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جامعة كالرك أتالنتا هي جامعة تاريخه بدأت من عام 1965م كجامعة خاصة للطالب ذوي البشرة السوداء .حيث أنها كانت ناتجه عن اندماج جامعتين؛ هما

جامعة أتالنتا  ،و جامعة كالرك في عام 1988م .تأسست جامعة أتالنتا في عام  1965م من قبل الجمعية التبشيرية األمريكية بالتعاون الحقًا مع مكتب
الحرية (مارتن لوثر كنق)  ،وكانت ال تخدم إال ذوي البشرة السوداء من أصول أفريقية نظراً لما كانوا يعانوه من تمييز عنصري .في عام 1988م كان اندماج
الكليتين كالرك و أتالنتا نتيجة للمنافسة بين الجامعات . Morehouse, Morris Brown; Spelman Colleges; and Gammon Theological Seminary
بعد االندماج بدأت جامعة كالرك أتالنتا عصرها الذهبي في التميز و االنفتاح للعالم الخارجي .بنيت الجامعة بهدف تأسيس مجتمعٍ بحثي ومركز تقني متقدم

حيث تدعم صالبة البنية التحتية للمجتمع ذوي األصول األفريقية حيث حققت ذلك باحتاللها المراكز األولى عند منافستها لجامعات أخرى للمجتمع ذوي
األصول اإلفريقية ( 92جامعة في أنحاء الواليات المتحدة األمريكية) .بدأت جامعة كالرك أتالنتا االنفتاح و تبني جميع فئات المجتمع بغض النظر عن عقائدهم
و أصولهم منذ عام 2000م .حصلت جامعة كالرك أتالنتا في عام  2002م على المركز التاسع عشر منافسةً لجامعات شرق الواليات المتحدة األمريكية و
المركز الرابع والتسعين منافسةً لجامعات الواليات المتحدة األمريكية.
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تأسس النادي السعودي في  CAUفي عام 2014م على يد األستاذ  /فهد بن ناصر روزة  ،النادي منظمة طالبية غير ربحية تمثل الطالب السعوديين
بالجامعة وتعمل بجانب األندية السعودية في مدينة أتالنتا بشكل خاص و الوالية بشكل عام .كما يتعاون النادي السعودي بالجامعة مع مكتب الطالب
الدوليين ,ومكتب تعدد الثقافات  ,وجميع إدارات و مرافق الجامعة بشكل لمساعدة الطالب السعوديين و الدوليين إلنجاز معامالتهم منذ عام 2014م.

• التواصل مع الطالب والطالبات الجدد والقادمين للجامعة وتعريفهم بالمدينة.

• مساعدة الطالب في البحث عن السكن المناسب وتسهيل كل ما يخص ذلك.
• التعاون مع مكتب الطالب الدوليين في الجامعة  ،و مساعدة الطالب إلنهاء أمور التسجيل و كل ما يخص سفرهم و إقامتهم.
• التواصل مع الطالب و الطالبات  ،و إقامة التجمعات واألنشطة في المناسبات العامة و الخاصة.
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: تضم جامعة كالرك أربع كليات رئيسية يندرج تحتها عدد من التخصصات ؛ و هي
School of Arts and Science

School of Business

• Art

• Biological Sciences

• Accounting

• Business Administration

• Public Administration

• Foreign Languages

• Economics

• Decision Science

• Chemistry

• Computer Information Systems

• Finance

• Management

• Computer Science

• Criminal Justice

• Marketing

• Dual-Degree Engineering

• English

• French

• Fashion Design/ Merchandising

School of Education

• History

• Mass Media Arts

• Early Childhood Education

• Special Education

• Mathematics

• Music

• Counselor Education

• Educational Leadership

• Philosophy

• Physics

• Political Science

• Psychology

School of Social Work

• Religion

• Sociology

• Child and Family Social Work

• Spanish

• Speech Communication

• Health and Mental Social Work
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في الصفحات التالية سنستعرض أغلب الخدمات التي يحتاجها الطالب في الجامعة :
• خريطة الحرم الجامعي.
• المكتبة.
• مركز الطباعة و البريد.
• مركز خدمات الطالب.
• خدمات التسجيل.

• مواقف السيارات.
• استرجاع أو تفعيل .CAU Email
• خدمات الطالب الدوليين.
• خدمات الـ  CPT & OPT؛ وخدمات دائرة الهجرة األمريكية.
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Robert W. Woodruff Library
لالستفادة من الخدمات المقدمة من المكتبة سيتطلب منك األمر أوالً زيارة مكتب االستقبال في المكتبة  ،و تفعيل اسم مستخدم و كلمة المرور الخاصة
بك؛ والذي يختلف عن اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة بك في الجامعة.

:
• غرف دراسية للطالب؛ لألفراد أو المجموعات على حد سواء ( بالحجز المسبق عن طريق الموقع ).
• مركز طباعة.
• أجهزة حاسب آلي متصلة باإلنترنت ( نظامي  Windowsو .) Mac
• بيئة مناسبة للقراءة والمذاكرة ( .ال ينصح بالتأخر في المكتبة لبعد الساعة  5عصراً ).
• مقهى للوجبات الخفيفة.

Clark Atlanta University, 111 James P Brawley Dr SW, Atlanta, GA 30314

www.auctr.edu
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(404) 978-2067
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يتوفر في جامعة كالرك مركز للطباعة و ارسال البريد الداخلي و الخارجي في كالً من:
•

مركز طباعة و خدمات البريد في مبنى رقم .( Trevor Arnett Hall ) 6

•

 Print Shopخلف مبنى رقم .( Sage Bacote Hall ) 4
العنوان 425 Westview Dr SW, Atlanta, GA 30314, United States :

من الساعة  8صباحاً و حتى  6عصراً
يرجى االنتباه بأن كال المركزين يقبل الدفع بالنقد فقط.
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– Student Center
Student Center
• مجموعة مطاعم في الدور األرضي.
• متجر الكتب و األدوات الدراسية( Book Store ) .
• اصدار بطاقة الطالب.

.1

زيارة موقع الجامعة  www.cau.eduثم الدخول إلى  ( Banner Webرابط  Banner Webموجود في ذيل الصفحة ).

.2

بعد تسجيل الدخول إلى  Banner Webاختر  ، Enter Secure Areaقم بتسجيل الدخول بواسطة ادخال رقمك الجامعي و كلمة المرور.

.3

بعد تسجيل الدخول اختر  Student Services & Financial Aidمن القائمة العلوية ؛ ثم اختر  Student Recordsثم Panther PAW Card
 .Consentقم بقراءة الشروط و االحكام وقبولها.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة انتظر لحوالي ساعة.
.4

توجه إلى الدور الثالث في  Student Centerمكتب  PAWالستخراج البطاقة  .يتوجب احضار إثبات رسمي للهوية ؛رخصة القيادة السعودية أو
رخصة القيادة االمريكية أو جواز السفر.
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Trevor Arnett Hall

•

تسجيل المواد بواسطة مركز التسجيل يتم في الفصل الدراسي األول للطالب المستجد.

•

إلضافة وتسجيل وتعديل أي مواد دراسية تحتاج أوال إلى موافقة مشرفك الدراسي في الجامعة والحصول على كلمة مرور ( )PINالستخدامها الحقاً
لتسجيل و تعديل المواد من خالل .Banner Web

• تعبئة استمارة التسجيل أو التعديل ( تتوفر عن طريق مشرفك الدراسي في الجامعة ).

