اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

||ﺑﻜالوريوس ﰲ الﻌﻠوم (ب .اس).
||ﺑﻜالوريوس ﰲ اﻵداب (ب .ايﻪ).
||ﺑﻜالوريوس ﰲ الﻔﻨون اﳉﻤيﻠة (ب .اف .ايﻪ).
||ﺑﻜالوريوس ﰲ املوﺳيﻘﻰ (ب .ام).
||الﺪراﺳات الﻌﻠيا ﰲ اﻷﻋﲈل
||الﺪراﺳات الﻌﻠيا ﰲ الﺘﻌﻠيﻢ
||الﻘﺒول املﴩوط
ﺑرنامﺞ الﻠﻐة اﻻنﺠﻠيزية اﻷكاديﻤية املﻘﺪم مﻦ ﺧﻼل
ﳎﻤوﻋة ﺑريﺪج الﺘﻌﻠيﻤية.

اﻟﻄﻼب

املﺴﺠﻠﲔ…………2,700..
ﹼ
املرﺣﻠة اﳉامﻌية اﻷوىل………1,700.
مرﺣﻠة الﺪراﺳات الﻌﻠيا……………1,000..

الﻄﻼب الﺪوليﲔ…………%13
الﺒﻠﺪان املﻤﺜﻠة+55 :
الوﻻيات املﻤﺜﻠة+35 :

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ

اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

ﺣرم ﺟامﻌﻲ ﺧﻼب يﻤﺘﺪ ﻋﲆ مﺴاﺣة  100فدان
ويﺒﻌﺪ  30دقيقة ﻓﻘﻂ مﻦ ﺧارج مﺪيﻨة نيويورك
مدينة نيويورك :موﻗﻌﻨا الﻘريﺐ
مﻦ إﺣﺪ املﺪن اﻷكﺜر ﺣيوية ﰲ الﻌاﱂ
يﻤﻨﺢ الوﺻول إىل الﻌﺪيﺪ مﻦ الﻨشاﻃات
الﺜﻘاﻓية والﺘﺪريﺐ الﻌﻤﲇ لﻠﻄﻼب
وﻓرص الﻌﻤﻞ .كﲈ تﻀيﻒ املﺪيﻨة ﺳياق
الﺘﻌ ﹼﻠﻢ ﰲ الﻌاﱂ الﻔﻌﲇ ﰲ ماﳖاتﻦ ﻓيﻞ.

املﺴاﻓة مﻦ ماﳖاتﻦ ﻓيﻞ إىل املﺪن الرﺋيﺴية
ﰲ الوﻻيات املﺘﺤﺪة:
مديﻨة ﻧيويورك ،وﻻية ﻧيويورك
 25ميﻞ  42 /كﻢ
مديﻨة ﻓيﻼدلﻔيا ،وﻻية بﻨسيلﻔاﻧيا
 127ميﻞ  204 /كﻢ
مديﻨة بوسﻄﻦ ،وﻻية ماساﺗﺸوستﺲ
 186ميﻞ  299 /كﻢ
مديﻨة واشﻨﻄﻦ ،مﻘاﻃعة ﻛولومبيا
 246ميﻞ  411 /كﻢ

اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

املﻨﺢ الﺪراﺳية املﺒﻨية ﻋﲆ اﳉﺪارة ﺑﻘيﻤة ترتاوح ﺑﲔ
 $22,000 - $5,000ﰲ الﺴﻨة

2016 – 2015

الرﺳوم واﻷﺟور…………… $36,220
الﺴﻜﻦ والوﺟﺒات الﻐﺬاﺋية…………$14,520..

اﻟﻜﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

 103ﻋﻀو ﰲ الﻜادر الﺘﻌﻠيﻤﻲ ﺑﺪوام كامﻞ
 90%ﳛﻤﻠون أﻋﲆ الشﻬادات ﰲ ﳎاﳍﻢ الﺘﻌﻠيﻤﻲ
نﺴﺒة ﻋﺪد الﻄﻼب إىل الﻜادر الﺘﻌﻠيﻤﻲ 16:1
مﺘوﺳﻂ ﺣﺠﻢ الﺼﻒ 19

ﻟﻼﺗﺼﺎل

اﻟﺘﻜﺮﻳﻤﺎت ،اﻟﺠﻮاﺋﺰ
واﻟﻤﺮاﺗﺐ

دليﻞ ﻓيسﻚ للكليات لعام :2016
ﳑيزة
ﺻﻨﻔﺖ ﺿﻤﻦ أﻓﻀﻞ  300كﻠية ﹼ

ﻗاﺋﻤة أﻓﻀﻞ الكليات الﺼادرة مﻦ ﳎلة

"موﲏ ماﻏازيﻦ" للعامﲔ :2016 – 2015
ﺻﻨﻔﺖ ﺿﻤﻦ أﻓﻀﻞ  25كﻠية ﺧاﺻة

لﻠﻤﺴاﻋﺪة املالية املﺒﻨية ﻋﲆ اﳉﺪارة

ﻧﴩة "بريﻨستون ريﻔيو" لعام  :2016ﻗﺴﻢ
"أﻓﻀﻞ  380كﻠية" وﻗﺴﻢ "أﻓﻀﻞ الﻜﻠيات
اﻹﻗﻠيﻤية (ﰲ اﻹﻗﻠيﻢ الشﲈﱄ الﴩﻗﻲ)"
ﺗﻘرير "يو اس ﻧيوز آﻧد وورلد ريبورت"

لعام  :2016أﻓﻀﻞ الﻜﻠيات لﻌام 2016

(اﳉامﻌات اﻹﻗﻠيﻤية ،اﻹﻗﻠيﻢ الشﲈﱄ)

||الﺪليﻞ اﳉﺪيﺪ لـ "بيﱰسون" ،الﻜﻠيات املﻤﺘازة 101

||ﺗﻘرير ﻧيوز ويﻚ حول "أﻓﻀﻞ املدارس للﻄﻼب
األجاﻧﺐ لعام  ،"2012ﺻﻨﻔﺖ ﰲ املرتﺒة  12ﻋﲆ
مﺴﺘو الﺒﻼد

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻦ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
 24.6%مﻦ ﺧرﳚﻲ ﻋام  2015تاﺑﻌوا
دراﺳاﲥﻢ الﻌﻠيا

أكﺜر مﻦ  100ﻓﻌالية ﻫادﻓة ملركز الﺘوﻇيﻒ

أكﺜر مﻦ  760ﻓرﺻة تﺪريﺐ ﻋﻤﲇ لﻠﻄﻼب ﰲ
الﴩكات ﺑﲈ ﰲ ذلﻚ ﴍكات ﺑيﺒﴘ كو ،ماﺳرت
كارد ،اتﺶ ب أو ﺑرودكشﻨز ،مورﻏان ﺳﺘانﲇ ،ام
ﰐ ﰲ نيﺘووركﺲ ،ﰲ اتﺶ وان ،ﺟامﻌة نيويورك
الﻄﺒية ،ماديﺴون ﺳﻜوير ﻏاردن ،نايﻜﻲ ،دﺑﻠيو
ان ب ﳼ ،اﻷمﻢ املﺘﺤﺪة ،مرييﻞ ليﻨﺶ ،ﲨﻌية
ﺣﻘوق اﻹنﺴان ،ﳼ ان ان اﻷمريﻜية

 %68.89مﻦ ﺧرﳚﻲ ﻋام  2015ﺣﺼﻠوا ﻋﲆ
وﻇاﺋﻒ ﻋﻨﺪ الﺘﺨرج

لينا عاديل • املدير املساعد للقبوالت الدولية • هاتف• +1-914-323-7289 :
الربيد االلكرتوين • intladmissions@mville.edu :سكايبmville.edu • intladmissions.mville :

اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

الﻠﻘﺐ :فاليانت (الشجاع)

