
عض الدول  س دونالد ترمب والقاضية بمنع مواط  ا الرئ عد سلسلة القرارات التنفيذية ال اصدر
نا االعزاء وتوقف العمل بھ مؤقتًا اآلن . من دخول الواليات املتحدة  ذا القرار ال يمسهم نود ان نطمئن طلب ان 

تمامون هم ع التح بالثقة التامة وصب كل ا و الهدف الذي ابتعثتم من اجلھ  م  التحصيلكح العل و
ر حذرا وكذلك نن الطلبة االعزاء  الواليات املتحدة االمركية ا ونو اك  املشاكل  تجنب الوقوعلن ي

ن  ن املقيم ن والعمان رة وع الرغم من االمر التنفيذي ال يؤثر ع املسافرن العماني ذه الف وخاصة خالل 
جديدة  املطارات املتمثلة  "التدقيق الش الواليات املت عض دحدة اال ان االجراءات ا ب  س يد" قد 

ذه االجراءات  سب  نا ال دا للذعر  لون القضايا االمنية االساسية و سبة ألولئك الذين يتجا املشاكل بال
عض الش ها  ها مبالغ ف جديدة كو . من قبل وسائل االعالمئ االمنية ا   والتواصل االجتما

جامعات االمركية املتعاقد معها ل هاقد قام عدد من ممث ا قية لتاكيد تضام  مالتصال بامل
ه هم بيانات تؤكد موقفه مومساند ن بوجھ عام كما اصدر العديد م ن واملسلم الرافض  مللطلبة العماني

رة.   الجراءات السفر االخ
قية الثقافية ر صرامة   سفارة سلطنة عمان  وتوكد امل ون أك الية ست رة ا  واشنطن أن الف

رات. نحث الطالب اوتإصدار التأش عدم احتواء الهواتف النقالة والتأكد من  السالمة اتباع قواعد ع لعماني
هم ع اي محتوى  اصة  ساسية .ااو معارض ح وان كان لغرض املز  فا ا جب يح كون االمر  غاية ا

ن  هها  مخالفةاو دفع أي غرامات خر  أعدم الت الواليات املتحدة ع العماني غيب الت وعدم مرورة او ماشا
اكمعن موعد  ذه االشياء قد تؤثر ع االقامة.، ان وجدت ةامل   كون مثل 

ام جدا شرط  ن بالسفر ا السلطنة اال  امر  سمح للطلبة العماني ا ال اخبار  الوقت ا
قية بتارخ السفر  جامعات االمركية وضرورة اخطار امل قية ومكتب الطالب االجانب املوجود  كل ا امل

ن استقرار االوضاع. ن  قية وذلك  الوقت الرا عد اخذ املوافقة من امل سمح بالسفر اال    وال 
  

رازة  طوات االح قية الثقافية بأخذ ا ي ا الواليات  ضوء ذلك تو امل ل زائر عما التالية ل
ر  املطارات أاملتحدة تجنبا للمتاعب والت   :خ

مولة / أجهزة الكمبيوتر. .1 ر مقبول من الهواتف امل   حذف أي محتوى غ
ذر عند .2 ية. االسئلة وعدم البوح عن الرد ع  ا  دبلوماسيا. كّن و األيديولوجيات السياسية أو الدي
ل السلطات .3 سا جماعات املتطرفة او ما  سوف لن ت ل من اعمال ا االمركية والعمانية ازاء اي ش

ها .  يو 



فاظ ع الهدوء والسيطرة ع ردود الفعل واالنفعاالت  الرد ع االسئلة ال يوجهها ضابط  .4 ا
دود عند اال  ها. جابةا  والثبات عل

 الواليات املتحدة.عادات معدم اظهار كل ما يو ب .5
 الواليات املتحدة بدقة.األمنية املفروضة من قبل وائح للاقواعد و ال تباعإ  .6
جن  فيديوعدم محاولة تحميل اي افالم او مقاطع  .7 ها قد تحيلكم ا ال ي  ال ر قانو العتبار االمر غ

شر   .حفاظا ع حقوق الطبع وال
 

ن  ن أو طلب أوامر عن  االستفساركما وان ع الطالب العماني قق ة امل ناك من و ش اذا كان  التفت
قية الثقافية. .اماكن سكنكم  يرد البحث ع الرقم واالتصال ع الفور وبالسرعة املمكنھ بالسفارة او امل

5717220000 ext.9 
الية األمنية األوضاعستد  رص الدائم  ا باه وا قية الثقافية لذا االن اتباع جميع الطلبة ع تدعو امل

هم لسالمة جراءات اا فاظ ع ام همالتالية ل   الواليات املتحدة:  اثناء اقام

ة الطالب وطالبة استخراج  كل يجب ع -1 االمركية او رخصة القيادة االمركية كًال  التعرفيةهو
جواز او  ها لتجنب استخدام جواز السفر وضمان عدم فقدان ا وحسب الوالية ال يدرس 