• موافقة و توقيع مشرفك الدراسي في الجامعة.
• الحصول على رقم  pinمن مكتب التسجيل أو مشرفك الدراسي في الجامعة.
• تسجيل المواد  ،حذفها  ،تعديلها أو حتى استعراض الفصول الدراسية عن طريق المواقع باستخدام رقم  pinو  CRNالخاص بالمواد المراد
تسجيلها وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

• سجل دخولك الى  Banner Webثم اختر  Student Services & Financial Aidثم . Registration
• خيار  Add/Drop Classesإلضافة و حذف الفصول.
• خيار  Look-up Classes to Addالستعراض الفصول الدراسية.
يوفر لك النادي السعودي خدمات االستشارات في الفصول الدراسية فال تتردد بالسؤال عنها.
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يتوفر في جامعة كالرك أتالنتا عدة خيارات لمواقف السيارات برسوم لكل فصل دراسي او للعام الدراسي الكامل  ،تأكد ماهي أقرب المواقف لكليتك حتى
توفر على نفسك الجهد و الوقت.
•

مواقف كلية  .. Morehouseتقع هذه المواقف خلف مبنى كلية العلوم (مبنى رقم .)4

•

 Parking Deckتقع خلف مبنى ( Students Centerالمبنى رقم . )40

يتوفر مواقف مجانية في الجامعة لمدة ساعتين كحد أقصى .
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بياناتك الجامعية هي ملك لك وحدك وال يسمح ألي شخص االطالع عليها بدون اذن خطي مسبق من طرفك.
اذا احتجت لزيارة مركز تقنية المعلومات ) (ITفي الجامعة لتفعيل أو استعادة الرقم السري قم بزيارة مبنى رقم  10مكتب  ،الدور الثالث مكتب رقم ( 313
)  .OITاو التواصل معهم عبر البيانات التالية:
•

هاتف (404) 880-6482 :

•

إيميل support@cau.edu :

@SaudiCAU
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25
يتعاون النادي السعودي مع مكتب الطالب الدوليين لدعم و خدمة للطالب الدوليين في كل ما يتعلق بالتالي:
•

برنامج CPT

•

برنامج OPT

•

خدمات دائرة الهجرة األمريكية كتجديد وطباعة  I20و االستشارات المتعلقة بذلك.

•

في حال وجود مالحظة )  ( Holdعلى حسابك بسبب عدم تسليم الضمان المالي او أسباب أخرى.

يقع مكتب الطالب الدوليين في مبنى رقم  , Henderson Student Center - 25ويمكن التواصل مع المكتب عبر البيانات التالية:
•

البريد الكتروني gwade@cau.edu :

•

الهاتف(404) 880-6193 :
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Work in USA
)Curricular Practical Training (CPT

•
•
•
•
•
•

تواصل مع مكتب الطالب الدوليين في الجامعة للحصول على وظيفة
في الجامعة  ،أو تواصل مع مشرفك الدراسي في الجامعة.
يجب عليك رفع طلب من خالل الجامعة للحصول على موافقة للعمل
خالل الدراسة.
يسمح لك بالعمل لمدة فصل دراسي واحد قد تمتد إلى  364يومًا
(تعتمد على قوانين الجامعة).
إذا زادت فترتك في العمل داخل الجامعة عن  264بيومٍ واحد قد ال
تحصل على فرصة العمل بعد التخرج بنظام OPT
يجب عليك إبالغ الملحقية الثقافية السعودية بأمريكا على حصولك
على هذه الفرصة (من قوانين االبتعاث).
قوانين الملحقية الثقافية بأمريكا تمنع على الطالب حاملين الفيزا J1
العمل بدون إبالغ الملحقية حيث سيترتب عليه عواقب وخيمة.
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To work as an intern in F-1 Visa, you will need to get an

•

internship.
Your college then has to issue a CPT (Curriculum Practical

•

)Training

CPT is a work authorization that will allow you to do internship.

•

CPT can be issued for 1 semester up to 364 Days (rules vary

•

)among universities
If you have 365 days of CPT, you may not be able to get an

•

OPT.
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Work in USA
)Optional Practical Training (OPT

•

•

•
•
•

برنامج التدريب العملي االختياري ( )OPTوهو برنامج مكون من سنة
واحدة يعطى للطالب بعد إنهائه مرحلة البكالوريوس  ،الماجستير أو
الدكتوراه في أمريكا.
عليك تقديم أوراقك خالل  60يومًا من تاريخ تخرجك ويمنح لك 90
يومًا بعد تقديم أوراقك لمكتب الطالب الدوليين بالجامعة إلعطائك
فرصة البحث عن وظيفة .وإن لم تجد وظيفة خالل  90يومًا يطلب
منك السفر خارج الواليات المتحدة و إعطاؤك فرصة أخرى لمدة سنة
واحدة لتوقيع عقد عمل  ,أو تلغى هذه الفرصة لك.
تستطيع العمل في شركة أو مؤسسة لمدة  12شهرًا وقد تصل إلى
 29شهرًا حسب العقد المبرم بينك وبين الشركة.
يجب عليك تغيير الفيزا الخاصة بك ( H-1Bيجب عليك إعالم مكتب
الموظفين في الشركة لرفع طلب تحويل الفيزا)
قوانين الملحقية الثقافية بأمريكا تمنع الطالب الحاملين الفيزا J1
العمل بدون إبالغ الملحقية حيث سيترتب عليه عواقب وخيمة.

@SaudiCAU

• OPT is a 1 year work permit given to students after completing
graduate degree program in the United States.
• You have to find a job within 60 days of that 1 year period after
graduation, or else you become out of status.

• If your employer is enrolled in the verify program, you can get up
to 29 months of OPT.
• You have to apply for H-1B visa while in OPT.
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Work in USA
OPT vs CPT
•

So an OPT and a CPT are similar in the way they both allows
you to work legally in the U.S. You will need a CPT to work as
an intern before graduation, you will need an OPT to work after
completing a degree.

•

In some cases, you will get a Pre-Completion OPT that will
allow you to work legally before graduation, in instances when
you have consumed the entire duration of your CPT period.

•

U.S. universities will allow international students to do
internship only after completing at least 2 semesters (varies
among schools) or after completing a certain number of

 متشابهين بتوفير الفرصة لكOPT & CPT يعتبر البرنامجين
 العملCPT  الفرق هو أن.للحصول على خبره وظيفية بطريقة قانونية
. العمل بعد التخرجOPT  بينما, خالل سنوات الدراسة
 قبل تخرجك عندOPT في بعض الحاالت يمكنك االنخراط في برنامج
CPT استهاللك لكامل الفترة المسموحة لك بالعمل في برنامج
.) يومًا364(
بعض الجامعات األمريكية تشترط على الطالب الدوليين إنهاء
 وقد تتغير من جامعة, فصلين دراسيين لالنخراط في هذه البرامج
إلى أخرى ؛حيث أن بعض الجامعات تشترط عدد ساعات معين
.لالنخراط في البرامج السابق شرحها

credits.
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•

•

•

في الصفحات التالية سنستعرض أغلب الخدمات التي يحتاجها الطالب في مدينة أتالنتا:
• خدمات االستقبال

• المساجد

• الوصول و اإلقامة الفندقية

• المستشفيات

• فتح حساب بنكي

• المطاعم

• السكن

• أماكن التسوق

• حضانة األطفال

• البقاالت العربية

• المدارس اإلسالمية

• أماكن السياحة و الترفيه

• رخصة القيادة
• شراء سيارة
• تأمين السيارة

• ملكية السيارة
• خدمات المواصالت العامة
• خدمات األجرة العامة
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يقدم النادي السعودي في جامعة كالرك أتالنتا خدمات استقبال الطالب المستجدين*  ،لتقديم هذه الخدمة بشكل افضل من فضلك قم بزيارة موقعنا
االلكتروني  www.saudicau.orgوقم بتعبئة نموذج استقبال الطالب الجدد.
عند تعبئة نموذج طلب االستقبال سيتم طلب المعلومات التالية:
• االسم الثالثي بالعربية.

