطات جماعیة ومحاضرات إضافیة وتحتاج إلى تركیز أكثر IEPبرنامج 

 

: Accelerated University English Program (AUEP) -3 

كدراسة لكنھ للطالب الذین الیوجد لدیھم قبول مشروط أو تخصصھم  CAPھذا نفس برنامج 
 .غیر موجود بالجامعة

بسبب أنھ یجب الحصول على موافقة الجامعة  CAP في الحصول على القبول ببرنامجالتأخیر سبب  :مالحظة
وعند الوصول یبدأ الطالب بإجراءات  AUEPأو  IEPالمشروط، ینصح بالحصول على قبول  على القبول

 .CAPالحصول على القبول المشروط والتحویل لبرنامج 

 



 ٥ 

 الوصول قبل
 

 

 

 :اختیار الرحلة •
. یفضل اختیار رحلة مباشرة من السعودیة لمطار واشنطن وھو یبعد ساعتین عن المدینة

دقیقة عن المدینة ولكن عن طریق رحلة داخلیة من  45یمكن اختیار مطار فیالدلفیا 
مطار واشنطن أو نیویورك واالنتظار على األقل ثالث ساعات في المطار وأیضا یجب 

 .استالم العفش وتسلیمھ والتدقیق على الوزن مرة أخرى
 .خالل ھذا الوقت الشخص قد وصل المدینة من مطار واشنطن

 

دوالر احتیاط یكون أفضل  1000وتودع فیھا ما یقارب  بطاقة فیزاقدر تأخذ لو ت •
 .حتى تستطیع استئجار سیارة من المطار الن الشركات تقبل فقط الفیزا او ماستركارد

دوالر في حالة أنك ترید تأخذ سیارة اجرة  2500أیضا خذ معاك كاش في حدود  •
 تظھر ان معاك مبلغ كبیر في المطار حاول ان الو. والباقي ینفعك للمصاریف والسكن 

 .دوالر 20وأیضا في حال لوتبغى تكرم وتعطي أحد ساعدك ال تزید عن 
 
 

إذا كان كاش حاول تحولھ للدوالر من : بالریال  مبلغ كبیرفي حال لو كان معاك  •
السعودیة ألنك لو جیت دیالویر راح یكون الفرق جدا عالي وما تحصل في الغالب او 

إبقاء المبلغ في السعودیة وبعد الوصول وفتح حساب ببنك أمریكي یتم عمل یمكن 
 .تحویل دولي من البنك السعودي ألمریكي

بعض البنوك مثل الراجحي یجب الحضور شخصیا فأفضل یكون المبلغ مع أحد لیقوم 
 .العملیة تأخذ ثالث أیام كحد أقصىبتحویلھ لك، و

 
 

للي مو متعود على  الفروةالشي الوحید اللي تحتاجھ فترة البرد : بالنسبة للمالبس •
 .البرد اما الباقي فموجود

 

اعمل حساب أنك راح تدفع للسكن شھر تامین كحد اقصى وایجار بنفس وقت توقیع  •
 .دوالر 3000ود العقد یعني في حد

 

طیع إذا كنت راح تأخذ الرقم السعودي معك تأكد من تفعیل خدمة التجوال حتى تست •
 .استقبال الرسائل النصیة، وإذا أحببت استقبال المكالمات مجانا تفعل باقة مبتعث

 

 .التخطیط لطریقة االنتقال من المطار للمدینة وحجز سیارة أو سائق مسبقا ●
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 الوصول بعد
 :أفضل الطرق لالنتقال من المطارات القریبة إلى نیوارك

 

لوجود فرع في  Enterpriseیفضل شركة  من المطار GPS جھاز مع سیارة استئجار -۱
 وھو الخیار المتبع من الغالب نیوارك یمكن تسلیم السیارة فیھ

  یفضل الحجز المسبق و  www.enterprise.comموقع الشركة للحجز 

حسب بعد المطار عن أسعار تختلف على طبعا . المطار من أوبر أو تاكسي سیارة استئجار -۲
 - 300$سیارة تاكسي من مطار واشنطن العاصمة تقریبا : المدینة، على سبیل المثال

 ع العلم یوجد انترنت مجاني في المطار.م $250
 

 .المشترك الباص باستخدام االنتقال -۳
 

الستقبالك عد ائقین الس أحد التنسیق معالتواصل معنا عبر الموقع الرسمي وسوف یتم  -٤
 .نموذج استقبال المطار في موقعناتعبئة 

 

نیوارك والیة دیالویر الرمز (التأكد من اعطاء اسم المدینة والوالیة للسائق وھي  : مالحظة
 .ولیست مدینة نیوارك والیة نیوجرسي )19711البریدي 

