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ميزة بريدج

كشركة رائدة في مجال التعليم، بإمكانك أن تثق بـ بريدج لتكون مرشدتك، وداعمتك 
وشريكتك طوال هذه التجربة التي ستغير حياتك. 

لماذا بريدج؟

الدخول المباشر والقبول المشروط
يمكن للطالب الذين يسعون للحصول على شهادة جامعية التقديم للدخول المباشر أو القبول 

المشروط في كلٍ من مرحلة الدراسة الجامعية األولى ومرحلة الدراسات العليا.

التوفل غير مطلوب
بعد اإلكمال بنجاح لبرنامج اللغة االنجليزية المكثفة، سيقوم شركاؤنا من الجامعات بمنح 

الخريجين إعفاءات من شرط التوفل / الـ آيلتس. 

المنح الدراسية
معظم شركاء بريدج من الجامعات يقدمون منحاً دراسية تنافسية للطالب الدوليين.

في الحرم الجامعي
معظم شركاء بريدج من الجامعات يقدمون دورات في اللغة االنجليزية كلغة ثانية في الحرم 

 الجامعي للطالب الذين يسعون للحصول على شهادة جامعية. بإمكانك أن تغمر نفسك بسرعة 
في حياة الحرم الجامعي.

ميزة بريدج

اإلعفاء من شرط 
 التوفل 

 والقبول 
المشروط



®
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المواقع

المواقع
معظم شركاء بريدج من الجامعات يقدمون برنامج 

اللغة االنجليزية المكثفة في الحرم الجامعي.
جامعة كابيتال – مدينة كولومبوس، والية أوهايو

جامعة كولورادو ميزا – مدينة غراند جنكشن، والية كولورادو
جامعة كونكورديا، سانت بول – مدينة سانت بول، والية مينيسوتا

ون – مدينة بانغور، والية مين جامعة هاسّ
كلية مانهاتن فيل – مدينة بيرتشيز، والية نيويورك

جامعة ميتروبوليتان الحكومية في دنفر – مدينة دنفر، والية كولورادو
جامعة فيالدلفيا – مدينة فيالدلفيا، والية بنسيلفانيا

جامعة ويسترن نيو انجالند – مدينة سبرينغ فيلد، والية ماساتشوستس
بريدج انجليش – مدينة دنفر، والية كولورادو

مدينة فيالدلفيا

مدينة كولومبوس

مدينة بيرتشيز

مدينة بانغور

مدينة سبرينغ فيلد

مدينة غراند جنكشن، والية كولورادو

مدينة دنفر، والية كولورادو

مدينة سانت بول، والية مينيسوتا

مدينة سبرينغ فيلد، والية ماساتشوستسمدينة بيرتشيز، والية نيويورك

مدينة فيالدلفيا، والية بنسيلفانيا
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مدينة كولومبوس

مدينة بانغور، والية مين مدينة كولومبوس، والية أوهايو

مدينة دنفر

مدينة غراند جنكشن

مدينة سانت بول
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المواقع

جامعة كابيتال

حقائق سريعة
سنة التأسيس: 
1830

البيئة: 
جامعة متوسطة الحجم في 
منطقة حضرية كبيرة في 
الغرب األوسط األمريكي.

نسبة عدد الطالب إلى 
الكادر التعليمي: 
12:1

االعتماد: 
لجنة التعليم العالي

اللغة االنجليزية كلغة ثانية 
في الحرم الجامعي

برنامج اللغة االنجليزية كلغة 
ثانية في جامعة كابيتال

نوع المؤسسة: 
خاصة

عدد الطالب: 
3,600

متوسط حجم الصف: 
25

التقويم األكاديمي: 
فصلين دراسيين وثالثة 

فصول دراسية 

تم تصنيفها في المرتبة 38 ضمن الجامعات اإلقليمية (في الغرب األوسط) من قبل تقرير يو اس نيوز آند وورلد ريبورت

نظرة عامة
تؤمن جامعة كابيتال بأن كل طالب يستطيع وسيكون له تأثير 
إيجابي في عالمنا المتطور، وهذا ما يقوي من عزم الجامعة 