• االسم الثالثي باإلنجليزية.
• صورة من تذكرة السفر يوضح فيها موعد الوصول.
• عدد المرافقين ( ان وجد ).
• إبالغنا قبل الوصول بـ  15يوم على األقل.
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يقع مكتب النادي السعودي بجامعة كالرك اتالنتا في مبنى رقم Henderson Student Center 25
يمكن التواصل مع النادي السعودي بجامعة كالرك اتالنتا عبر:
•

الرقم الموحد للنادي (919) 446-1666 :

•

بريد الكترونيksa.cau@gmail.com :

•

فيس بوكhttps://www.facebook.com/groups/saudicau/ :

•

تويترhttps://twitter.com/saudicau :

•

انستقرامhttps://instagram.com/saudicau/ :

•

الموقع االلكترونيhttp://www.saudicau.org :

عند وصولكم تأكدوا من تسجيل معلوماتكم في موقع النادي في خدمات القائمة البريدية لتسهيل التواصل معكم و إبالغكم بالمناسبات االجتماعية ,و
األخبار ,وكل ما هو في مصلحة الطالب عن طريق البريد االلكتروني.
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Arriving and Accommodations
Clark Atlanta University address:
223 James P. Brawley Drive, S.W., Atlanta, Georgia 30314.
Transportation Service Services From Hartsfield Jackson
International Airport to Atlanta
Atlanta Airport Shuttle Services provide transportation service from
the Hartsfield Jackson International Airport. The shuttle departs
every fifteen minutes from the airport. Please contact Atlanta Airport
Shuttle Services with any questions, concerns or reservations at 404
941 3440 or you may visit their website at www.taass.net.
The rates are listed below:

• One Way- $16.50
• Round Trip- $29.00
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223 James P. Brawley Drive, S.W., Atlanta, Georgia 30314
االنتقال من المطار إلى مدينة اتالنتا

النقل الترددي من مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي إلى مدينة اتالنتا
 الرجاء التواصل مع خدمات النقل الترددي في المطار،  دقيقة15 ينطلق كل
) و كذلك قم بزيارة موقعهم404( 941-3440 ألي استفسارات أو حجوزات
www.taass.net اإللكتروني لالستزادة
: التسعيرة للنقل الترددي
$16.50 • رحلة بخط واحد
$29.00 • رحلة متعددة الوقفات
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تم التعاون بين كالً من النادي السعودي مع مكتب الطالب الدوليين للتواصل مع عدد من الفنادق في المدينة للحصول على تخفيض مخصص لطالب
.جامعة كالرك أتالنتا
)للحصول على التخفيض يرجى إحضار إثبات بأنك طالب في جامعة كالرك أتالنتا (مثال إثبات القبول أو البطاقة الجامعية إن توفرت
Hotel Name

Address

Contact

Website

Holiday Inn Atlanta Downtown

101 Andrew Young International Boulevard,
Atlanta, GA 30303

(404) 524-5555

ihg.com

Regency Suites Hotel

975 West Peachtree St NW, Atlanta, GA 30309

(404) 876-5003
Extension: 139

regencysuites.com

(404) 487-5020

holidayinn.com

Holiday Inn Atlanta Airport South 4669 Airport Boulevard College Park, GA 30337
Country Inn Turner Field

759 Pollard Boulevard SW Atlanta, GA 30315

(404) 658-1961

countryinns.com

Castleberry Inn

186 Northside Drive SW Atlanta, GA 30313

(404) 682-3967

castleberryinn.com

Fairfield Inn & Suites Downtown

54 Peachtree Street SW Atlanta, GA 30303

(678) 702-8600

atlantahoteldowntown.com
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Open a Bank Account
البنوك التالية هي اكثر بنوك منتشرة في جورجيا بشكل عام و اتالنتا بشكل خاص .
•

Bank of America

•

Wells Fargo

•

SunTrust Banks

متطلبات فتح حساب امريكي:
•

زيارة الفرع.

•

جواز السفر.

•

االي توني.

•

مبلغ رمزي ال يتعدى  100دوالر لتغطيه أي مصاريف إدارية.

•

اثبات السكن ( عقد السكن او فاتورة الكهرباء  ،الغاز  ،او اشترك االنترنت )

عند زيارة الفرع سيقدم لك البنك خدمة فتح الحساب و سيقوم بإصدار بطاقة صراف مؤقته ثم سيتم ارسال بطاقة الصراف الدائمة الى عنوان السكن
الخاص بك ( دائماً تأكد من كتابتك العنوان بشكل صحيح ).
احرص دائماً على استخدام بطاقة الصراف في األماكن الغير مشبوهة ويفضل استخدام البطاقة في الصراف التابع للبنك ( استخدام بطاقة الصرف في
بنوك أخرى يغرمك من  3حتى  5دوالر كرسوم سحب )
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: من فضلك تذكر التالي، بناء على خبرات األعضاء السابقين و الحاليين نقدم لكم مجموعة من عناوين المجمعات السكنية
. وتاريخ و وسيلة الدفع, ً والتأكد من فهم بنوده و معرفة المبلغ المطلوب منك شهريا, • قرأه العقد بشكل مفصل
. ايضاً تأكد من خلو الشقة من أي تخريب أو أعطال قبل اإلقامة فيها، • تأكد من الشقة و المكان بنفسك و احفظ رقم الشقة

Midtown

Community

Address

Contact

Centennial Place Apartment Homes

526 Centennial Olympic Park Dr. NW, Atlanta, GA 30313

(404) 892-0772

The Parto @ Midtown

400 Central Park Place Ne, Atlanta GA 30308

(404) 439-1105

131 Ponce

131 Ponce D L Avenue NE, Atlanta GA 30308

(404) 963-9475

City View

433 Highland Ave NE, Atlanta GA 30312

(404) 223-9260

Camden Midtown

265 Ponce De Léon Avenue, N.E., Atlanta GA 30308

(404) 682-3967

Ivy Hall

625 Piedmont Avenue NE, Atlanta GA 30308

(404) 685-1661

1280 West Apartments

1280 West Peachtree St. NW, Atlanta, GA 30309

(678) 999-0914

1660 Peachtree Apartments

1660 Peachtree St NW, Atlanta, GA 30309

(404) 287-1660

Art Center Tower

1270 West Peachtree Street NW, Atlanta GA 30309

(404) 439-1103
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Lindbergh

Community

Address

Lakeshore Crossing Apartments

100 Lakeshore Dr. Ne, Atlanta GA 30324

Elan Lindbergh

741 Morosgo Dr. NE, Atlanta GA 30324

Lindbergh Vista

2591 Piedmont Road, Atlanta GA 30324

Tuscany at Lindbergh

600 Garson Dr. NE Atlanta Georgia 30324

Uptown Square Apartments

508 Main St NE, Atlanta, GA 30324, United States

Ivy at Buckhead

740 Sidney Marcus Blvd NE, Atlanta, GA 30324

AMILI Lindbergh

2400 Parkland Dr., Atlanta GA 30324

Sorelle Apartments

2399 Parkland Drive, Atlanta GA 30324

771 Lindbergh Apartments

771 Lindbergh Drive, Atlanta GA 30324

Post Lindbergh

485 Lindbergh Place NE, Atlanta GA 30324

www.SaudiCAU.org
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(404) 439-1090
(404) 487-1195
(404) 418-7357
(404) 845-7838
(866) 347-0710
(404) 841-0883
(404) 975-2376
(844) 791-9469
(404) 439-1136
(404) 479-0665
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Lenox