 :فتح حساب بنكي
 :البنوك الموجودة في المدینة الطلبات أحد في حساب افتح -۱

 بإیداعوال تقم ) مبلغ كاش لیتم ایداعھ - القبول من المعھد خطاب - I-20-السفرجواز  
 .كل المبلغ الموجود معك ألن بعض البنوك ال تصدر بطاقة الصراف في نفس الوقت

أو خطاب یظھر فیھ اسمك ومعلومات  Void check ملغي شیك البنك من اطلب -۲
 .لبنكيفي فتح الملف بالملحقیة وتفعیل حسابك االحقا حساب الستخدامھ 

تتوفر المعلومات على الموقع اال بعد عدة أیام  القد  I-94مریكا القم بطباعة اثبات دخولك  -۳
 https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home. عن طریق الموقع 

 

الملحقیة عن طریق استخدام جھاز أمریكي قم بفتح الملف في جوال وبعد استخراج رقم 
 .كمبیوتر

 :فتح ملف مبتعث رابط ●
guide.pdf-file-open-std-www.sacm.org/pdf/sholarship  

 
 للحصول على كل الدعم لالستفسار تواصل معنا

 

http://www.enterprise.com/
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home
http://www.sacm.org/pdf/sholarship-std-open-file-guide.pdf
http://www.sacm.org/pdf/sholarship-std-open-file-guide.pdf
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AT&T 
www.att.com 
172 E Main St 

Newark, DE 19711 

PNC bank 

 www.pnc.com 

201 Newark Shopping Center 

Newark, DE 19711 

 شھریة رسوم بدون للطالب حساب یوجد

 

MetroPCS 
wellsfargo.comwww. 

602 Newark Shopping Center 
Newark, DE 19711 

 عروض لدیھم یوجد غالبا

Wells fargo 

www.wellsfargo.com 

622 S College Ave  

Newark, DE 19711 

Bank of America 

com.bankofamerica.www 

230 Fox Hunt Dr 

Bear, DE 19701 

 

  
  البنوك

 

 
 الجوال شرائح

 یوجد شركات كثیر في أمریكا لكن األقرب: ●
 
 
 
 
 

 
 

 
 

● AT&T  4تعتبر األفضل كتغطیةG ولكن سعرھا غالي 

یوجد شركات كثیرة في أمریكا لكن ھذه ھي األقرب ممكن تشترك فیھا وبعدھا تغیر ألي  ●
 .أي وقت تحب شركة في

 

الشرائح بسھولة مع االحتفاظ بالرقم من شركة إلى أخرى ان یمكنك نقل ملحوظة: 
 واجھت اي مشكلة في

 أي من الشركات بشرط الخط یكون فعال.
 

یعطي  $۱۰بـ  Rebtelأیضا لالتصال على رقم في السعودیة یمكن استخدام مثال برنامج 
یظھر ومیزتھ عند التسجیل تفعل برقمك السعودي وعند االتصال  دقیقة في الشھر 90

 200یعطیك اتصال  $ 13اشتراك ب Skype و أیضا برنامج  رقمك السعودي للُمستقبل
 ویظھر رقمك السعودي أیضا. دقیقة اتصال للسعودیة

 
 
 

T-mobile 
mobile.com-www.t 

230 E Main St 
Newark, DE 19711 

http://www.wellsfargo.com/
http://www.wellsfargo.com/
http://www.bankofamerica.com/
http://www.bankofamerica.com/
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 السكن
 :لطالب وطالبات المعھد

 :قبل بدایة الدراسة في المعھد یوجد عدة خیارات للسكن منھا ❖ 
توني ورقة لحجز فندق حتى بدایة الدراسة، وھذا الخیار األرخص ألن  تصلك مع اآلي  .۱

. خصم خاص للطالب، وأیضا في أول یوم دراسي یتم توفیر مواصالت للمعھد المعھد یوفر
 .وترسلھا لالیمیل الموضح فیھا تعبي الورقة

 
فیھ قائمة الفنادق  www.booking.comتحجز بنفسك في أي فندق بالمدینة وعندك   .۲

 وأسعارھا
 .وعن طریق الخریطة تحدد مكانھ وبعده عن المین ستریت

 
 .تحجز غرفة مع عائلة أو شخص ویمشي مع العزاب أكثر Airbnbعن طریق تطبیق   .۳

 
سكن  یأخذأنصح الطالب ألنھ راح یوصل جدید وال راح یكون معھ سیارة بانھ للسكن الدائم   ❖

