
 

امج والخدمات الطالبية    البر

ي الحرم الجامعي :      
 
 ساعات العامل ف

6:00pm-am 8:00 االثني   و الثالثاء:   

 : : 8:00 5:00pm-am    االربعاء و الخميس 

1:00pm-am8:00الجمعة :   

Career Services:  

إعادة دخول الكبار ، مركز توظيف 
 وتوظيف الطالب

Bldg. 60, Room 140, 145  

 :   ساعات العمل داخل الحرم الجامعي

 pm6:00-pm2:00 الخميس:  -الثالثاء   

اضية:   الساعات االفتر
 pm5:00-am 8:00 الخميس-االثني      

 اعادة دخول الكبار:  644-7697 (619)     
 (619) 644-7611 : توظيف الطالب   
 مركز توظيف الطالب: 644-7614 (619) 

Instagram @grossmont_career_center  

Email: Career.counter@gcccd.edu  

  ي
 إرشاد وظيف 

  ي
 االستكشاف والتقييم الوظيف 

  21ورش عمل مهارات القرن  

  ة ي التوظيف: الست 
المساعدة ف 

الذاتية ، والمقابلة ، والتطبيق ، 
والتدريب الداخلي ، وأحداث 
ي الحرم 

التوظيف ، والتوظيف ف 
ي ، 

الجامعي ، والمعرض الوظيف 
نتولوحة الوظائف عتر اإلنتر   

Financial Aid  
ي 
اض   ساعات العمل االفتر

pm3:00- am10:00    س: الخمي-االثني    

Zoom Meeting ID: 989 8732 9572 

 رقم الهاتف:  644-7129 (619) 

  الدراسية المنح/ المنح  

 دراسة عمل 

 الخ لقروض ، اإلعفاءات من الرسوم ،ا

             

Cashier’s Office  
Bldg. 10, Room 110 

                                         :  ساعات داخل الحرم الجامعي

 am8:00-005: pm الخميس: -االثني   
ي الجمعة:   

اض   افتر
 رقم الهاتف:  644-7660 (619)            

 وتذاكر  الدروس /  دفع الرسوم
  وقوف السيارات

CalWORKs/NEW HORIZON  
اضية  الساعات االفتر

  am8:00-004:pm الخميس: -االثني   

  7552-644 (619)  رقم الهاتف: 

Instagram 

@grossmont_college_calworks  

  ي تخدم الطالب / أولياء
امج التر األمور التر

الذين يتلقون مساعدات نقدية أو ذوي 

ي 
 
الدخل المنخفض والمتخصصي   ف

ي ذل
 
: كالتخصصات المهنية بما ف  

   ي
: اإلرشاد األكاديمي والشخصي والمهت    

 اولوية التسجيل 

 تمويل رعاية االطفال 

 مساعدة الكتب المدرسية 

 العمل للطالب )إذا كانت مؤهلة 

 

 

(A.R.C) Accessibility 

Resource Center  
اضية   ساات العمل االفتر

00pm5-am: 8:00 االثني   و الثالثاء:   

 رقم الهاتف: 644-7112 (619) 
Email: Grossmont.arc@gcccd.edu  

Instagram @grossmontcollegearc 

 والدعم للطالب ذوي  كادميةالخدمات اال

 االعاقة

 االرشاد االكايمي والشخصي والمهني 

 

 

Admissions & Records  

Bldg. 10, Room 150 

اضية  ساعات العمل االفتر

00pm2-am: 0010: االثني   و الثالثاء:   

 رقم الهاتف:  644-7186 (619) 

 قسم القبول والتسجيل 

 النصوص 

 بطاقة هوية الطالب 

 خدمات المحاربي   القداىم 

  طالب دولي 

    تقييمات المتخرجي 

  االلتماسات طلب  

 1 

First Year Services 
اضية   الساعات االفتر

6:00pm-am /الثالثاء:  8:00    االثني  

8:00 5:00pm-am   :االربعاء و الخميس 

1:00pm-am8:00الجمعة :   

 رقم الهاتف: 644-7200 (619) 

 لتقييم / اختبار تحديد ا المستوى  

 ية  تقييم الكفائة المؤسسيةللغة االنكلت  

  خيص المسبق  التر

 تعهد كلية كروسمت وكيوماكا 

  ة السنة االول   ختر

Counseling Center  

Bldg. 10, Room 162  

 رقم الهاتف: 644-7208 (619)

  االرشاد االكاديمي /الشخصي /التحويل

ي 
 والوظيف 

 اتيجيات نجاح الكلية  استر

    ارشادات للطالب الدوليي 

 التوجيه/تقديم المشورة 

 االشادات للصفوف الراسية 

 ارشادات لطلبة المحاربي   القداىم 

 PUENTE & UMOJIA برنامج 

Health & Wellness Center 
Bldg. 60, Room 130  

 ساعات داخل الحرم الجامعي                       

  am8:00-004:pm الخميس: -االثني   
 8:00am-1:00pm:  الجمعة: 

 رقم الهاتف: 644-7192 (619) 

Instagram @health_welllness_grossmont 

 

 خدمات الصحة العقلية                 
 االستشارة الرسية للصحة العقلية 

  ي
 
االزماتالتدخل الفوري ف  

اىل   741741   ”Courage” ارسل 

ي ، مفتوح 
ي  24خط نص األزمة مجان 

 
ساعة ف

ماليو   

 
 خدمات صحة الطالب

Email: Grossmont.health@gcccd.edu  
 ممرضة مسجلة متاحة. 