Community

Address

Alexan Lenox

960 East Paces Ferry Rd NE, Atlanta, GA 30326

Cambridge At Buckhead

3432 Piedmont Road NE, Atlanta GA 30305

Bell Lenox Park

100 Lenox Park Circle Ne, Atlanta GA 30319

Post Gardens

1020 Lenox Park Blvd NE, Atlanta GA 30319

SkyHouse Buckhead

3390 Stratford Rd, Atlanta GA 30326

Contact
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(404) 869-6580
(404) 479-1244
(404) 965-1809
(404) 479-1188
(404) 620-5946

Keyword:

Rail
Bus

Rush Hours

am: 7:30 – 9:30
pm: 4:00 – 7:30
After Rush Hours

Car
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: من فضلكم تأكدوا من التالي، بناء على خبرات األعضاء السابقين و الحاليين نقدم لكم مجموعة من عناوين حضانات األطفال
. و معرفة المبلغ المطلوب منك شهرياً وتاريخ ووسيلة الدفع, • اقرأ العقد بشكل مفصل وتأكد من فهمك لكل البنود
. والنظام اليومي والغذائي للطفل، • تأكد من المكان بنفسك و اسال عن كل ما تريد معرفته عن الحاضنة
. و صديق ألحد منكما على األقل,و بزوجتك, • قم بتزويد المركز بوسيلة اتصال بك
.• اخبر الحضانة ايضاً عن أي مشاكل صحية أو متطلبات خاصة لطفلك
Center Name

Address

Contact

Kids Academy & Early Learning Center

637 Boulevard NE, Atlanta, GA 30308

(404) 872-0848

ABC Early Learning Academy

420 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308

(404) 541-0700

Bright Horizons At All Saints'

644 W. Peachtree St. NW Atlanta, GA 30308

(404) 881-3790

New Generations Child Development Center

1198 Old Johnson Ferry Road, Atlanta, GA 30319

(678) 843-3900

Children's Choice At AFC Child Enrichment Center 100 Alabama Street, Room GR 50 , Atlanta, GA 30303

(404) 562-0158

Bright Horizons At Atlantic Station

1381 Market Street, Atlanta, GA 30363

(404) 815-1903

The Children's Campus @ Georgia Tech

251 10th Street, Atlanta, GA 30318

(404) 385-2248

Sheltering Arms Model Center

385 Centennial Olympic Park Drive

(404) 523-2767

www.SaudiCAU.org
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Center Name

Address

Contact

Bright Horizons At Wildwood

3175 Windy Hill Rd, Atlanta, GA 30339

(770) 933-0530

Galleria Parkway Kindercare

1650 Galleria Pkwy, Atlanta GA 30339

(770) 951-9080

Buford Kindercare

2865 Buford Highway Northeast, Atlanta GA 30329

(404) 321-0485

All Star Kids Academy

4518 Covington Hwy Decatur, GA 30035

(404) 284-2327

Beacon Of Hope Learning Center

120 Renaissance Pkwy NE, Atlanta, GA 30308

(404) 876-1779

Little Linguists International Preschool

1460 E Cleveland Ave, East Point, GA 30344

(404) 768-2111

Premier Academy Inc.

444 Angier Ave NE, Atlanta, GA 30308

(404) 875-9668

R. Kirk Landon Learning Center

1015 Tumlin St NW, Atlanta, GA 30318

(404) 249-1500

The Capitol Hill Child Enrichment Center

197 Decatur Street, SEAtlanta, GA 30303

(404) 413-8454

www.SaudiCAU.org
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School Name

Address

Contact

Dar-un-Noor School

434 14th St. NW Atlanta

)404( 876-5051

Dar Ul Uloom

442 14th Street NW Atlanta, GA 30318

(404) 873-5522

Islamic School

1128 Oak St S.W. Atlanta, GA 30310

(404) 752-7262

Islamic School

1127 Capitol Ave. Atlanta, GA 30315

(404) 474-6810

www.SaudiCAU.org
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Drivers License

.1

يتوجب عليك اوالً الحصول على خطاب  Social Security Denial Letterيصدر لك من أحد مكاتب الضمان االجتماعي .وللحصول عليه يجيب
عليك زيارة أحد مكاتب  ، Social Security Administrationوالتأكد من جلب المستندات التالية:
•

خطاب من الجامعة موجه إلى مكتب  Social Security Administrationيوضح فيه بأنك طالب دولي  ,مع كتابة عنوانك على نفس الخطاب.

•

جواز السفر و الفيزا.

•

.I-20

•

 – I-94يمكن طباعة  I-94عن طريق زيارة الموقع االلكتروني التالي (  ,) https://i94.cbp.dhs.gov/I94/consent.htmlو ملئ البيانات

المطلوبة.
•

إثبات سكن (عقد السكن و أي فاتورتين يظهر بها عنوانك).

بعد ذلك قم بزيارة أحد المكاتب الموضح عنوانها أدناه ،وتقدم بطلب الخطاب ؛ والذي يفيد بعدم أحقيتك للحصول على رقم .Social Security
Social Security Administration Offices
61 Forsyth St SW Atlanta, GA 30303

401 W Peachtree St NW Atlanta, GA 30308

1415 Franklin Rd SE Marietta, GA 30067
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Drivers License
.2

جواز السفر و الفيزا.

.3

.I-20

.4

.I-94

.5

إثبات السكن (أي فاتورة يظهر فيها عنوان السكن).

يمكنكم تعبئة استمارة طلب رخصة قيادة عن طريق الموقع االلكتروني ( www.mydriverlicenses.orgلتوفير الوقت)  ،أو تعبئة االستمارة في أحدى
مراكز  . DDSالرجاء االنتباه أنه في حال نقص أي من المستندات الموضحة أعاله سوف يتم رفض الطلب فوراً .بعد إكمال المتطلبات يمكنكم زيارة أي
من مكاتب الـ  (Department of Driver Services) DDSالقريبة منكم.
هنالك اختباران أحدهما اختبار نظري ،و االخر اختبار عملي.

ينقسم االختبار النظري إلى جزئيين ؛األول اللوحات المرورية والذي يتضمن عشرين سؤاال باللغة االنجليزية فقط  ,والثاني والذي يحتوي على عشرين
سؤالًا عن قوانين القيادة الخاصة بالوالية؛ والذي يمكنك الطلب باختباره باللغة العربية .بعد اجتيازك لهذا االختبار تمنح رخصة قيادة مؤقته (ال يمكنك
قيادة السيارة بها بدون مرافق يملك رخصة قيادة دائمة).