راح  ومتوفرة مواصالتھ للمعھد فماوعقد فقط لمدة شھرین المعھد سكن مؤثث  عن طریق
أعجبھ  من كھرباء وماء وانترنت مجانیة، إذا أعجبھ كویس واذا ما یعاني، وأیضا الخدمات

 .یكون دبر نفسھ بسیارة وعرف المكان فتزید خیاراتھ یشوف لھ سكن غیره یناسبھ ووقتھا
 :الخیارات المتوفرة عن طریق المعھد  •

 :ائل متوفرللعو ❖ 
� Studio Green   للشقة غرفتین وصالة 3120) $أسابیع 8(وسعره تقریبا للمستوى حوالي. 
�  Pine Brook  للشقة مكونة من غرفة نوم وغرفة صغیرة، $3030وسعره تقریبا للمستوى 

 .للشقة مكونة من غرفتین نوم $3670و 
 
 :للعزاب متوفر ❖

➢ Studio Green غرفتین وصالة ومطبخ ودورة میاه یكون لك  فیھ خیار انك تسكن في شقة
 غرفتك

 $ 1675الخاصة ومعك شخص ثاني بالغرفة الثانیة ومشتركین بالباقي والسعر تقریب ا 
 بالمستوى

 .بالمستوى $ 2275أو غرفة وصالة ومطبخ شقة خاصة لك تقریب ا 
 Pine Brook ➢ ریبا ممكن اثنین یشتركون بشقة غرفتین فیطلع السعر على الشخص تق

 أو 1515$
 .على حسب حجم الغرف $1835

 One Easton ➢  تسكن في شقة تتكون من غرفتین كل وحده فیھا حمام خاص، یكون معك
 شخص
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Pine Brook  
1314 Wharton Drive Newark, DE 19711 
apartmentsatpinebrook.com 
(302) 565-4002 

Studio Green 
91 Thorn Ln,Newark, DE 19711 
studiogreende.com 
(302) 368 -7000 

 

The Innternational 
153 Courtney St Newark, DE 19711 
theinnternationale.org 
+19294442408 

 فقط للعزاب یصلح

One Easton  
1 Easton Court,Newark, DE 19711 
oneeaston.com 
(302) 509 -3900 

 

 .للمستوى $ 2100ثاني بالغرفة الثانیة ویشترك معك بباقي الشقة والسعر تقریبا 
وھذا الموقع وأسعارھا معروضة بموقعھم تختلف على حسب الوجبات السكن مع عائلة  ➢ 

 للتفصیل
  .https://goo.gl/anAxd6والحجز من الموقع أیضا 

 
 The Innternationale (INN) ➢  وھو مبنى یضم طالب المعھد والجامعة ویكون غرف

 سرایر
 االطالع علىمشتركة أو منفصلة وحمامات مشتركة أو خاصة على حسب نوع الغرف ویمكن 

  https://goo.gl/Sfa8v9األسعار 
 

جمیع الخیارات واألسعار قابلة للتغییر ویرجى الرجوع لموقع المعھد للتأكد وأیضا : مالحظة
 او ایجار شھر على حسب نظام السكن یدفع مرة واحدة $ 500یصل  یوجد تأمین

شھرمؤثث أستة ي أو منھا بعقد سنوة مباشرر الستئجااا شقق سكنیة یمكن ورھماجاوآرك یتوفر في نیو
 $۱۰۰۰قل من ألكن عموما الیوجد وفالیوجد سعر ثابت ح. لمتااغیر مؤثث على حسب أو 

 لعائلي.اللسكن 
 

 –حساب بنكي (بعض المجمعات)  –اثبات قبول المعھد  – I-20 –: جواز السفر الطلبات
order Money  عبارة عن شیك مدفوع لحاملة تسطیع الحصول علیھ من البنك او بعض المحطات)

 والمراكز التجاریة)
 

 في حال رغبتك بالحجز المبكر ألي سكن تواصل معنا عبر الموقع 
 
 

 :الحرم الجامعي من والقریبةآرك نیو مدینة فيدة لموجوا لسّكنیةت المجمعاا بعض ●
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

  
 

 
 

https://goo.gl/anAxd6
https://goo.gl/Sfa8v9
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The Retreat 
501 Hamlet Way,Newark, DE 19711 
retreatnewark.com 
(302) 294 -6520 

Christina Mill 
100 Christina Mill Dr Newark, DE 19711 
christinamillapts.com 
(855) 969 -3698 

 

School Lane  
33 Duke St,Newark, DE 19711 
schoollaneapartments.com 
(302) 738 -9222 

