نحن جاهزون
لمساعدتك.
تلتزم جامعة والية بنسلفانيا بتوفير تعليم عالمي
المستوى لجميع الطالب في مجتمع أكاديمي يُركّز
على المستقبل ،ويسوده التفكير التطلعي إلى
المستقبل.

نظرا ألننا جامعة معترف
ستؤهلك جامعة والية بنسلفانيا للتمتّع بإمكانات مهنية أكبرً .
بها عالميًا وتتميّز بشبكة قوية تضم أكثر من  700,000خريج ،فنحن على استعداد
لتوفير فرص العمر لك.
تُلبّي قدرتنا على توفير دورات دراسية عن بُعد تتسم دو ًما باالستثنائية  -سواء أكانت
افتراضية ،أو شخصية ،أو مزي ًجا منهما معًا  -احتياجات طالب اليوم العصري ،في
الوقت الحالي وفي المستقبل.
نقدم مجتمعًا حيويًا ومتنوعًا ومرحِ بًا مع العديد من الفرص الستكشاف ما يهمك أكثر.
يتوفر أكثر من  1,200نا ٍد ومنظمة طالبية في والية بنسلفانيا تتيح لك الفرصة إليجاد
ما يسترعي اهتمامك واكتشاف شغف جديد وتكوين صداقات.

جامعة مدرجة ضمن أفضل
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من الجامعات عالمية المستوى
مركز تصنيفات جامعات العالم لعام 2020

جامعة مدرجة ضمن أفضل

100
جامعة عالمية

تصنيفات شركة  QSلعام 2022

جامعة والية بنسلفانيا  //الدولية

هذه هي فرصتك.
قرر إذا ما كنت ستعيش في المستقبل فحسب  -أم ستتولى ِزمام أموره.
فرصة تدعُك ت ُ ّ
هل أنت مستعد؟ ابدأ التخطيط لتجربتك في جامعة والية بنسلفانيا.

سنُؤ ّهلك
لتحقيق
النجاح.
نُركّز على تدريس الطالب أن يكونوا قادة ذوي
منظور عالمي ،وذلك بصفتنا مؤسسة بحث
عالمية تُصنَّف ضمن نسبة  1بالمئة من
الجامعات األفضل على مستوى العالم .ستُؤ ّهلك
الدرجة العلمية التي تمنحك إيّاها جامعة بنسلفانيا
صا
لتحقيق النجاح ،إذ توفر أكثر من  275تخص ً
في مجاالت تتراوح من األعمال ،والهندسة،
وتكنولوجيا المعلومات ،وحتى الفنون.

سنلتقي بك أينما
كان مكانك.
ليست جامعة والية بنسلفانيا مقيّدة بالموقع
المادي .يمكنك اختيار مكان دراستك ،بفضل
وجود  20حر ًما جامعيًا 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 تصنيفًا.

الرقم 2

الرقم 5

بين جهات توظيف

مرتبطة بمعهد ماساتشوستس للتقنية ()MIT

لتخريج المديرين التنفيذيين

LINKEDIN

الرقم  41الرقم 12
سمعة حسنة في مجال البحث
على الصعيد العالمي
تقرير US NEWS AND WORLD

في الواليات المتحدة الستضافة
الطالب الدوليين

تقرير  OPEN DOORSلمعهد التعليم الدولي ()IIE
للعام الدراسي 2021-2020

ا ّ
طلع على قائمة تخصصاتنا ومكان عرضها على

admissions.psu.edu/academics/majors/

حرم من بين
ابدأ في أي
ٍ

عشرين

حر ًما جامعيًا

األحرام الجامعية أو حرمنا الجامعي العالمي على اإلنترنت فقط

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 جامعة والية بنسلفانيا في والية بنسلفانيا على الساحل الشرقي
للواليات المتحدة .يُمكنك 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 ،يونيفيرسيتي بارك ،في قلب والية
بنسلفانيا بالقرب من مدينة ستايت كولدج .تفخر هذه المدينة الجامعية
الحديثة  -التي يبلغ عدد قاطنيها  - 164,000بوسط مدينة نابض بالحياة
زاخر بالمطاعم ،والمتاجر ،والمتاحف الفنية ،وقاعات الحفالت الموسيقية،
وتستضيف العديد من األحداث خالل السنة لكي يستمتع بها الطالب
والمواطنين على حد سواء.
بعض 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
كوليدج ستيت ،وهاريسبرج ،وإيري التي توفر رحالت ربط جوية
بالمطارات الدولية.
جامعة والية بنسلفانيا  //الدولية

سنساعدك
على استكشاف
خياراتك.

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

برنامج شراير أونرز كوليدج
يُعتبر برنامج شراير أونرز كوليدج أحد برامج الشرف للطالب الجامعيين المعترف به على نطاق واسع في البالد ،ويوفر للطالب المؤهلين الوصول إلى هيئة تدريس
ص ّممت تجربة مرتبة الشرف في جامعة والية بنسلفانيا لوضع الطالب على طريق النجاح.
متميزة ،وفصول الشرف األصغر حج ًما ،والدعم المتسم بالطابع الفرديُ .
يتلقى طالب السنة األولى المقبولون في برنامج شراير أونرز كوليدج مساعدة مالية مضمونة.