@SaudiCAU
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Drivers License
Road Test
يتوجب عليك أن تقوم بحجز موعد عن طريق االتصال على أحد األرقام التالية :
Metro Atlanta call: (678) 413-8400
Outside Metro Atlanta call: (1)-866-754-3687
بعد حجز الموعد يتوجب عليك إحضار سيارة لالختبار  ,وإحضار نفس المستندات المطلوبة في مكتب  , DDSباإلضافة الى إظهار رخصتك المؤقتة التي
حصلت عليها سابقاً .
شروط السيارة المستخدمة في االختبار العملي:
•

عمل جميع إشارات التنبيه في السيارة

•

وجود استمارة للسيارة (إن لم تكن مالكها يتوجب على مالكها الحضور معك)

•

وجود تأمين على السيارة (يتوجب إظهار التأمين للموظف)

ويمكنكم الحصول على كتيب دليل السائق والذي يحتوي على جميع المعلومات المطلوبة الجتياز االختبار النظري و العملي من إحدى مقرات  DDSأو
يمكنكم الحصول عليه عن طريق الموقع  . www.eregulations.com/georgia/driver/أيضاً يفضل حجز موعد لالختبار العملي بعد اجتياز االختبار
النظري بأسرع وقت ممكن ؛ وذلك لصعوبة الحصول على حجز مبكر في أغلب األحيان.
في حال قيادتك للمركبة بدون رخصة سياقة ،أو برخصة سياقة ملغية يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بوالية جورجيا ,وقد تصل إلى السجن ,
وغرامات مالية ال تقل عن $1000
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Saudi Drivers License
ينص قانون والية جورجيا على أنه يمكنك استخدام الرخصة السعودية لمدة ال تزيد عن  60يومًا من تاريخ دخولك الواليات المتحدة األمريكية؛ لكن
ذلك بشروط :
وجود المستندات التالية بحوزتك عند إيقافك في حال استخدامك للرخصة السعودية :
•

صورة من جواز السفر يوضح بها ختم الدخول.

•

صورة من الفيزا.

•

صورة من نموذج I-94

في حال تجاوزك للمدة المسموح بها من والية جورجيا ( 60يوم) الستخدام الرخصة السعودية ستتعرض للغرامة المالية  ,مع طلب حضورك في موعد
محكمة إلثبات إصدارك رخصة والية جورجيا خالل  90يومًا قد تزيد أو تنقص  .وفي حالة عدم إصدارها خالل الفترة المعطاة قد تتعرض لغرامات مالية
تصل إلى  $300او اكثر.

وجود الرخصة السعودية أو الدولية ال يغنيك نهائياً عن إصدار رخصة والية جورجيا.
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•

في حال رغبتك في شراء سيارة جديدة زر أحد الوكالء المعتمدين المتوفرين في منطقة أتالنتا.

•

دوماً تأكد من زيارة أكثر من وكيل لتضمن حصولك على الصفقة األفضل واألنسب لك.

•

دوماً اصطحب أو استشر زمالءك و أصدقاءك.

•

تأكد دومًا بأن األسعار غير ثابتة مهما حاول البائع إقناعك بذلك.

•

أطلب تجربة السيارة قبل شرائها (يتطلب وجود رخصة قيادة).

•

ال تحمل معك أي مبالغ مالية نهائيا أو .Money Order

•

في حال رغبتك بالشراء يتم دفع مبلغ السيارة عن طريق شيك بنكي مصدق يكتب فيه اسم الشركة أو الوكيل  ,مع كتابة سبب الشيك.

•

تأكد دوما بأن السعر يشمل الضرائب  ,و رسوم إصدار اللوحات  ,و الرسوم اإلدارية.

•

تجنب دوما الشراء من مواقع األنترنت مثل  Craigslistو  eBayفهنا أنت تتعامل مع أشخاص ال مؤسسات (قد تكون عصابات منظمة).

•

تجنب دوماُ الشراء من شخص مجهول وخصوصاً إن كان السعر المطلوب ال يتوافق مع المعروض.

•

تجنب دوماً الدفع عن طريق خدمات اإلنترنت مثال  PayPalأو ما يشابها فهي دوما عمليات احتيال.

•

تجنب حمل أي مبالغ مالية نهائياً.
@SaudiCAU
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أحيانا يتوفر في صفحات الفيس بوك التابعة لألندية المعترف بها عدد من عروض السيارات من قبل الطالب السعوديين قد تجد ما يناسبك
أطلب سجل  Car Faxالخاص بالسيارة (ال تعتمد عليه بالكلية فقد ال يخبرك السجل كل كبيرة وصغيرة)
دوما أفحص السيارة  ,وال مانع من فحصها في أكثر من مركز متخصص.
ال تفحص السيارة في المساء فغالبا العيوب الخارجية ال ترى إال في النهار.
دوما احرص على أن يكون لقاؤك بالبائع في موقع عام خالل النهار (مثلًا :مواقف بنك) .
تأكد من أن بائع السيارة هو المالك لها  ,أو وكيلها الشرعي (حسب الموضح في الـ . )Title
دوما اصطحب معك أصدقاءك لمعاينة أي سيارة خصوصاً تلك التي تذهب للقاء أشخاص لمعاينتها.
توفر الوكاالت المعتمدة للسيارات قسمًا مختصًًّا للسيارات المستعملة من مختلف الصناعات .
دوماً تأكد بأن شراءك( كاش) هو وسيلة تفاوض تفييدك في خفض السلعة .
أحرص على وجود عقد بينك وبين البائع توثق عملية البيع والشراء فذلك اءمن لك مع مراعات الشروط وقراءتها بدقة.
ال توقع أي أوراق أخرى يطلب منك البائع توقيعها بدون قراءتها بدقة (هنالك شركات توقعك على بنود تحرمك حقك في الشكوى أو المراجعة بعد
التوقيع تحت أي ظرف)
في حال رغبتك بالشراء يتم دفع مبلغ السيارة عن طريق شيك بنكي مصدق يكتب فيه اسم الشركة أو الوكيل مع كتابة سبب الشيك.
بعد شرائك من أشخاص فهم غير مسؤولين عن الخلل الحادث بعد إتمام عملية الشراء
بعد شرائك من مؤسسات أو وكاالت العقد بينك وبين الوكيل يضمن لك حقك بالصيانة أو إرجاع المبالغ المدفوعة حسب العقد المبرم بينكما (ذلك
يختلف من وكيل آلخر)
تجنب الشراء من المدن البعيدة أو الواليات األخرى فهي مكلفة ماليًا ,ومتعبة.
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•

لالستفادة من هذه الخدمة يتوجب حصولك على رقم  SSNبتاريخ خالي من الحوادث.

•

توفر بعض الشركات والوكاالت هذه الخدمة للطالب الدوليين (مثالً وكالة .)Volkswagen

•

يشترط وجود  I-20يوضح فيه قيمة دخلك السنوي وبمدة ال تقل عن سنتين (قد تختلف من وكيل ألخر).

•

راجع بنود العقد الموقع بينك وبين المقسط  ,وراجعها لدى محامي إن أمكن ,أو استعن بالنادي السعودي (يوفر النادي السعودي بجامعة كالرك
أتالنتا مستشار خاص لمسائل التقسيط).

•

أطلب تجربة السيارة.

•

في حال وجود دفعة أولى أعلى من  $3000يساعد ذلك في تسهيل عملية توقيع العقد و يخفض من قيمة الفوائد و األقساط الشهرية.

•

دوما تأكد بأن أسعار السيارات المقسطة غير ثابت ,وقابل للنقاش.

•

قم بزيارة بعض الوكاالت األخرى لمقارنة أسعار األقساط الختيار ما يناسب ميزانيتك الشهرية.

•

تأكد من التزامك بالسداد في الموعد المستحق  ,وتذكر أن المماطلة قد توقعك في غرامات مالية كبيرة (راجع العقد المبرم).
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Car Insurance
ينص قانون الواليات المتحدة األمريكية بوجوب وجود تأمين على السيارة قبل قيادتها وفي والية جورجيا يطلب منك إثبات تأمينك للسيارة قبل نقلها
باسمك.
غالباً التأمين ينقسم إلى قسمين:

Basic insurance
وهو التأمين األساسي (ضد الغير) الذي تطلبه أنظمة الوالية .
Full Cover Insurance
وهو تأمين شامل قد يرتفع سعره نظيراً لتغطيته الشاملة .