West Knoll 
260 S Main St,Newark, DE 19711 
westknollapartmentsde.com 
(302) 368 -7912 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Rittenhouse Station  
250 S Main St,Newark, DE 19711 
rittenhousestation.com 
(302) 260 -7230 

Millstone 
Millstone Drive,Newark, DE 19711 
westknollapartmentsde.com 
(302) 368 -7912 

Colonial Garden 
334 E Main St,Newark, DE 19711 
liveatcolonialgarden.com 
(302) 737 -1254 
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 :دیالویر ومیرالند وتحتاج سیارةبعض المجمعات الّسكنیة القریبة في والیتي  ●
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stone gate 
4301 Stone Gate Blvd,Elkton, MD 21921 
thestonegateapartments.com 
(410) 927 -5893 
 نظیف ومرتب وھادي وآمن

 

The Reserve at Forest Gate 
6502 Winterhaven Dr,Newark, DE 19702 
capanoresidential.com 
(302) 429 -8700 
 یوجد للشركة أكثر من فرع متوفر بالموقع

Fox Run 
900 Woodchuck Pl,Bear, DE 19701 

properties.com-morgan 
(302) 429 -8700 
 یوجد لدیھم تاون ھوم

Iron Ridge 
2950 Stone Gate Blvd,Elkton, MD 21921 
ironridgeapt.com 
(410) 398 -8499 
 بجانب شقق ستون قیت

West Creek village 
1600 W creek village dr,Elkton,MD21921 
pettinaro.com 
410 398 3337 
 أحدث واجدد مجمع في المنطقة ویوجد لدیھم ھوم تاون

https://pettinaro.com/
https://pettinaro.com/
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 الخدمات
 لھذهفي بعض المجمعات انت مطالب باالشتراك في الخدمات وھذه قائمة بالشركات المقدمة 

 .الخدمة

باالتصال علیھم  انت ثم تقوم الشركات بأرقامعند السكن في المجمع یقوم السكن بتزویدك 
 وتفعیل الخدمة وغالبا یطلب منك بعد فتح الحساب ارسال الطلبات عبر الفاكس

 لدفع مبلغ التامیناو فیزا  بطاقة صراف –عقد السكن  –الطلبات: جواز السفر 

 تامین لھذه الشركات تعاد لك كشیك عند اغلق الحساب $۱۰۰سوف تقوم بدفع / ملحوظة

 المتوفرة في منطقتك وذلك بسؤال مسؤول السكن

 
  

Delmarva 
Newark, DE 19713 

(410) 929-0038 
 شركة الكھرباء

verizon 
379 E Chestnut Hill Rd Unit 

20, Newark, DE 19713 
(302) 455-1092 

 شركة انترنت

Second Source Computers & 
Electronics 

328 Suburban Dr, Newark, DE 19711 
(302) 369-6250 

 محل لتصلیح جمیع انواع االجھزة وسعرھم شوي عالي
 

Fix It All Newark 
92 E Main St, Newark, DE 19711 

(302) 266-4955 
 محل لتصلیح الجواالت اللي شغال فیھ مصري

 

Comcast 
300 N Wakefield Dr,Newark, 

DE 19702 
(302) 514-3813 

 شركة انترنت
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 الموتیالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفنادق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Courtyard by Marriott 

400 David Hollowell Dr 

Newark, DE 19716 

 (302) 737 -0900 

    

Super8 

268 East Main Street, Newark, DE 
19711 

 یوجد تخفیض لطالب المعھد

(302) 737 -5050 

 قدیم نوعا ما لكن أكثر ما یمیزه انھ
 قریب جداً من المعھد وجمیع الخدمات

Baymont Inn & Suites 

630 South College Avenue,Newark, 
DE 19713 

 (302) 722 -4380 

 أفضل وأكثر نظافة لكن یبعد عن
 كم لكن باإلمكان 2المعھد حوالي 

 التنقل على باص الجامعة المجاني

Red Roof Inn & Suites 

1119 S College Ave,Newark, DE 19713 

 (302) 368 -8521 

 نظیف لكن بعید، ینفع لمن معھ سیارة
 وأحیانا المعھد یحجز فیھ للجدد ویمكن

 للیوم $4االنتقال بباص المدینة بـ

Embassy Suites by Hilton 

654 S College Ave 

Newark, DE 19713 

 (302) 368 -8000 

     

Homewood Suites by Hilton 

640 S College Ave 

Newark, DE 19713 

 (302) 453 -9700 
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 الحضانات
 

 والسؤال عنھاقبل اخیار السكن من المدارس المحیطة  فتأكدبالنسبة للمدارس العامة یعتمد على موقع السكن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KinderCare 