اعرف المزيد عن برنامج شراير أونرز كوليدج عبر

shc.psu.edu

+

برنامج 2+2

يسمح هذا البرنامج للطالب المقبولين في جامعة والية بنسلفانيا بقضاء ّأول عامين في حرم جامعي واالنتقال إلى آخر في العامين المتبقيين .هناك سبب وجيه يحمل
أكثر من  50بالمئة من طالب جامعة والية بنسلفانيا إلى اختيار هذا المسار للحصول على درجة علمية ،ويتمثل في :أنه تُتاح لك فرصة الوصول إلى أحرام جامعية
مختلفة ذات فصول متنوعة األحجام  -بين الكبير والصغير  -وجميعها توفر وصوالً إلى نفس الدورات الدراسية عالية الجودة ،والفرص ،وهيئة التدريس المتفانية
التي تتوقع وجودها من جامعة والية بنسلفانيا .يوفر كل حرم جامعي أجوا ًء فريدة من نوعها  -سوا ًء الحضرية والريفية  -مع مجتمعات متنوعة من المتعلمين من
جميع الخلفيات .يقع العديد من األحرام الجامعية في نطاق مسافة قصيرة بالسيارة من فيالدلفيا ،أو بيتسبرغ ،أو المدن الرئيسية األخرى .وهناك توفير كبير في التكاليف
لمن يحضر إلى حرم جامعي بخالف يونيفرسيتي بارك.

اعرف المزيد عن برنامج  2+2عبر

admissions.psu.edu/pennstate/2plus2plan/

طالب مرتبة الشرف مؤهلون للحصول على

في السنة

توفير

قابلة للتجديد إلجمالي  8فصول دراسية

في السنة

5,000
دوالر أمريكي

–6,400
20,000
دوالر أمريكي

خدمات الدعم

للطالب الدوليين في الكثير من
مواقع األحرام الجامعية

بنا ًء على حرم جامعي من اختيارك

جامعة والية بنسلفانيا  //الدولية

4

20

القوة في
المجتمع.

حر ًما جامعيًا فريدًا

في جميع أنحاء الوالية وحول العالم من خالل الحرم
الجامعي العالمي ،موقعنا للتعلّم عبر اإلنترنت

ظهر األرقام الواردة في هذه الصفحة قوة
انظر عن كثب إذ ت ُ ِ
هدف مشترك للعيش والتعلم والنجاح في مجتمع تعززه خبرات
ووجهات نظر هيئة طالبية متنوعة عالميًا.

275
أكثر من

صا رئيسيًا
تخص ً

تمثّل

131
50

%24

من الطالب من خلفيات متنوعة

6,212

(من إجمالي عدد الطالب الجامعيين)

والية

طالبًا دوليًا

دولة

(يشمل الطالب المسجلين في برامج درجة دبلوم جامعي ودرجة البكالوريوس أو
غير الحاصلين على درجة علمية في  20حر ًما جامعيًا في والية بنسلفانيا والحرم
الجامعي العالمي)

أكثر من

1,200
مؤسسة طالبية
فرص النمو والتواصل

أكثر من

 700ألف
في شبكة الخريجين العالمية
واحدة من أكبر الشبكات في العالم

جامعة والية بنسلفانيا  //الدولية

معلومات رئيسية
للطالب الدوليين.
دون مالحظة عن هذه الموارد والمعلومات الرئيسية المخصَّصة للطالب الدوليين ،حيث يتم اإلعالن عن قرارات وتحديثات بخصوص عملية
ِّ
القبول بجامعة والية بنسلفانيا ،والفصول ،وأنشطة الحرم الجامعي:

قبول ّ
طلب المرحلة الجامعية

ّ
الطلب في المرحلة الجامعية لجامعة والية
مكتب عمليات قبول
بنسلفانيا:
admissions.psu.edu
معلومات عمليات قبول الطالب الدوليين:
admissions.psu.edu/info/future/international
الموارد االفتراضية ،والزيارات ،وغير ذلك الكثير:
admissions.psu.edu/experience
حياة السكن واإلقامة:
admissions.psu.edu/life/reslife/

موارد للطالب الدوليين

برامج جامعة والية بنسلفانيا العالمية:
global.psu.edu
معلومات للطالب الدوليين المستقبليين والحاليين:
global.psu.edu/category/international-students
معلومات للطالب الحاصلين على رعاية جهة راعية:
global.psu.edu/category/sponsored-students
دعمك خالل تجربتك في جامعة والية بنسلفانيا:
global.psu.edu/article/student-engagementand-intercultural-learning-team

دراسات الخريجين

كلية الدراسات العليا في جامعة والية بنسلفانيا:
gradschool.psu.edu

معلومات عن الفيروس

معلومات حول فيروس كورونا في والية بنسلفانيا:
virusinfo.psu.edu

ً
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 .سيتم فتح باب تقديم طلبات التسجيل في فصل الصيف/
الخريف في  1أغسطس.

تُعتبر جامعة والية بنسلفانيا جهة توظيف قائمة على العمل اإليجابي وتوفير فرص متساوية ،وتلتزم بتوفير فرص توظيف لجميع المتقدمين المؤهلين بدون النظر للعرق ،أو اللون ،أو الدين ،أو العمر،
أو الجنس ،أو الميول الجنسية ،أو الهوية الجنسية ،أو المنشأ القومي ،أو اإلعاقة ،أو حالة المحاربين القدامى المحمية.
U.Ed. UAO UAO 21-469