•

دوماً إقرأ بنود التأمين قبل تأمينك على السيارة.

•

في حال تأمينك للمركبة بالرخصة السعودية سيرتفع سعر التأمين.

•

تتالعب بعض مكاتب التأمين في حالتك االجتماعية لخفض تكاليف التأمين وذلك من مصلحتهم في حال حصل لك مكروه ال سمح اهلل سيتم إلغاء
التأمين بسبب خلل في البيانات المدخلة ولن يتم تعويضك نهائيا .

في حالة قيادتك للسيارة بدون تأمين يعتبر ذلك جريمة في والية جورجيا قد يتم فيها قطر سيارتك  ,و طلب منك دفع غرامة مالية تصل إلى $200
(تختلف حسب شركة القطر) ,باإلضافة إلى إعطائك مخالفة مرورية تصل إلى .$150
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Car Registration
في حال شرائك سيارة (راجع قسم النصائح لشراء السيارة) يجب تسجيلها (نقل ملكيتها) خالل ثالثين يوماً إذا كان البائع معرض سيارات  ,أو خالل أسبوع
إذا كان البائع شخصًا عاديّا.
لتسجيل السيارة  ،يجب على المالك أن يوفر:

•

رخصة قيادة نهائية صادرة من نفس الوالية ،وسارية المفعول ( تقبل الرخصة السعودية في بعض األحيان ).

•

.Vehicle Title

•

.Emission Test

•

تأمين على السيارة المراد نقل ملكيتها.

•

زيارة أقرب مكتب  Tag Officeبنفس المقاطعة التي تسكن بها.

لتحديد المكتب أستخدم محرك البحث بكتابة  Tag Office near meوابحث عن أقرب مركز قريب منك وتأكد بان مقاطعتك تتبع لهذا المركز .عند
زيارتكم لمكتب تسجيل الملكيات يجب عليك إظهار المستندات السابقة ،وأيضاً دفع مبلغ الضرائب المحدد من مكتب الـ  .Tag Officeعند رغبتكم في
تغير لوحة السيارة هنالك رسوم  20دوالرًا للوحة العادية ،و  80دوالرًا للوحات الخاصة (حروف و أرقام من اختيارك)

@SaudiCAU

www.SaudiCAU.org

Public Transportation Service
MARTAهو نظام النقل العام للمترو في مدينة أتالنتا .تتحرك الحافالت من
الساعة  5:00صباحاً و حتى  1:30صباحاً من االثنين إلى الجمعة و من
الساعة  5:30صباحا وحتى  12:30صباحا خالل عطلة نهاية األسبوع
واألعياد.
األوقات قد تختلف على الطرق الفردية .يعمل نظام السكك الحديدية من
حوالي الساعة  5:00صباحًا و حتى الساعة  1:00من االثنين إلى الجمعة ومن
الساعة  5صباحاً إلى  12:30صباحا خالل عطلة نهاية األسبوع واألعياد.

الستخدام  ،MARTAقم بشراء بطاقة  Breezeعبر االت البيع الذاتي
الموجودة عند مدخل المحطة .التكلفة األولى هي  $ 2،50ويتم احتساب
 $ 1،00في البداية لشراء البطاقة ( قابلة إلعادة االستخدام) ومع كل عملية
شحن  .يمكنك شحن البطاقة برصيد  $ 42،50كحد اقصى  .كما توفر
 MARTAبعدد ال محدود الستخدام خدماتها مقابل رسم ثابت .يوم واحد بـ
 4 ،$ 9،00أيام بـ  7 $ 19،00أيام بـ .$ 23،75
تأكد دائمًا من االحتفاظ بالبطاقة  ،فالبطاقة و المبلغ المشحون غير قابل
للتعويض.
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Taxi Services
للحصول على خدمات األجرة العامة يجب عليك االتصال بموفر الخدمة .تأكد دائما من اختيارك لشركة موثوقة ومعرفة وتأكد من معرفة لوحة السيارة و
بيانات السائق.
ايضاً توفر بعض شركات األجرة تطبيقات يمكنك تحميلها على هاتفك الذكي لالستفادة من الخدمات المقدمة كتحديد المواقع و طلب سيارة أجرة
وهنالك أيضا بعض الشركات والخدمات المنافسة التي توفر خدمة النقل داخل مدينة أتالنتا بأسعار تنافسية مثل شركة  Uberالتي يتوجب عليك تحميل
تطبيقها لتستفيد من الخدمات المقدمة من قبل الشركة.
بعض الشركات الموفرة لخدمة األجرة العامة:
Contact
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Company Name

(404) 351-1111

Atlanta Checker Cab

(770) 415-2375

Atlanta Airport Taxi Service

(404) 584-6655

Atlanta Royal Cabbies

(404) 935-9555

Atlanta Taxi Cab Service

www.SaudiCAU.org

Masjid Name

Address

Contact

Al-farooq Masjid of Atlanta

442 14th St NW, Atlanta, GA 30318

(404) 874-7521

Atlanta Masjid of Al-islam

560 Fayetteville Rd SE, Atlanta, GA 30316

(404) 378-1600

Masjid Al-mu'minun

1127 Hank Aaron Dr SW, Atlanta, GA 30315

(404) 586-9562

Masjid Abu Bakr

1775 Briarwood Rd NE, Atlanta, GA 30329

(404) 424-9997

Community Masjid of Atlanta

547 West End Pl SW, Atlanta, GA 30310

(404) 955-7548

Masjid Tawheed

5848 Memorial Dr, Stone Mountain, GA 30083

(404) 228-2176

Masjid Omar Bin Abdul Aziz Mosk

955 Harbins Rd NW, Norcross, GA 30093

(770) 279-8606

Al-madinah Masjid of North Atlanta Inc 6014 Goshen Springs Rd, Norcross, GA 30071

(770) 242-9991

Masjid Uthman (Dunwoody Community Center)

1707 Mt Vernon Rd, Dunwoody, GA 30338

(678) 871-7786

Masjid Qubaa Mableton

373 US-278, Mableton, GA 30126

(404) 720-2200

Madani Masjid

3455 Greenview Dr NW, Lawrenceville, GA 30044

(404) 993-3400

www.SaudiCAU.org
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: من فضلكم تأكدوا من التالي، بناء على خبرات الطلبة السابقين و الحاليين نقدم لكم مجموعة من عناوين المستشفيات
.• العيادة المراد زيارتها تقبل التأمين المقدم للطالب من الملحقية
.• الرجاء االنتباه الى ان بعض العيادات تقوم بطلب تكايف إضافية قد ال يغطيها التأمين
.)• بعض المستشفيات تقدم خدمة الترجمة من اإلنجليزية إلى العربية (كخدمة إضافية من المستشفى
Hospital Name