1520 Casho Mill Rd 

Newark, DE 19711 

kindercare.com 

(302) 738 -5953 

6 Weeks to 12 Years Old 

ABC Kids Academy 

1098 Elkton Road 

Newark, DE 19711 

abckidsnewark.com 

(302) 366 -8537 

 ممكن االسعار تنقص إذا كان أكثر من طفل

 الحضانة األفغانیة فربیا

109 Patton Way 

Elkton, MD 21921 

 (347) 924 -8820 

 $ 600تقریبا األسعار حوالي 
 غالبا تحضر تأخذ األطفال بنفسھا

 خیار مناسب لحدیثي الوالدة

Newark Day Nursery 

921 Barksdale Road 

Newark, DE 19711 

newarkdaynursery.org 

(302) 731 -4925 

6 Weeks to 12 Years Old 

Willa Road Children's Center 

420 Willa Road 

Newark, DE 19711 

willaroadcenter.org 

(302) 738 -2008 

 

Blossom & Bloom Learning Center 

 لمیس

1933 Kirkwood Hwy 

Newark, DE 19711 

bblc.us 

(215) 813 -0005 

 حضانة اسالمیة مرخصة من الحكومة

Kiddie Academy 

100 Kiddie Ln 

Elkton, MD 21921 

kiddieacademy.com 

(410) 398-1110 

UD Lab Preschool 

459 Wyoming Rd 

Newark, DE 19716 

labpreschool.udel.edu 

(302) 831-2304 
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 المساجد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السیارات ایجار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسجد ابراھیم

28 Salem Church Rd 

Newark, DE 19713 

isdonline.org 

(302) 733 -0373 

 

 ابن مریم مسجد عیسى

706 S Old Baltimore Pike 

Newark, DE 19702 

tarbiyahschool.org 

(302) 533 -8114 

 

Enterprise 

409 E Cleveland Ave,Newark, DE 19711 

enterprise.com 

(302) 266-7777 

 األرخص ھو غالبا

Avis & Budget 

915 S Chapel St,Newark, DE 19713 

 العادیة البطاقة یقبلون

U-Haul 

50 Marrows Rd,Newark, DE 19713 

uhaul.com 

(800) 468-4285 

 سائق بدون النقل سیارات الیجار شركة

 بالمدینة فروع عدة لھا

Zipcar 

zipcar.com 

(800) 468-4285 

 تقریبا $70اشتراك بعضویة سنویة 
 تقدر تستأجر سیارة بالساعة

 للطالب خصم یوجد
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 اإلسالمیة البقاالت
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Baraka 
1425 W Lycoming St 

Philadelphia, PA 19140 
(215) 226-6666 

 فیلي یبعدمحل ذبائح ودجاج في 
 حوالي ساعة

Cousin's Supermarkets 
1900 N 5th St 

Philadelphia, PA 19122 
www.cousinssupermarket.com 

 أفضل سوبر ماركت عربي في فلي
 المنتجات العربیة رخیصة

Koko Market 
6020 Eastern Ave 

Baltimore, MD 21224 
www.kokomarketmd.com 

(410) 633-6030 
 تحصل عندھابقالھ عربیة في بالتیمور 

 كل حاجة تقریبا وعندھم ملحمة

Salem Packing Co 

705 Salem Quinton Rd 
Salem, NJ 08079 
(848) 230-9617 
(848) 931-206 

 حوالي یبعد نیوجرسي في الذبائح یوفر مسلخ
 نیوارك عن دقیقھ 40

 تقطیع امكانیة وعندھم كاملھ ذبیحھ تأخذ الزم
 إضافي بمبلغ

M-F 9am-5pm / SAT 9am – 12pm 

Amish Botcher 
577 Morgans Choice Rd 

Camden Wyoming, DE 19934 
 مسلخ لآلمش توجد عنده ذبائح

Lasaniروحاني   

18 Marrows Rd 

Newark, DE 19713 

(302) 738-4910 

 بسیط ومطعم ملحمة عندھم

Oasis Kebab  

11 Salem Village Square 

Newark, DE 19713 

(302) 533-6152 

 اغلب المنتجات وعندھم وملحمة ومطعم بقالة

  زھرة بقالة
230 E Main St 

Newark, DE 19711 

 ستریت المین من قریبة

Alam Halal Meat 

700 Capitol Trail 
Newark, DE 19711 

(302) 737-1133 
 بقالة وملحمة
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 والسوبرماركت المراكز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walmart Supercenter 
1000 E Pulaski Hwy 
Elkton, MD 21921 
www.walmart.com 

