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نحن جاهزون
من أجلك
على الرغم من حالة الشك التي ُتخ ّيم على
العالم ،تلتزم جامعة والية بنسلفانيا بتوفير تعليم
عالمي المستوى لجميع الطالب في مجتمع
أكاديمي ُير ّكز على المستقبل ،ويسوده التفكير
التطلعي إلى المستقبل .وإذا كنت ُتشبهنا في
الميول واألفكار ،فلن تكتفِ برؤية ما ّ
يدخره لك
ً
جاهزا لصياغته .وبينما
المستقبل .وستكون
تستكشف الخيارات المتاحة للدراسة دول ًيا ،تجد
جامعة والية بنسلفانيا متاحة لك.

أتاح لنا تركيزنا القائم عىل التفكري اإلبداعي وحل املشكالت نقل آالف الطالب من جميع أنحاء العامل
إىل منط التعلم عن بُعد.
ت ُلبّي قدرتنا عىل توفري دورات دراسية عن بُعد تتسم دو ًما باالستثنائية  -سواء أكانت افرتاضية ،أو
شخصية ،أو مزي ًجا منهام م ًعا  -احتياجات طالب اليوم العرصي ،يف الوقت الحايل ويف املستقبل.
ومهام كانت الدرجة العلمية التي متنحك إياها جامعة والية بنسلفانيا ،فإنها ستُؤهّلك إلمكانات مهنية
أعظم .س ُنأهّلك لتحقيق النجاح ،نظ ًرا لتصنيف الجامعة املعرتف به عامليًا بني الجامعات األفضل يف
الواليات املتحدة من أصحاب العمل بفضل شبكة الخريجني القوية الجاهزة لتوفري فرص العمر لك.
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مركز تصنيفات جامعات
العالم لعام 2019
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جامعة في العالم

هذه هي
فرصتك
فرصة تد ُعك ت ُق ّرر إذا ما كنت ستعيش يف املستقبل فحسب  -أم ستتوىل زِمام أموره .هل أنت
مستعد؟ ابدأ التخطيط لتجربتك يف جامعة والية بنسلفانيا.

تصنيفات الجامعات العالمية حسب مجلة تايمز
للتعليم العالي ،وشركة ،QS
وجامعة شانغهاي لعام 2019
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س ُنؤهّلك
لتحقيق النجاح
ُنر ّكز على تدريس الطالب أن يكونوا قادة
ذوي منظور عالمي ،وذلك بصفتنا مؤسسة
بحث عالمية ُتص َّنف ضمن نسبة  1بالمئة
من الجامعات األفضل على مستوى العالم.
س ُتؤهّلك الدرجة العلمية التي تمنحك إ ّياها
جامعة بنسلفانيا لتحقيق النجاح ،حيث توفر
صا في مجاالت تتراوح من
أكثر من  275تخص ً
األعمال ،والهندسة ،وتكنولوجيا المعلومات،
وعلوم الكمبيوتر حتى الفنون.

سنلتقي بك أينما
كان مكانك
ليست جامعة والية بنسلفانيا مق ّيدة بالموقع
المادي .يمكنك اختيار مكان دراستك ،بفضل
وجود  20حر ًما جامع ًيا في أرجاء بنسلفانيا،
وتشمل العديد من األحرام المتخصصة في دعم
الطالب الدوليين .ويمكنك اختيار النمط األكثر
مالئمة لك ،بفضل وجود خيارات إضافية للتعلم
عبر اإلنترنت خالل أحرامنا الجامعية العالمية
األفضل تصني ًفا.

رقم 5

بين جهات توظيف

مرتبطة بمعهد ماساتشوستس للتقنية ()MIT

رقم 41
سمعة البحث العالمي

تقرير US NEWS AND WORLD

رقم 2

لتخريج المديرين التنفيذيين

LINKEDIN

أكثر من

 700ألف
في شبكة الخريجين العالمية
إنشاء روابط العمر

ّ
اطلع على قائمة تخصصاتنا ومكان عرضها على

admissions.psu.edu/academics/majors/

ابدأ في أي من أحرامنا الجامعية

العشرين

للطالب الجامعيين

التي تشمل حرمًا جامعيًا عالميًا

أفضل 10
أحرام جامعية عالمية التصنيف

اعرف المزيد عن خيارات األحرام الجامعية الدولية عبر

admissions.psu.edu/info/future/
international/campuses/
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مجتمع نابض بالحياة قريب من
جميع األنشطة

تقع جميع األحرام الجامعية لجامعة والية بنسلفانيا
في أرجاء بنسلفانيا والتي تقع في المنطقة الشمالية
الشرقية من الواليات المتحدة.