Address

Contact

Atlanta Medical Center

303 Parkway Dr NE, Atlanta, GA 30312

(404) 265-4000

Emory University Hospital

1364 Clifton Rd, Atlanta, GA 30322

(404) 712-2000

Emory University Hospital Midtown

550 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30308

(404) 686-4411

Piedmont Hospital

1968 Peachtree Rd NW, Atlanta, GA 30309

(404) 605-5000

Grady

80 Jesse Hill Jr Drive SE, Atlanta, GA 30303

(404) 616-1000

Northside Hospital

1200 Northside Forsyth Dr, Cumming, GA 30041

(770) 844-3200

Northside Mental Health Center

1140 Hammond Dr NE, Atlanta, GA 30328

(404) 851-8960

Concentra Urgent Care - Atlanta Midtown

688 Spring Street NW, Atlanta, GA 30308

(404) 881-1155
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Center Name

Address

Contact

Doctors Express Urgent Care

1800 Howell Mill Rd NW #130, Atlanta, GA 30318

(404) 355-8775

WellStreet Urgent Care

2292 Peachtree Rd NW, Atlanta, GA 30309

(404) 996-0120

North Atlanta Urgent Care

2700 Clairmont Road, Atlanta, GA 30329

(404) 327-8744

WellStreet Buckhead North Urgent Care

3617 Roswell Rd, Atlanta, GA 30305

(404) 996-0196

SmartCare Urgent Care

4400 Peachtree Rd, Atlanta, GA 30319

(404) 814-9199

Global Medical & Urgent Care

2840 Northeast Expy, Atlanta, GA 30301

(404) 929-1402

www.SaudiCAU.org
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: من فضلكم تذكروا التالي،بناء على خبرات الطلبة السابقين و الحاليين نقدم لكم مجموعة من عناوين المطاعم
.• قم بسؤال النادل عن مكونات الطعام و نوع اللحم المستخدم

Mediterranean

Restaurant Name

Address

Contact

Dania's Restaurant & Lounge

26 Peachtree St NE Atlanta, GA 30303

P

$$

(404) 588-0069

Ameer's Mediterranean Grill

2168 Briarcliff Rd NE Atlanta, GA 30329

F

$$

(404) 982-0666

Sufi's Kitchen

1814 Peachtree St NW Atlanta, GA 30309

P

$$$$

(404) 888-9699

Aviva by Kameel

225 Peachtree St NE Atlanta, GA 30303

F

$$

(404) 698-3600

Mediterranean Grill

985 Monroe Dr NE Atlanta, GA 30308

P

$$

(404) 917-1100

Truva

60 Andrew Young International Blvd NE Atlanta, GA 30303

P

$$$

(404) 577-8788

Sivas

794 Juniper St NE Atlanta, GA 30308

P

$$

(404) 343-6783

Basil's Restaurant & Tapas Bar

2985 Grandview Ave NE Atlanta, GA 30305

P

$$$

(404) 233-9755

Cafe Agora

318 East Paces Ferry Rd NE Atlanta, GA 30305

F

$$

(404) 949-0900

www.SaudiCAU.org
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Restaurant Name

Indian & Pakistani

African

Marie's @ Ummat Café

Address

Contact

: من فضلكم تذكروا التالي،بناء على خبرات الطلبة السابقين و الحاليين نقدم لكم مجموعة من عناوين المطاعم
P
$$$النادل عن
(678)
705-2266
566 Fayetteville Rd SE Atlanta, GA.المستخدم
30316
الطعام و نوع اللحم
مكونات
بسؤال
• قم

Darussalam Halal Restaurant

4746 Memorial Dr Decatur, GA 30032

P

$$

(404) 298-3440

Desta Ethiopian Kitchen

3086 Briarcliff Rd NE Atlanta, GA 30329

P

$$

(404) 929-0011

Meskerem Ethiopian Restaurant

2781 Clairmont Road Atlanta, GA 30329

P

$$

(404) 417-0991

Hamdi Restaurant

440 N Indian Creek Dr #B Clarkston, GA 30021

F

$

(404) 299-2070

Panahar Bangladeshi Cuisine

3375 Buford Hwy NE Atlanta, GA 30329

P

$$

(404) 633-6655

Haveli Indian Cuisine

225 Spring St NW Atlanta, GA 30308

P

$$$$

(404) 522-4545

Cafe Bombay

2615 Briarcliff Rd NE Atlanta, GA 30329

P

$$

(404) 320-0229

Niramish

1138 Euclid Ave NE Atlanta, GA 30307

P

$$

(404) 917-0106

Karachi Broast & Grill

5775 Jimmy Carter Blvd # 180, Norcross, GA 30071

F

$

(678) 291-0101

Lahore Grill

1869 Cobb Pkwy S #150, Marietta, GA 30060

F

$

(678) 398-9868

Keywords:
F: Full Halal Restaurants
P: Part Halal Restaurants
$: Price Range
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 تذكر دائماً االحتفاظ باإليصال لضمان حق ارجاع بضاعتك والدفع عن طريق بطاقتك، يتوفر في اتالنتا عدد كبير من الموالت و أماكن التسوق
.االلكترونية واسال دائماً اذا هناك أي تخفيض مقدم من المحل خاص بالطالب
Mall Name

Address

Website

Lenox Square Mall

3393 Peachtree Rd Atlanta, GA 30326

http://www.simon.com/mall/lenox-square

Perimeter Mall

4400 Ashford Dunwoody Rd Atlanta, GA 30346

http://www.perimetermall.com/

Atlantic Station

1380 Atlantic Dr NW Atlanta, GA 30363

http://atlanticstation.com/

Phipps Plaza

3500 Peachtree Rd Atlanta, GA 30326

http://www.simon.com/mall/phipps-plaza

Cumberland Mall

1000 Cumberland Mall Atlanta, GA 30339

http://www.cumberlandmall.com/

Gwinnett Place Mall

2100 Pleasant Hill Rd Duluth, GA 30096

http://www.shopgwinnettmall.com/

Arbor Place Mall

6700 Douglas Blvd Douglasville, GA 30135

http://www.arborplace.com/

Mall of Georgia

3333 Buford Dr NE Buford, GA 30519

http://www.simon.com/mall/mall-of-georgia

Sugarloaf Mills (outlet)

5900 Sugarloaf Pkwy Lawrenceville, GA 30043

http://www.simon.com/mall/sugarloaf-mills

North
Georgia Premium Outlets
Keywords:

800 Hwy 400 S, Dawsonville, GA 30534

http://www.premiumoutlets.com/northgeorgia/

P: Part
Halal Restaurants
The
Outlet
Shoppes at Atlanta

915 Ridgewalk Pkwy, Woodstock, GA 30188

http://www.theoutletshoppeatlanta.com/

F: Full Halal Restaurants
$: Price Range
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Store Name