 جمیع المواد الغذائیة والمنزلیة ومستلزمات السیارة

Kmart 
301 College Square 
Newark, DE 19711 

www.kmart.com 
 كھربائیة سوبرماركت كبیر ویتوفر فیھ أدوات

 وضروریات المنزل

ACME Markets 
100 Suburban Dr 

Newark, DE 19711 
www.acmemarkets.com 

 نظیف ومرتب لكنھ غااالي

ShopRite 
19 Chestnut Hill Plaza 

Newark, DE 19713 
www.shoprite.com 

 غیرهسوبرماركت كبیر ویعتبر أرخص من 
 ویتوفر لدیھم لحم ودجاج حالل

Newark Farmers Market 
2515 Kirkwood Hwy 
Newark, DE 19711 

 مركز رخیص منوع فیھ جمیع أنواع الخضار
 والفواكھ ویوجد قسم لألسماك وقسم للبھارات

 وقسم عربي وھندي وتركي وغیره الكثیر

Dollar Tree 
260 Pencader Plaza 
Newark, DE 19713 

www.dollartree.com 
 مثل محل أبو ریالین كل المنتجات بدوالر

New Castle Farmers Market 
110 N Dupont Hwy 

New Castle, DE 19720 
 یفتح إال ثالثة أیاممثل سوق الجمعة ما 

 االحد –السبت  -الجمعة 
 خارج السوق تحصل زي الحراج وداخل السوق

 تحصل كل ما یخطر في بالك

Ross Dress for Less 
130 Sunset Blvd 

New Castle, DE 19720 
www.rossstores.com 

 مركز مالبس كبیر للماركات المخفضة

Marshalls & HomeGoods 
3000 Fashion Center Blvd 

Newark, DE 19702 
www.marshallsonline.com 

 مركز مالبس ودیكورات منزلیة للماركات المخفضة

Christiana Mall 
132 Christiana Mall 
Newark, DE 19702 

www.christianamall.com 
 الوالیة ویوجد فرع لشركة ابل ھناكفي  لاكبر مو
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IKEA Baltimore 
8352 Honeygo Blvd 

Nottingham, MD 21236 
www.ikea.com 
 مركز ایكیا بلتمور

 دقیقة  45یبعد 

IKEA Philadelphia 
2206 S Christopher Columbus Blvd 

Philadelphia, PA 19148 
www.ikea.com 
 مركز ایكیا فیالدلفیا

 ساعةیبعد 

BJ's Wholesale 
100 Pencader Plaza 
Newark, DE 19713 

www.bjs.com 
 بنفس شخصین فیھا اشترك إذا مناسبة بالجملة للبیع محال

 دوالر 50 بـ سنوي اشتراك .البطاقة

Costco Wholesale 
900 Center Blvd S 
Newark, DE 19702 
www.costco.com 

 دوالر 50 بـ سنوي اشتراك والزم بالجملة بیع محل
  Bj’s من اغلى اسعاره

Burlington 
59 University Dr 

Newark, DE 19702 
www.burlingtoncoatfactory.com 

 وشنط مالبس من مخفضھ ماركات یبیع محل

T.J. Maxx 
1313 Churchmans Rd 
Newark, DE 19713 

tjmaxx.tjx.com 
 وشنط مالبس من مخفضھ ماركات یبیع محل

Visionworks 
3100 Fashion Center 
Newark, DE 19702 

www.visionworks.com 
 مارشال بجانب نظارات محل

Goodwill 
311 Newark Shopping Center 

Newark, DE 19711 
www.goodwillde.org 

 لألثاث المستعمل ویتمیز بقربھ من المین ستریت
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 للتخفیضات وأوتلت كبیرة موالت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tanger Outlet Rehoboth Beach 
36470 Seaside Outlet Dr 

Rehoboth Beach, DE 19971 
tangeroutlet.com/Rehoboth 

 یبعد ساعتین تقریبا عن نیوآرك

Tanger Outlets Lancaster 
311 Stanley K. Tanger Blvd 

Lancaster, PA 176021 
tangeroutlet.com/lancaster 

 یبعد ساعة تقریبا عن نیوآرك

Philadelphia Premium Outlets 
18 West Lightcap Rd 
Pottstown, PA 19464 

premiumoutlets.com/outlet/philadelphia 
 بعد ساعة ونصف تقریبا عن نیوآركی

Woodbury Common Premium Outlets 
498 Red Apple Ct 

Central Valley, NY 10917 
common-premiumoutlets.com/outlet/woodbury 

 ساعات تقریبا عن نیوآرك 3یبعد 

King of Prussia 
160 N Gulph Rd 

King of Prussia, PA 19406 
prussia-of-simon.com/mall/king 

 یبعد ساعة تقریبا عن نیوآرك
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 والمستشفیات العیادات
اذا تنومت فیھا راح  Emergency careعیادات الطوارئ وأقسام الطوارئ في المستشفیات : مالحظة مھمة