على العمل معاً – كمعلمين وطلبة، وكمربيين وعلماء – 
إلحداث تغيير حقيقي. ففي منطقة العاصمة النابضة بالحياة 

في كولومبوس – والتي هي المدينة التي غالباً ما تحتل 
لة لنواحي  المراتب العليا ضمن قائمة «أفضل 10» مدن مفضّ
العيش والتكنولوجيا والفرص والوظائف – يتمكن الطالب 

من االندماج في اقتصاد متنوع والذي هو موطن لكثير من 
الشركات الكبر المصنفة في قائمة فورتشن 500 وذلك 

في ثالث أكبر مدينة في الغرب األوسط. محور اهتمام 
جامعة كابيتال هو حول تحويل الحياة إلى األفضل. حياتك. 

مستقبلك. وفي نهاية المطاف تحويل العالم إلى األفضل – 
من خالل األثر الذي نعرف أنك ستتركه عليه.
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جامعة كابيتال

الرسوم الدراسية

**الرسم الدراسي تقريبي للعام 2016 – 2017 وقد يتغير حسب 
البرنامج أو عدد الوحدات الدراسية التي تؤخذ.

$6,384 
(في الفصل الدراسي)
$33,282 
(في السنة األكاديمية)**
$11,250 
(في السنة األكاديمية)**

مدينة كولومبوس، والية أوهايو

البرامج األكاديمية
المرحلة الجامعية األولى

المحاسبة	 
العالج الفني	 
الفن، االستديو	 
التدريب الرياضي	 
الكيمياء الحيوية	 
علم األحياء	 
إدارة األعمال	 
الكيمياء	 
التواصل	 
التأليف (في اللغة 	 

االنجليزية)
علوم الكمبيوتر	 
الكتابة اإلبداعية	 
العلم الجنائي	 
االقتصاد	 

االقتصاد / العلوم 	 
السياسية

التعليم، من سن 	 
المراهقة إلى سن 
الشباب الراشدين

التعليم، الطفولة المبكرة	 
التعليم، الطفولة 	 

المتوسطة
التعليم، متعدد األعمار	 
التعليم، الموسيقى	 
ل	  التعليم، التدخّ
وسائط اإلعالم 	 

االلكترونية واألفالم
العلوم البيئية	 
علم التمرين الرياضي	 
االقتصاد المالي 	 

اللغة الفرنسية	 
 إدارة الصحة 	 

واللياقة البدنية
التاريخ	 
الدراسات الدولية	 
دراسات موسيقى الجاز	 
الصحافة والكتابة 	 

االحترافية
أصول لوحة المفاتيح	 
األدب االنجليزي	 
التسويق	 
الرياضيات	 
وسائل اإلعالم	 
الموسيقى	 
صناعة الموسيقى	 
تكنولوجيا الموسيقى	 

التمريض	 
االتصاالت التنظيمية	 
األداء	 
الفلسفة	 
العلوم السياسية	 
علم النفس	 
العالقات العامة	 
الدين	 
العمل االجتماعي	 
علم االجتماع	 
اللغة االسبانية	 
الدراسات المسرحية	 
وزارات (خطباء) العبادة	 
وزارة (خطابة الدين) 	 

للصغار والتربية 
المسيحية

شهادات الماجستير
إدارة األعمال 	 

(ماجستير في إدارة 
األعمال) (ام ب ايه)

التعليم	 
المحاماة ومساعدي 	 

المحامين
التربية الموسيقية	 
التمريض	 
فرض الضرائب	 

التمهيد لالحتراف
التمهيد لطب األسنان	 
التمهيد للمحاماة*	 
التمهيد للطب	 
التمهيد للعالج المهني	 
التمهيد لفحص النظر	 
التمهيد للصيدلة	 
التمهيد لمساعد الطبيب	 
التمهيد للعالج الفيزيائي	 
التمهيد لطب األقدام	 
التمهيد للصحة العامة 	 
التمهيد لإلكليريكية	 
التمهيد للطب البيطري	 

 http://www.capital.edu/Academics/Majors-and-Minors/ للحصول على القائمة الكاملة، قم بزيارة الموقع
ى 3+3 والذي هو عبارة عن  *باإلضافة إلى التخصص في التمهيد للمحاماة، تقدم جامعة كابيتال أيضاً برنامج شهادة البكالوريوس في اآلداب / الدكتوراه تحت مسمّ