Address

Contact

Almadina Halal Market

5345 Jimmy Carter Blvd, Norcross, GA 30093

(770) 300-0772

14th Street Grocery & Halal Meat

398 14th St NW, Atlanta GA 30318

(404) 892-7474

Almadina Market

536 Fayetteville rd SE, Atlanta GA 30316

(404) 370-0270

Bismillah Market

4022 Buford Highway, Atlanta GA 30345

(770) 986-4111

Bismillah Halal Meat

279 Powers Ferry Rd SE, Marietta, GA 30067

(770) 565-8859

Shahrzad

6435 Roswell Rd, Atlanta, GA 30328

(404) 257-9045

Bakery Inc. Mediterranean

3362 Chamblee Tucker Rd, Chamblee, GA 30341

(770) 220-0706

Nazareth Grocery

585 Franklin Rd SE, Marietta, GA 30067

(770) 795-9026

Jerusalem Bakery

585 Franklin Rd SE, Marietta, GA 30067

)770( 419-1666

14th Street Grocery & Halal Meat

398 14th St NW, Atlanta GA 30318

(404) 892-7474

Al-amin Super Market

5466 Buford Hwy NE, Atlanta, GA 30340

(470) 375-4071

Georgia Halal Meat & Catering

1707 Church St, Decatur GA 30033

(404) 254-4651

Makka Halal Meat

431 North Indian Creek Dr, Clarkston GA 300021

(404) 297-0008

www.SaudiCAU.org
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Store Name

Address

Contact

East Africa Halal Meat

4861 Memorial Dr, Stone Mountain GA 30083

(404) 499-9050

Bengal Store

2493 Chamblee Tucker Rd, Chamblee, GA 30341

(770) 986-4111

Fatma Halal Meat & Groceries

926 Montreal Rd, Clarkston, GA 30021

(404) 294-1880

Zamzam International Foods

5030 Memorial Dr, Stone Mountain, GA 30083

(404) 297-8976

Halal Meat Market

5051 Memorial Dr, Stone Mountain, GA 30083

(404) 296-1180

Al Amin Super Market

5466 Buford Hwy NE, Atlanta, GA 30340

(470) 375-4071

Asia Helal Meat

Briarcliff Station, 1622 Woodcliff Dr NE # H, Atlanta, GA
30329

(404) 633-0010

Bilal Store

3408 Clairmont Rd NE, Atlanta, GA 30319

(404) 477-2955

Alhamrah Halal Meat & Groceries

895 Indian Trail Lilburn Rd NW, Lilburn, GA 30047

(770) 381-2006

Desi Bazar & Halal Meat

2785 Cruse Rd NW, Lawrenceville, GA 30044

(678) 615-7089

www.SaudiCAU.org
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•

حصدت أتالنتا في عام  2010المركز السابع للوجهة السياحية في الواليات المتحدة األمريكية و المركز الثاني عشر في العالم حيث يزورها 35
مليون زائر سنويا.

•

توجد أغلب المزارات السياحية في وسط المدينة ,كما يوجد الحوض المائي األكبر في العالم والذي يجذب السياح .يلي ذلك المتحف التاريخي
للكوكاكوال ،ثم مركز السي إن إن ،و السينتينيال أوليمبك بارك وقبة جورجيا ،و فيليبس أرينا.

•

يمكن شراء تذكرة واحدة تتيح لك زيارة عدد من األماكن السياحية في اتالنتا عبر زيارة الموقع www.citypass.com
Contact

Address

Attractions

(404) 523-2739

135 Auburn Ave NE Atlanta, GA 30303

Apex Museum

(404) 979-6455

1315 Peachtree St NE Atlanta, GA 30309

)Museum of Design Atlanta (MODA

(404) 929-6300

767 Clifton Rd Atlanta, GA 30307

Fernbank Museum of Natural History IMAX

(404) 331-5190

450 Auburn Ave NE, Atlanta, GA 30312

Martin Luther King, Jr. National Historic Site

@SaudiCAU

Museums

(404) 865-7100

441 Freedom Parkway Atlanta, GA 30307

Jimmy Carter Presidential Library and Museum

www.SaudiCAU.org

Amusement

City attraction

Attractions

Address

Contact

Georgia Aquarium

225 Baker St NW Atlanta, GA 30313

(404) 581-4000

World of Coca-Cola

121 Baker St NW Atlanta, GA 30313

(404) 676-5151

CNN Studio Tour

190 Marietta St NW Atlanta, GA 30303

(404) 827-1500

Centennial Olympic Park

265 Park Ave W NW Atlanta, GA 30313

(404) 223-4412

SkyView Atlanta

168 Luckie St NW, Atlanta, GA 30303

(678) 949-9023

Six Flags Over Georgia

275 Riverside Pkwy Austell, GA 30168

(770) 739-3400

Six Flags White Water

250 Cobb Pkwy N Marietta, GA 30062

(770) 590-4067

Malibu Grand Prix

5400 Brook Hollow Pkwy Norcross, GA 30071

(770) 416-7630

Tiny Towne

2055 Beaver Ruin Rd Norcross, GA 30071

(470) 545-7227

The Children's Museum of Atlanta

275 Centennial Olympic Park Dr NW Atlanta, GA 30313

(404) 659-5437

Catch Air

560 Amsterdam Ave NE Atlanta, GA 30306

(678) 256-3941

LEGOLAND Discovery Center Atlanta

3500 Peachtree Rd Atlanta, GA 30326

(404) 848-9252

(Phipps Plaza)
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Park , Lake & Waterfall

Amusement

Attractions

Address

Contact

Zoo Atlanta

800 Cherokee Ave SE Atlanta, GA 30315

(404) 624-5600

Atlanta Swim Academy

732 Johnson Ferry Rd Marietta, GA 30068

(770) 973-3120

Midtown Bowl

1936 Piedmont Cir NE Atlanta, GA 30324

(404) 874-5703

Funtime Bowl Atlanta

3285 Buford Hwy NE Atlanta, GA 30329

(404) 636-7548

Paintball Atlanta

5315 Shiloh Rd Alpharetta, GA 30004

(770) 594-0912

Piedmont Park

1342 Worchester Dr NE Atlanta, GA 30306

(404) 875-7275

Stone Mountain Park

1000 Robert E Lee Blvd Stone Mountain, GA 30083

(800) 401-2407

Red Top Mountain State Park & Lodge

50 Lodge Rd SE Cartersville, GA 30121

(770) 975-0055

Amicalola Falls State Park & Lodge

418 Amicalola Falls Lodge Rd Dawsonville, GA 30534

(706) 344-1500

Lanier Lake

7000 Lanier Islands Pkwy Buford, GA 30518

(770) 945-8787

Burton Mill Park

Burton Mill Park, Flowery Branch, GA 30542

-

Payne Campground

2495 Kellogg Creek Rd Acworth, GA 30102

(678) 721-6700

(The Islands)
(Lanier Lake)

(Altona Lake)
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Attractions

Contact

Vickery Creek Falls Roswell Mill

95 Mill St, Roswell, GA 30075

(770) 641-3705

Jones Bridge Park

4901 E Jones Bridge Rd Norcross, GA 30092

(678) 277-0920

Chattahoochee Coffee Company

6640 Akers Mill Rd SE Atlanta, GA 30339

(770) 955-0788

Kennesaw Mountain National Battlefield Park

900 Kennesaw Mountain Dr Kennesaw, GA 30152

(770) 427-4686

High Falls State Park

76 High Falls Park Dr, Jackson, Georgia 30233

(478) 993-3053

Vogel State Park

405 Vogel State Park Rd, Blairsville, GA 30512

(706) 745-2628

James H. Floyd State Park

2800 Sloppy Floyd Lake Rd, Summerville, GA 30747

(706) 857-0826

Black Rock Mountain State Park

3085 Black Rock Mountain Pkwy, Mountain City, GA 30562

(706) 746-2141

George L. Smith State Park

371 George L Smith State Park Rd, Twin City, GA 30471

(478) 763-2759

Richard B. Russell State Park

2650 Russell State Park Dr, Elberton, GA 30635

(706) 213-2045

Morgan Falls Overlook Park

200 Morgan Falls Rd, Sandy Springs, GA 30350

(770) 730-5600

Red Top Mountain State Park & Lodge

50 Lodge Rd SE, Cartersville, GA 30121

(770) 975-0055

(Chattahoochee River)

Park , Lake & Waterfall

Address
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الفكرة األساسية من هذا الكتيب هو اإلجابة على أغلب األسئلة التي قد تواجه المبتعث الجديد أو المنتقل من والية أخرى إلى والية جورجيا بشكل عام و مدينة أتالنتا
بشكل خاص .خلف هذا الكتيب فريق عمل قد تطوع إلخراج هذا العمل بأفضل صورة ممكنة.

مازن الزهراني

منصور الدويغري

آالء نجار

فهد روزه

أسامة كردي

مشعل الرشيدي

أحمد الملحم

عمار الثنيان

منصور البراك

شاكر الغنام

سلطان الزهراني

علي القرني

فؤاد النمري

أحمد المطيري

أحمد العصالني

سلطان البارقي

رهام نعمان

أحمد الحسيني

النادي السعودي بجامعة جورجيا ستيت

@SaudiCAU

منظمة الطلبة السعوديين بوالية جورجيا
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