 MedExpress، فیفضل الذھاب أوالً لعیادات الرعایة األولیة مثل عیادة $100ترسل لك فاتورة بمبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Lester B. Horrell, MD 
 عیادة أطفال فیھا دكتور ودكتورة

104 Northside Plaza 
Elkton, MD 21921 

(410) 398-5930 
 مناسب لمن لغتھم متوسطة خان.البعض یرى انھم أفضل من د

Khan Pediatrics Inc 
 طبیب أطفال وطبیب أسرة

266 S College Ave 
Newark, DE 19711 

(302) 449-5791 
 متعاونین جدا وطیبین

All About Women, PA 
 نساء ووالدة

4735 Ogletown-Stanton Road 
Suite 2300 

Newark, DE 19713 
www.aawdocs.com 

Alpha Health Centers 
 مركز یحتوي على مجموعة عیادات

300 E Pulaski Hwy 
Elkton, MD 21921 

 (410) 398-0590 
 تتواجد فیھ خدیجة ومریم طبیبات نساء

Dr. Mohammad A. Ghani, DMD 
 السادس الدور لألسنان ابتسامتي عیادة

555 E City Ave 
Suite 610 

Bala Cynwyd, PA 19004 
(267) 808-9823 

 نیوارك عن دقیقة 50 حوالي وتبعد فلي في توجد

Dr. Eyad Albarq, DDS 
 عیادة الدكتور إیاد في واشنطن
8603 Westwood Center Dr 

Suite 310 
Vienna, VA 22182 

(571) 282-3939 

MedExpress Walk-In Care 
 یعتبر مستوصف صغیر
1 Chestnut Hill Plaza 
Newark, DE 19713 

(302) 266-0930 
 مناسبة لألمراض البسیطة كاالنفلونزا

 م 8ص إلى  8دوامھم من 

Newark Emergency Center 
 مركز الطوارئ
324 E Main St 

Newark, DE 19711 
newarkurgentcare.org 

(302) 738-4300 
 

Christiana Hospital 
 أفضل مستشفى في الوالیة

4755 Ogletown Stanton Rd 
Newark, DE 19713 

christianacare.org/facilities/christianahospital 
(302) 733-1000 

Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children 
 لألطفال متخصص مستشفى

1600 Rockland Rd 
Wilmington, DE 19803 

www.nemours.org 
4441-(800) 416 
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 والسیارة الرخصة اجراءات
 : مالحظات

یمكنھ  یمكنھ شراء سیارة وتسجیلھا باسمھ باستخدام الجواز ولكن ال B1/B2حامل التأشیرة السیاحیة  ●
 .الحصول على رخصة

حتى یستغني عن  State IDمن ال یرید استخراج رخصة قیادة، یفّضل أن یستخرج ھویة الوالیة  ●
 .الجواز

 

 :الطلبات �
كالعقد أو فاتورة كھرباء أو رسالتین من البرید حدیثة وعلیھا  اثباتین لعنوان السكن -۱

 .تاریخ أقل من شھرین
 .جواز السفر -۲
 ).ویكون فیھ مدة أكثر من شھرین الصدار الرخصة( I-20الـ -۳
  .i94.cbp.dhs.govمن الموقع  I-94نموذج  -٤
 .دفع الرسوم -٥
بعدم أحقیتك لرقم الضمان االجتماعي  US Social Securityخطاب من مكتب  -٦

SSN. 
 .للسیارة یكون مؤمن علیھا تأمین خاص بالوالیة واحضار التایتل -۷

 

وعمل فحص نظر واختبار نظري بالكمبیوتر  $ 40الحضور ودفع : خطوات الرخصة �
وعند النجاح تمنح وعند تجاوزه تعطى موعد بعد شھرین تقریبا لالختبار العملي 

 .الرخصة
فحص السیارة مجانا لدیھم وعند نجاح الفحص تدخل للمكتب  :خطوات ملكیة السیارة �

ومعك التایتل والتأمین وباقي المستندات وتدفع الرسوم والضریبة وتحصل على 
 .اللوحات

 

 
 

 

 

 DMV Delawareأو  DMV DEیمكن تحمیل عدة برامج على الجوال للتدریب على أسئلة االختبار النظري اكتب  �
 

 

 