تقع جامعة والية بنسلفانيا في والية بنسلفانيا في الساحل الشرقي للواليات المتحدةُ .يمكنك اختيار بيئة الحرم الجامعي المناسبة لك،
بفضل وجود األحرام الجامعية في أرجاء الوالية  -في مجموعة متنوعة من المجتمعات الريفية والحضرية.
يقع حرم جامعة والية بنسلفانيا األكبر ،يونيفيرستي بارك ،في قلب والية بنسلفانيا بالقرب من مدينة ستايت كولدج .تفخر هذه
المدينة الجامعية الحديثة  -التي يبلغ عدد قاطنيها  - 164,000بوسط مدينة نابضة بالحياة زاخرة بالمطاعم ،والمتاجر ،والمتاحف
الفنية ،وقاعات الحفالت الموسيقية ،وتستضيف العديد من األحداث خالل السنة لكي يستمتع بها الطالب والمواطنين على حد سواء.
بغض النظر عن الحرم الجامعي الذي ستختاره ،يمكنك الوصول بسهولة إلى الكثير من المدن والمطارات الرئيسية في المناطق
الحضرية مثل نيويورك ،وفيالدلفيا ،وبيتسبرغ ،وواشنطن العاصمة .باإلضافة إلى وجود العديد من المطارات اإلقليمية في المناطق
المجاورة التي تشمل ستيت كوليدج ،وهاريسبرج ،وإيري التي توفر رحالت ربط جوية بالمطارات الدولية.
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سنساعدك في
الحصول على
درجتك العلمية

نلتزم في جامعة والية بنسلفانيا بتوفير الحصول على تعليم
عالمي المستوى لجميع الطالب .بجانب المنح الدراسية ذات
التمويل الخاص ،يوجد أدناه خيارات أخرى للطالب من غير
المواطنين األمريكيين أو المقيمين الدائمين للمساعدة على
تخفيف تكلفة تعليمهم.

برنامج شراير أونرز كوليدج
حجم،
يُعترب برنامج رشاير أونرز كوليدج أحد برامج الرشف للطالب الجامعيني املعرتف به عىل نطاق واسع يف البالد ،ويوفر للطالب املؤهلني الوصول إىل هيئة تدريس متميزة ،وفصول الرشف األصغر ً
والدعم املتسم بالطابع الفرديُ .ص ّممت تجربة مرتبة الرشف يف جامعة والية بنسلفانيا لوضع الطالب عىل طريق النجاح.
اعرف المزيد عن برنامج شراير
أونرز كوليدج عبر

shc.psu.edu

+

برنامج 2+2

يُتيح للطالب املقبولني بجامعة بنسلفانيا قضاء أول سنتني يف أحد األحرام الجامعية واالنتقال إىل حرم جامعي آخر يف السنتني املتبقيتني .هناك سبب وجيه يحمل أكرث من  50باملئة من طالب جامعة
والية بنسلفانيا إىل اختيار هذا املسار للحصول عىل درجة علمية ،ويتمثل يف :أنه تُتاح لك فرصة الوصول إىل أحرام جامعية مختلفة ذات فصول متنوعة األحجام  -بني الكبري والصغري  -وجميعها توفر
وصوالً إىل نفس الدورات الدراسية عالية الجودة ،والفرص ،وهيئة التدريس املتفانية التي تتوقع وجودها من جامعة والية بنسلفانيا .يوفر كل حرم جامعي أجوا ًء فريدة من نوعها  -سوا ًء الحرضية
والريفية  -مع مجتمعات متنوعة من املتعلمني من جميع الخلفيات .يقع العديد من األحرام الجامعية يف نطاق مسافة قصرية بالسيارة من فيالدلفيا ،أو بيتسربغ ،أو املدن الرئيسية األخرى .ويرتبط
بهذا الربنامج وفورات كبرية يف التكلفة.

اعرف المزيد عن برنامج  2+2عبر

في

السنة
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معلومات رئيسية
للطالب الدوليين
المخصصة للطالب الدوليين ،حيث يتم اإلعالن عن قرارات وتحديثات بخصوص عملية
دون مالحظة عن هذه الموارد والمعلومات الرئيسية
َّ
ِّ
القبول بجامعة والية بنسلفانيا ،والفصول ،وأنشطة الحرم الجامعي:
معلومات للطالب الدوليني املستقبليني والحاليني:
global.psu.edu/category/international-students
مكتب جامعة والية بنسلفانيا لعمليات القبول:
admissions.psu.edu
معلومات للطالب املكفولني برعاية جهة راعية:
global.psu.edu/category/sponsored-students
معلومات عمليات القبول للطالب الدوليني:
admissions.psu.edu/info/future/international/
دعمك خالل تجربتك بجامعة والية بنسلفانيا:
global.psu.edu/article/ student-engagementاألسئلة الشائعة بخصوص فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-والقبول بجامعة
and-intercultural- learning-team
والية بنسلفانياadmissions.psu.edu/coronavirus/ :
املوارد االفرتاضية ،والزيارات ،وغري ذلك الكثري:
admissions.psu.edu/experience/

املعلومات واملوارد حول فريوس كوفيد:19-
global.psu.edu/gpcovid19info

برامج جامعة والية بنسلفانيا العاملية:
global.psu.edu

املوارد بخصوص السفر الدويل:
global.psu.edu/article/resources

ً
جاهزا للتقدم:
متى تكون
تفضَّل بزيارة  admissions.psu.edu/info/future/international/apply/للحصول على التواريخ المهمة ،وفرص
االتصال ،والموارد المطلوبة ،والوصول إلى طلبنا عبر اإلنترنت.

ُتعتبر جامعة والية بنسلفانيا جهة توظيف قائمة على العمل اإليجابي وتوفير فرص متساوية ،وتلتزم بتوفير فرص توظيف لجميع المتقدمين المؤهلين بدون النظر للجنس ،أو اللون ،أو الدين ،أو العمر ،أو
النوع ،أو الميول الجنسية ،أو الهوية الجنسية ،أو المنشأ القومي ،أو اإلعاقة ،أو حالة المحاربين القدامى المحميةU.Ed. UAO 21-40 .
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