يحة  ر  ان امن.استخدامھ بصورة غ   وحفظھ  م
صية: -2  ع صعيد التصرفات ال

يطة أخذ - ذر، ا ة واألماكن التجمعات وتجنب وا رص املشبو ر ع وا  الطرقات  الس
ولة، اآلمنة ر وعدم املأ ل مجموعات أو منفردين  الس متأخرة من الليل بل  أوقات ع ش

ص آخر. بتكم  ون ب روج ليًال إال  حاالت الضرورة القصوى ع أن ي  عدم ا
وض عدم - هة دائرة  يضعكم أن شأنھ من ما كل  املزاح أو ا هام أو الش س بما اال لكم  ل

 مسؤو مع نقاشات أو جدل  الدخول  وكذلك األمنية، واملوضوعات املسائل  كاملزاح فيھ
ش األمن اص. املطارات  والتفت  او اال

يطة أخذ - ذر ا جماعات عض قيام من وا ضة ا رات سالملإل  املنا وتجنب  معادية، بمظا
ذه  ها. التجمعات أوالتواجد قرب   التعليق عل

رعات جمع أو تقديم - ية أو النقدية الت اص، أو جهات ألي العي قتصر أ رع و  ع الت
رع حمالت ها علن ال الت جمعيات  رسمياً  ع جامعة أو ا رية ا الواليات   لها املرخص ا
 .املتحدة



قية إ ورد ملا نظراً  - راض او بإيجار الطالب عض قيام عن معلومات من الثقافية امل  إق
ة  األماكن داخل السالح إستخدام ع التمرن  أجل من الرماية محالت من نارة أس

صصة الت، هذه لها امل اص الفيدرا القانون  من 5 فقرة 18 املادة يخالف والذي امل  ا
اص عض بحظر رات حام األ  السالح حيازة من (Nonimmigrant Visa) املؤقتة التأش

ن والطالبات الطلبة جميع شمل املادة ذه أن وحيث. األمركية املتحدة الواليات   الدراس
رة األمركية املتحدة الواليات  قية حرص منطلق ومن.(F1) دراسية  بتأش  ع الثقافية امل

الفات ذه مثل  وطالباتنا طالبنا وقوع عدم ن األنظمة مع تتعارض وال امل  والقوان
ن جميع من نأمل األمركية، املتحدة للواليات الفيدرالية  ذه مثل تجنب واملبتعثات املبتعث
رة طوال املمارسات م ف  .املتحدة الواليات  تواجد

ن جوء عدم - جهات واملبتعثات املبتعث ن خالفات وقوع عند األمركية األمنية ل  عضهم ب
ب قد ذلك ألن البعض س ي الوضع تفاقم  ي لة إحتواء وجعل الطلبة لبعض القانو  املش

ر قية تود لذا لها السلطنة سفارة ع صعوبة أك ر امل  أي وقوع حال  أنھ الطالب تذك
هم خالفات هم فإن بي قية إبالغ عل جهات إدخال وعدم أوالً  الثقافية امل   األخرى  األمنية ا
الف قية وتأمل أعاله ذكر ملا تجنبا ا جميع من الثقافية امل ام ا  فيھ جاء بما اإلل

 

3- :   عند استخدام مواقع التواصل اإلجتما

ر املعروفة، - روفايل) ال  االبتعاد عن مواقع التواصل االجتما غ وعدم استخدام صور (ال
ن.طعطي انطباعًا خا ن أو امللثم  ئًا عن الطالب مثل صور املس

ذر - ة صيات أو جهات أي عن واالبتعاد ا ون  ممن مشبو د توجهات لها ي  تتعاطف أو تؤ
جماعات مع ية ا ابية منظمات املصنفة أو املتطرفة الفكرة أو الدي  أو إقليمياً  أو داخلياً  إر

ارة وعدم دوليًا، رنت، ع مواقعها ز ن األصدقاء قوائم مراجعة ضرورة مع اإلن ع   واملتا
ات ، التواصل شب عة أو الصداقة قبول  وعدم االجتما صيات متا ة. ال  املشبو

رونية، لفاتامل مراجعة ضرورة - رص اإللك جواالت األجهزة احتواء عدم ع وا  أي ع وا
هة دائرة  متضعك قد مواد هام، الش  الدعوة أو بالعنف تتعلق صوتية أو مرئية كمقاطع واال
ر أفالم أو برامج أي أو اإلباحية، واملقاطع الصور  أو االضطهاد، أو لھ  يتم قد حيث أصلية، غ



ش ها األجهزة تفت  أن مالحظة مع القانونية، اإلجراءات عض اتخاذ مع املطارات  ومصادر
ملة الفيديو ومقاطع الصور  ملفات تحفظ األجهزة عض  .تلقائياً  امل