 20ﻓريﻖ مﻦ الﺘﻘﺴيﻢ الﺜالﺚ:
www.govaliants.com

املرتﺒة اﻷوىل ﰲ تﺼﻨيﻒ الﻼﻋﺐ الﺴﻨوي
ﻋﲆ مﺴﺘو الﺒﻼد
 31إنﺘﻘاء ﻋﲆ مﺴﺘو أمريﻜا ﺑالﻜامﻞ
مﻜرم ﻋﲆ نﻄاق كاﻓة اﻷﻗاليﻢ
 88ﹼ

اﻟﺸﺆون اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

الﺘﻘويﻢ اﻷكاديﻤﻲ :ﻓﺼول دراﺳية

ﺑرنامﺞ ﻋﻠﲈء كاﺳﺘﻞ املﺘﻤيزيﻦ
أكﺜر مﻦ  50ﺣﻘﻞ دراﺳة

اﻻﺧتﺼاﺻات األﻛﺜر شهر ﹰة :إدارة اﻷﻋﲈل،
إنﺘاج الوﺳاﺋﻂ الرﻗﻤية ،دراﺳات اﻻتﺼاﻻت،
ﻋﻠﻢ الﻨﻔﺲ ،دراﺳات الرياﺿة ،الﺘﻌﻠيﻢ ،ﻋﻠوم
الﻜومﺒيوتر ،ﻋﻠﻢ اﻷﺣياء ،الﺪراﺳات الﺪولية
والﻔﻨون ااملﴪﺣية

 45مﺆﲤر لﻼﻋﺒﻲ الﻌام

 6تﻜريﲈت أكاديﻤية لـ "كوﺳيﺪا" ﻋﲆ
نﻄاق أمريﻜا

 40مﺆﲤر ﺑﻄولة دوري املﺒاريات

 31مشاركة ﰲ مﺒاريات ﲨﻌية الرياﺿة
اﳉامﻌية الوﻃﻨية (ان ﳼ ايﻪ ايﻪ)
 50مﺆﲤر ﺑﻄولة املوﺳﻢ الﻨﻈامﻲ

ﺣﻴﺎة اﻟﻄﻼب

يﻘﺪم مﻜﺘﺐ الﻄﻼب والﻌﻠﲈء الﺪوليﲔ (أو آي
اس اس) الﺘوﺟيﻪ واﻻﺳﺘشارة الﺪولية.

أكﺜر مﻦ  40نادي ومﻨﻈﻤة

أكﺜر مﻦ  30,000ساعة مﻦ ﺧﺪمة املﺠﺘﻤﻊ
ﰲ الﺴﻨة مﻦ ﺧﻼل ما يزيﺪ ﻋﻦ  60نشاط
خدمة نقل جمانية إىل أماكﻦ ﺣول
مﻨﻄﻘة وايﺖ ﺑﻠيﻨز ومﺪيﻨة نيويورك

أكﺜر مﻦ  100ﻓرﺻة لﻠﺪراﺳة ﰲ اﳋارج
الﺪراﺳات اﻹﻓريﻘية*

الﺪراﺳات اﻷمريﻜية

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺔ

برامج املرحلة اجلامعية األوىل
(شهادات البكالوريوس)
إدارة اﻷﻋﲈل
اﻹدارة
اﻷدب الﻌاملﻲ (مادة تركيزية)
اﻻﻗﺘﺼاد
الﺘاريﺦ
الرتﺑية املوﺳيﻘية
الﺘﺴويﻖ
الﺘﺼﻤيﻢ الﺬاﰐ لﻼﺧﺘﺼاص
الﺘﻌﻠيﻢ
الﺘﻌﻠيﻢ املﴪﺣﻲ
الﺘﻤويﻞ
اﳊﻀارات الﻜﻼﺳيﻜية*
الﺪراﺳات اﻵﺳيوية