   اإلحاالت بأسعار معقولة للطب / األسنان

ةاألساسياالحتياجات   

  يةالتثقيف الصحي والعاف  نشاطات 
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Student Affairs 
Bldg. 60, Room 204 

ي الحرم الجامعي 
 
 ساعات العمل ف

مساء   5 -صباًحا  8اإلثني   إل الخميس:    
مساء   1 -صباًحا  8الجمعة:    

 (619) 644-7600 رقم الهات:    
Instagram @gc_campuslife 

@as.grossmontcollege 

 سلوك الطالب 

  مجلس األندية 
 روسمونتك  الطالب المنتسبون بكلية  

 نوادي / منظمات طالبية 
  أنشطة الحرم الجامعي 

Student Activities Window 
 : ي الحرم الجامعي

 
 ساعات العمل ف

مساء  ؛ 5 -صباًحا  9من اإلثني   إل الخميس:   
مساء   1 -صباًحا  9الجمعة:    

 رقم الهاتف: 644-7603 (619) 
Email: Irene.bauza@gcccd.edu  

 صاري    ح حافالت فصل دراسي ت  

اء للحصول عل  • بطاقة المزايا )الرسر
خصومات داخل / خارج الحرم الجامعي 
ي ذلك تذاكر السينما ، وخصم متجر 

بما ف 
(الكتب ، وخصم الطعام ، وما إل ذلك   

Outreach 
 رقم الهاتف:  644-7240 (619) 

Instagram @grossmontoutreach  

 ي الحرم الجامع
 
 جوالت ف

 ي التطبيق
 
 المساعدة ف

  معلومات عامة عن الحرم الجامعي    

  التواصل مع المجتمع    

 

Transfer Center  
Bldg. 10, Room 173 

اضية  الساعات االفتر

 am8:00-005: pm الخميس: -االثني   
 8:00am-1:00pm:  الجمعة: 

 رقم الهاتف: 644-7215 (619) 
Instagram @grossmont.transfercenter 

  ي التحويل إل أي كلية أو
 
المساعدة ف

 جامعة لمدة أرب  ع سنوات

 رابط الجامعة استشارات فردية لطالب  

اف  وتخصصات ما قبل االحتر

  األكاديمية/ االستشارات التحويلية 

المهنية/ الشخصية/   

 UC/CSU مساعدة التطبيق 

 

Bookstore  
Bldg. 62, Room 600B 

ي الحرم الجامعي 
 
 ساعات العمل ف

 pm4:00-am8:00-:    الخميس-االثني  

 رقم الهاتف:  644-7674 (619)

 مناهج دراسية 

 اللوازم / الوجبات الخفيفة •

            تاجت  الكتب

EOPS/CARE  
Bldg. 60, Room 125  

 رقم الهاتف: 644-7617 (619) 

 ببرنامج ممول من الدولة للطال 

يقدم: المحرومي   اقتصادًيا وتعليمًيا.   

 أولوية التسجيل 

  اإلرشاد األكاديمي والشخصي 

ي 
 والمهت 

  /اء الكتب قسائم شر EOPSمنح ال 

 ي ب
خدم ي رنامج المعهد الصيف 

لطالب الوالد  الرعاية  برنامج

الوحيد عل المساعدات النقدية 

ويوفر دعًما نقدًيا إضافًيا وورش 

 عمل متخصصة

 

Public Safety  
Parking Structure, Lot 5  

ساعة 24مفتوح  

 رقم الطوريء 911

المواقف المهددة للحياة ، والطوارئ الطبية ، 
والجريمة / االضطراب الجاري ، والحرائق ، 

ي 
 واالنسكاب الكيميائ 

 الغبر طارئ
 (619) 644-7800 : رقم الهاتف  

تقرير جريمة )ليس قيد التقدم( ، نشاط مخدرات 
 مشتبه به ، طلب حضور لحفظ السالم

 خدمات الحرم الجامعي ومواقف السيارات

(619) 644-7654 : رقم الهاتف   

مرافقة السالمة مساعدة السيارات ، المفقودات ، 
 ، االستشهادات وقوف السيارات ، واإلنفاذ

Learning & Technology 

Resource Center  
Tech Mall Phone:  

(619) 644-7748 

: هاتف المكتبة   

(619) 644-7355 

       التكنولوجيا ةالمساعد مركز  

• ESL / الدراسات المستقلة 

ية •  مركز الكتابة باللغة اإلنجلت  

دراسة الرياضيات مركز  •  

 مركز التدريس •

 مدربي   النجاح •

Veterans Resource Center  
Phone: (619) 644-2237 

  دعم األقران والتوجيه ومعلومات المساعدات
ي التطبيق

 المالية والمساعدة ف 

  اإلحالة إل موارد داخل / خارج الحرم الجامعي 

  ي
 اإلرشاد األكاديمي والشخصي والمهت 

  والكمبيوتر المحمول قرض الكتب المدرسية
 واآللة الحاسبة

Next up For Foster Youth 
 (619) 644-7617 : رقم الهاتف   

رنامج ممول من الدولة يوفر دعًما ب
ي رعاية 

إضافًيا للطالب الذين كانوا ف 
ي ذلك االستشارات 

ي ، بما ف 
التبت 

األكاديمية المتخصصة والوظيفية 
والشخصية واألزمات واألموال الكتابية 

از ومنح كأو ال النقلاإلضافية وبطاقات 
 األموال

Gizmo’s Kitchen 
Bldg. 60, Room 206 
On-Campus Hours:  

Mon-Thurs: 10am-5pm 
Phone: (619) 644-7600 

Instagram 
@grossmont_college_basic_needs 

 Basic needs resources 

 Food pantry 

 CalFresh application 
assistance 

9/2022مكتب شؤون الطالب تحديث   
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