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هل تعلم  ...؟

SEATTLE, WASHINGTON USA

• أن هناك  1,200كلية مجتمع يف الواليات املتحدة.
• أن كلية سياتل سنرتال تصنف يف املركز الخامس من حيث التحاق الطالب
الدوليني بني كليات املجتمع يف الواليات املتحدة األمريكية
(معهد التعليم الدويل.)2014-2013 ،

ملاذا يختار العديد من الطالب الدوليني كلية سياتل سنرتال؟
املجموعة املتنوعة من الربامج للطالب الدوليني
درجة التحويل للكلية (“)”2+2

يتم التحويل إىل الجامعة يف بداية السنة الثالثة.

إكامل الثانوية العامة وسنتني من الكلية يف وقت واحد(شهادة الثانوية ودرجة التحويل للكلية)
وفر الوقت واملال بالحصول عىل الشهادة الثانوية العليا ودرجة التحويل للكلية يف نفس الوقت.

الربامج قصرية األجل

دراسة قصرية ملدة  12-3شهر للحصول عىل شهادة يف تخصصات عديدة.

دورة اللغة اإلنجليزية املكثفة

ط ِّور مهاراتك يف االستامع واملحادثة والقراءة والكتابة والقواعد النحوية.

جرس اىل الكلية

تسمح لك هذه الكلية بنظام الدوام الجامعي الجزيئ وبرنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بنظام الدوام الجامعي الجزيئ ,أيضاً تسمح
لك باكتساب درجات متنحك فرصة التحويل للكلية.

الربامج املهنية والفنية

تتوافر برامج تدريب ملدة سنة أو سنتني يف مجاالت عديدة مثل تصميم الرسومات

( جرافيك ديزاين) وبرمجة الشبكات والتمريض وفنون الطهي.

املوقع

ستجد الكلية يف موقع نابض بالحياة يف منطقة كابيتل هيل يف مدينة سياتل عىل بعد حوايل  15دقيقة سريا ً عىل األقدام من قلب وسط مدينة
سياتل حيث تحيط بها املطاعم واملقاهي والنوادي واملسارح واملتاجر .سياتل مدينة آمنة وتعد من قوائم أفضل املدن من حيث الظروف املعيشية
يف العامل.

الجوائز واألوسمة الوطنية

حصلت كلية سياتل سنرتال عىل لقب “أفضل كلية يف العام” يف دراسة أجرتها مجلة تايم ،كام صنفتها نيويورك تاميز ضمن أفضل  11كلية مجتمع
يف الواليات املتحدة لنجاحها يف إجراءات التحويل وذلك يف مقالها املعنون “وجهة جديدة لتحقيق اإلنجازات.

النجاح يف التحويل

بعد انتهاء الطالب من السنة الثانية يتم تحوليهم إىل كلية أو جامعة مدة الدراسة فيها أربع سنوات إلكامل السنتني األخريتني .وقد تم قبول
الطالب يف جامعة كولومبيا وجامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا ،بريكيل ،وجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس وجامعة كورنيل وجامعة واشنطن
واملئات من الجامعات األخرى.

ضامنات ومسارات القبول عند التحويل

اضمن تحويلك إىل كلية أو جامعة مدة الدراسة فيها  4سنوات .يشمل الرشكاء جامعة كاليفورنيا يف وإيرفني وسانتا باربارا وجامعة واشنطن وتاكوما
وجامعة والية سان فرانسيسكو وجامعة والية كاليفورنيا نورث ريدج وجامعة سياتل وجامعة والية واشنطن والعديد من الجامعات األخرى.

ثالثة خيارات إلقامة مختلفة

استمتع بالحياة يف الشقق الجميلة بحرم كلية سياتل سنرتال وبالشقق خارج حرم الجامعة (والكثري منها عىل مسافة قصرية سريا ً من حرم الجامعة)
أو باإلقامة مع عائلة مضيفة.

املنح الدراسية

توفر كلية سياتل سنرتال فرصاً للمنح الدراسية كل سنة للطالب الدوليني.

الخدمات األكادميية واألنشطة

سياتل سنرتال تهتم باملشوار األكادميي للطالب  ،ولذلك وفرت لهم اإلسترشات األكادميية والتوجيهات الشخصية اللتي يحتاجها اي طالب يف بداية
حياتة األكادميية .آيضا توفر لهم ورش عمل ودروس مجانية مبا يخص الجامعات وطرق الحصول عىل القبول األكادميي .ويجود أكرث من  60نادياً
ومئات من االنشطة كل عام .سياتل سنرتال توفر مكتبة دراسية ومخترب حاسب ،ومطعمني ومقهى ومراكز أنشطة ونادي صحي يف الحرم الجامعي
تساعد يف تطوير املهارات مثل مهارات اللغة والدخول يف املجتمع االمرييك والتطوع واإلستمتاع باملرح.

ال تحمل شهادة توفل؟ ال توجد مشكلة

كلية سياتل سنرتال تقبل إحدى هذه االختبارات إلثبات كفاءة اللغة االنجيليزية  , ACT ,SAT ,IELTS ,TOEFLوللطالب اللذين ليس لديهم
اختبار كفاءة للغة ,ميكنهم اخذ اختبار تحديد املستوى عند وصوله إىل كلية سياتل سنرتال.