 SSNبـ أحقیتك بعدم خطاب على للحصول
US Social Security Administration 

920 West Basin Road #200 
New Castle, DE 19720 

 DMV السیارة واجراءات الرخص مركز موقع
Delaware City Division of Motor Vehicles 

2101 Mid County Dr 
New Castle, DE 19720 

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home
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 للسیارة التأمین شركات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السیارات تصلیح ورش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leaders Insurance Group LLC 
801 W Newport Pike,Wilmington, DE 

19804 
leadersinsgroup.com 

(302) 504-6700 
 اجعلھ أول خیار

Nationwide Insurance 
501 Capitol Trail Ste 100,Newark, DE 

19711 
www.nationwide.com 

(302) 294-6959 

GEICO 
4541 Kirkwood Hwy,Wilmington, DE 

19808 
www.geico.com 
(302) 998-9192 

State Farm Insurance 
683 E Chestnut Hill Rd,Newark, DE 

19713 
www.statefarm.com 

(302) 366-1332 

 أحمد المغربي
2400 Northeast Blvd,Wilmington, DE 

19802 
(347) 463-5842 

 ممتاز وطیب في التعامل

 صدیق الباكستاني
900 Old Harmony Rd,Newark, DE 

19713 
(302) 740-9138 

A-Z AUTO SERVICE CENTER 
1001 S Chapel St,Newark, DE 19702 

(302) 266-4208 

العتیبي سلطان  
3039 Ormes St,Philadelphia,PA 

19134 
773-272-3599 

 من وارخص التعامل في ممتاز سعودي شاب
الورش جمیع  

 

 مھمة معلومة
حتى التتوقف في محطات الدفع بین الوالیات وبامكان  Ezpassاذا كنت من محبي السفر احرص على الحصول على جھاز 

 الحصول علیھا من المراكز الكبیرة مثل الول مارت او بالذھاب الى موقعھم الرسمي واطلب الجھاز
http://ezpassmd.com 

 

Liberty Mutual Insurance 
131 Continental Dr #108, Newark, DE 

19713 
libertymutual.com 

(302) 369-9904 
 البد من رخصة امریكیة

AAA 
1201 Churchmans Rd, Newark, DE 19713 

midatlantic.aaa.com 
(302) 292-6360 

 امریكیة رخصة من البد
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 الترفیھ خیارات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لألطفالخاص 
Museum Stories 

www.pleasetouchmuseum.org 
Iron hill-museum 

www.ironhill-museum.org 

 بنیوجرسي six flags مدینة األلعاب الشھیرة
 ساعتین

http://www.sixflags.com 
 ) حدیقة الزھور (جمیلة جداً 

longwood gardens 
www.longwoodgardens.org 

Russell Peterson Wildlife Refuge 
park 

 حدیقة جمیلة
Elk Neck State Forest 

717 Irishtown Rd, North East, MD 
21901 

 یتوفر فیھا اكواخ لإلیجار

White Clay Creek State Park 
880 New London Rd Newark, 

DE  19711 United States 
Wilmington & Western Railroad 

2201 Newport Gap Pike, Wilmington, 
DE 19808 

Lums Pond State Park 
1042 Howell School Rd, Bear, DE 

19701 
دقیقة استئجار  ۱٥أقرب الحدائق الى دالویر 

 القوارب وأیضا أماكن للشوي 

Great Falls Park, Virginia 
9200 Old Dominion Dr, McLean, 

VA 22102  
nps.gov  

(703) 757-3101 
 

 Shamshiryمطعم مشاوي  
8607 Westwood Center Dr, 

Vienna, VA 22182  
shamshiry.com  
(703) 448-8883 

 

 Charcoal Kabob 
394 Elden St, Herndon, VA 

20170  
charcoalkabobhouse.com  

(703) 435-2400 
 

Kitchen Kettle Village 
 آلمش قریة

+1 717-768-8261 
3529 Old Philadelphia Pike, 

Intercourse, PA 17534 
 

اآلمش ومتاجر سوق موقع  
2395 Lincoln Hwy E, Lancaster, PA 

17602-1133 

The Amish Village 
 قریة اخرى آلمش

+1 717-687-8511 
199 Hartman Bridge Rd, Ronks, PA 17572 

 

http://www.pleasetouchmuseum.org/visit/accessibility
http://www.sixflags.com/greatAdventure/index.asp
http://www.sixflags.com/greatAdventure/index.asp
http://www.nps.gov/grfa
http://www.nps.gov/grfa
http://shamshiry.com/
http://shamshiry.com/
http://charcoalkabobhouse.com/
http://charcoalkabobhouse.com/
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