الﺪراﺳات اﻷمريﻜية الﻼتيﻨية*
الﺪراﺳات اﻹيرلﻨﺪية*

الﺪراﺳات الﺒيﺌية
الﺪراﺳات الﺪولية
الﺪراﺳات الﻘانونية*
الﺪيانات ﰲ الﻌاﱂ
الرﻗﺺ واملﴪح
الرياﺿيات
الﻌﺪالة اﻻﺟﺘﲈﻋية (مادة تركيزية)
الﻌﻼج ﺑالرﻗﺺ (مادة تركيزية)
الﻌﻠوم الﺴياﺳية
الﻔﻠﺴﻔة
الﻔﻦ (اﻻﺳﺘوديو)
الﻘانون اﳉﻨاﺋﻲ (مادة تركيزية)
الﻜﺘاﺑة اﻹﺑﺪاﻋية (مادة تركيزية)
الﻜيﻤياء
الﻜيﻤياء اﳊيوية
الﻠﻐة اﻹﺳﺒانية
الﻠﻐة اﻷملانية*
الﻠﻐة اﻻنﺠﻠيزية

الﻠﻐة اﻹيﻄالية*

الﻠﻐة الﻔرنﺴية
املﺤاﺳﺒة
املوﺳيﻘﻰ
إنﺘاج الوﺳاﺋﻂ الرﻗﻤية
تاريﺦ الﻔﻦ
دراﺳات اﻻتﺼاﻻت
دراﺳات اﻷﻓﻼم (مادة تركيزية)
دراﺳات الرياﺿة
دراﺳات املﺘاﺣﻒ (مادة تركيزية)
دراﺳات املرأة*
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﲈع وﻋﻠﻢ اﻹنﺴان
ﻋﻠﻢ اﻷﺣياء
ﻋﻠﻢ الﻨﻔﺲ
ﻋﻠوم الﻜومﺒيوتر
ما ﻗﺒﻞ دراﺳة اﻷﺳﻨان
ما ﻗﺒﻞ دراﺳة الﺼﺤة
ما ﻗﺒﻞ دراﺳة الﻄﺐ
ما ﻗﺒﻞ دراﺳة الﻌﻼج الﻔيزياﺋﻲ
ما ﻗﺒﻞ دراﺳة املﺤاماة
ما ﻗﺒﻞ دراﺳة ﻋﻠﻢ أمراض
الﺘﻜ ﹼﻠﻢ والﻠﻐة

ﻟﻼﺗﺼﺎل

إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻄﻼب
اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ

الﻄﻼب الﺪوليﲔ ﰲ الﺴﻨة اﳉامﻌية اﻷوىل
||تﻘﺪيﻢ الﻄﻠﺐ ﰲ ماﳖاتﻦ ﻓيﻞ أو الﻄﻠﺐ الﻌام
||ﺳﺠﻞ الﻌﻼمات الرﺳﻤﻲ مﻦ املﺪرﺳة الﺜانوية
||الﻌﻼمات مﻦ أﺣﺪ ما يﲇ:
الﻌﻼمات الﺼادرة رﺳﻤي ﹰا مﻦ الﺘوﻓﻞ: 80آي ب ﰐ  550 /ﰊ ب ﰐ
الﻌﻼمات الﺼادرة رﺳﻤي ﹰا مﻦ الـ آيﻠﺘﺲ6.5 :الﻌﻼمات الﺼادرة رﺳﻤي ﹰا مﻦ مﻦ ايﻪ ﳼ ﰐ25 :الﻌﻼمات الﺼادرة رﺳﻤي ﹰا مﻦ اس ايﻪ ﰐ:( 550ﰲ ﻗﺴﻢ الﻘراءة الﻨﻘﺪية)
ﻋﻼمات الﺒﻜالوريا الﺪولية (آي ب) املﺤﺘﺴﺒة اتﺶ ال:الﻌﻼمات مﻦ  ،6 ،5أو 7
املواد الﺪراﺳية املﺤﺘﺴﺒة مﻦ املﺴﺘو املﺘﻘﺪم ("ايﻪ"(:ﺑﺪرﺟة ﳼ أو أﻓﻀﻞ
امﺘﺤانات ﲢﺪيﺪ املﺴﺘو ﻻﺟﺘياز املواد (ايﻪ ﰊ):الﻌﻼمة  4أو 5
|| 2ﺧﻄاب توﺻية
||مﻘالة ﺷﺨﺼية

الﻘبول املﴩوط :يﻤﻜﻦ لﻠﻄﻼب الﺪوليﲔ الﺬيﻦ ﻻ يﺴﺘوﻓون
مﺘﻄﻠﺒات الﻜﻔاءة ﰲ الﻠﻐة اﻻنﺠﻠيزية لﺪيﻨا لﻠﻘﺒول املﺒاﴍ أن يﺴﺠﻠوا
ﰲ ﺑرنامﺞ الﻠﻐة اﻻنﺠﻠيزية املﻜﺜﹼﻔة الﺬي يﻘام ﰲ اﳊرم اﳉامﻌﻲ.