الفة واآلراء التعليقات من أي طرح يحظر -  :و العامة والضوابط للقواعد امل
  ر السياق عن البعيدة التعليقات  .بھ الصلة ذات وغ
 هانة تحوي  لغة أي ها إساءة أو باملعتقدات اس  .إل
 تمي ع تنطوي  ال التعليقات . 
  شطة تدعم ال التعليقات ر األ  .القانونية غ
  فكرة ملكية حقوق  أو قانونية حقوق  أي تخالف ال التعليقات. 
 ر مالئمة  .التعليقات ال تتضمن لغة غ
 اللتعليقات ا ل من األش  .ال تتضمن إساءة لآلخرن بأي ش

ندات املهمة: -4  بخصوص جوازات السفر والوثائق واملس

رة   لوحظ رة األخ رة  الف جوازات  فقدانك هم اصدار جوازت جديدة الطالب  م وطل ؛ سفر
ذا األمر ندعو جميع الطالب ضرورة مية  ي  وأل ام باآل  : اإلل

ندات املهمةوحفظها معدم حمل جوازات السفر  - ان آمن  ع املس ضرورة   ، مع م
ها عند  سهل الرجوع إل ان آخر  ندات األخرى  م االحتفاظ بصورة من جواز السفر واملس

اجة  .ا

ها فور  - ن  جامعية من املؤسسات امللتحق جميع استخراج البطاقة ا ع ا
 وحملها باستمرار واستخدامها وصولهم

صية التعرفيةعة دائرة املرور مراجيمكن للطلبة  - ھ ال ة الوالية ال ال  والهو و ستخراج 
ها  ة للتعرف    (State ID) يقيمون ف اصھ  األمركيةأو رخصة القيادة واستخدام الهو ا

جواز بالطالب  ة التعرفية.عوضًا عن ا   حال طلب الهو

جواز السفر أو البطاقة املدنية فيجب مباشرة ابالغ أقرب مركز للشرطة مع   حال فقدان -
قية الثقافية / سفارة السلطنة  قية االتصال بامل ارة موقع امل  واشنطن العاصمة أو ز

 : اصة بذلك ع الرابط التا !#/http://www.culturaloffice.info---واتباع التعليمات ا
c2246/  



   :بخصوص السكن -5
ون  أن يجب          -  أن يجب آخر مع الطلبة أحد سكن حال و بإسم الطالب السكن عقد ي

ن بإسم العقد جل ر كانوا إذا أو اإلثن جميع بأسماء جل أك ي ا ون  ل  خالف ناك الي
لة ألي تفادياً  لوحده العقد صاحب يتحملها ثم ومن  .قانونية مش

فضل للسكن، املناسبة املنطقة اختيار وضرورة - ون  أن و ان  ي ع الطلبة إس جامعة التا  ل
جامعة، من والقربة اآلمنة األحياء أحد  أو ون  ال األحياء عن واالبتعاد ا ها معظم ي ا  س
جاليات من رة من السلبيات عض لوجود املدن؛ عض  املهاجرة ا  هذه االختالط ك

جاليات، ية اللغة ممارسة عدم ذلك ومن ا ها اإلنجل ل وإتقا يح بالش  .ال
 

ئجار وتملك السيارات:  -6  بخصوص اس
ن يجب ع كل طالب يملك سيارة أن يدفع -   .السيارة ع تأم

ئجار عدم        -   .املعروفة الشركات من إال سيارة اس

ئجار أو لشراء سواء األفراد مع التعامل عدم        -   .سيارة اس

رنت من السيارات شراء عدم        -   .اإلن

از التتعرضوا ح مباشرة املعروفة الوكاالت من السيارات شراء يتم أن يجب        -  أو لإلب
عة توثيق عليكم األصدقاء أحد من الشراء وعند النصب أو الغش جيلها املبا  قبل فوراً  و
ا اآلخر الطرف مغادرة   .أمر

ها تارخ عن النظر غض البلد دخول  من واحد شهر الدولية الرخصة مدة        - ها ها أو إن   .شرا

 التأخر وعدم الوصول  فور  فيھ تقطنون  الالوالية  نفس من رخصة ع التقديم يجب        -
 .ذلك 

 

 البطاقات البنكية : -7
رة نقدية مبالغ مع التجول  عدم -  .النقد بدل اإلتمانية البطاقات واستخدام كب

ص آعدم اع -  خر مهما كانت درجة الصداقة أو القرابة.طاء البطاقة اإلئتمانية إلي 

 عدم مشاركة الرقم السري للبطاقة مع أي كان. -



البطاقة اإلئتمانية يجب ابالغ البنك مباشرة ليتم الغاء البطاقة أو سرقة  حال فقدان  -
عوض املبالغ   املسروقة.و

عة املصروفات واملدفوعات اوًال بأول. - رنت ملتا شاء حساب عن طرق اإلن  ا

ن لكم النجاح والتوفيق   متمن

  د. طالل بن محمد البلو

ق الثقا   واشنطن-امل