التﺄشرية :ﳚﺐ ﻋﲆ الﻄﻼب الﺪوليﲔ تﻘﺪيﻢ الوثيﻘة املالية الﻼزمة
لﻄﻠﺐ الـ آي  20وذلﻚ لﻠﺘﻘﺪيﻢ ﻋﲆ ﻃﻠﺐ تﺄﺷرية الـ اف .1 -

املواﻋيد الﻨهاﺋية :تﻘﺒﻞ الﻄﻠﺒات ﻋﲆ أﺳاس مﺘﺠﺪد ،كﲈ يﻤﻜﻦ
لﻠﻄﻼب الﺘﻘﺪيﻢ ﰲ أي وﻗﺖ .املوﻋﺪ الﻨﻬاﺋﻲ لﺘﻘﺪيﻢ الﻄﻠﺐ
ﺑاكر ﹰا لﻺﺟراء :اﻷول مﻦ ديﺴﻤﱪ  /كانون اﻷول .املوﻋﺪ الﻨﻬاﺋﻲ
ﺣﺴﺐ اﻷولوية :اﻷول مﻦ مارس  /آذار
برامج مرحلة الدراسات العليا
(شهادات املاجستري)
الﺘﻌﻠيﻢ ﰲ مرﺣﻠة الﻄﻔولة
ﺧﺪمات الﺘﻌﻠيﻢ لﻠﴩكات
ﺑرنامﺞ الﻜﺘاﺑة اﻹﺑﺪاﻋية
ﺑرنامﺞ الﺪكﺘوراه ﰲ الﻘيادة
الﺘﻌﻠيﻤية
الﺘﻌﻠيﻢ ﰲ مرﺣﻠة الﻄﻔولة املﺒﻜرة
الﻘيادة الرتﺑوية
الﺪراﺳات الرتﺑوية
الﻠﻐة اﻻنﺠﻠيزية
تﻌﻠيﻢ الﻠﻐة اﻻنﺠﻠيزية
الﺒﺪاية املﺒﻜرة
تﻌﻠيﻢ ﳏو اﻷمية
ﲤيز ماﳖاتﻦ ﻓيﻞ ﰲ أكاديﻤية
ﹼ
الﺘﺪريﺲ (ام إي ﰐ ايﻪ)
تﻌﻠيﻢ الرياﺿيات
الﻘيادة ﰲ ﻋاﱂ اﻷﻋﲈل
الﺘﻤويﻞ

إدارة املوارد الﺒﴩية والﻔﻌالية
الﺘﻨﻈيﻤية
اﻹدارة الﺪولية
إدارة اﻻتﺼاﻻت الﺘﺴويﻘية
إدارة اﻷﻋﲈل الرياﺿية
املوﺳيﻘﻰ
الرتﺑية املوﺳيﻘية
الرتﺑية الﺒﺪنية وأﺻول الرتﺑية
الرياﺿية
تﻌﻠيﻢ الﻌﻠوم
تﻌﻠيﻢ الﺪراﺳات اﻻﺟﺘﲈﻋية
الﺘﻌﻠيﻢ اﳋاص
تﺪريﺲ الﻠﻐة ﻋﺪا ﻋﻦ
اﻻنﺠﻠيزية
ﰐ إي اس أو ال – تﺪريﺲ الﻠﻐة
اﻻنﺠﻠيزية لﻠﻨاﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐات أﺧر
الرتﺑية الﻔﻨية الﺒﴫية

*تشري إىل أن املادة ثانوية( ،مادة تركيزية) تشري إىل الرتكيز
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