ع للحصول على شهادة جامعية مشتركة وذلك لوضعك في المسار السريع نحو حصولك على مهنة احترافية في المحاماة. سرّ برنامج مُ

اللغة االنجليزية 
األكاديمية

مرحلة الدراسات العليا

المرحلة الجامعية األولى

المنح الدراسية
الكل مقبول، حيث يحصل الطالب الدوليون الذين يدرسون 

بدوام كامل في المرحلة الجامعية األولى على منحة دراسية 
سنوية بمقدار 13,000$ للحضور في جامعة كابيتال. كما 

ال توجد متطلبات تحقيق عالمات معينة في معدل العالمات 
التراكمي (جي بي ايه) للحصول على هذه المنحة الدراسية، 

وليست هناك حاجة لتقديم طلب إضافي. 

لماذا الدراسة في جامعة كابيتال؟
∙ يحصل جميع الطالب الدوليون المقبولين بدوام كامل 	

على منحة دراسية بمقدار 13,000$ في السنة.
∙ تم تصنيف مدينة كولومبوس في والية أوهايو ضمن 	

"أفضل 10 مدن" من حيث العيش والفرص.
∙ الفرص للمشاركة في البحوث باكراً في حياتك 	

المهنية األكاديمية.
∙ برامج الشهادات الجامعية المميزة هي في الموسيقى، 	

اإلعالم، وإدارة األعمال.
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المواقع

جامعة كولورادو ميزا

سنة التأسيس: 
1925

البيئة: 
جامعة متوسطة الحجم 
تقع في مدينة صغيرة آمنة 
تتميز بالمغامرات في الهواء 
الطلق في الغرب األمريكي.

نسبة عدد الطالب إلى 
الكادر التعليمي:
22:1

االعتماد: 
لجنة التعليم العالي

نوع المؤسسة: 
ة عامّ

عدد الطالب: 
10,662

متوسط حجم الصف: 
20

التقويم األكاديمي: 
الفصول الدراسية

حقائق سريعة

نظرة عامة
كونها مصنّفةً في المرتبة األولى من بين الجامعات العامة 

للفنون الحرة في والية كولورادو وذلك من قبل مجلة واشنطن 
الشهرية، تلتزم جامعة كولورادو ميزا بجعل تجربة الطالب 

الدولي استثنائية. وتستضيف جامعة كولورادو ميزا الطالب 
 من أكثر من 25 بلداً وتوفر فرصاً واسعة على المستو

األكاديمي، االجتماعي، الثقافي، الترفيهي، والتطوير الذاتي. 
وتركز الجامعة على إعداد الطالب لعالم متغيّر من خالل 

تزويدهم بالمعرفة والوسائل التي يحتاجونها لإلزدهار طويالً 
بعد تخرجهم. 

تم تصنيفها في المرتبة األولى من بين الجامعات العامة للفنون الحرة في والية كولورادو وذلك من قبل مجلة واشنطن الشهرية. 
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جامعة كولورادو ميزا

مدينة غراند جنكشن، والية كولورادو

المحاسبة	 
تقنية المكتب اإلداري *	 
علوم الزراعة *	 
الزراعة، المستدامة *	 
الرسوم المتحركة، 	 

األفالم، وتصميم الحركة
الفن	 
التدريب الرياضي	 
تكنولوجيا االطيران *	 
صناعة الخبز 	 

والمعجنات *
العلوم البيولوجية *	 
إدارة األعمال *	 
الكيمياء	 

تقنية التصميم بمساعدة 	 
الكمبيوتر *

نظم معلومات الكمبيوتر *	 
علوم الكمبيوتر *	 
كهربائيات اإلنشاءات *	 
إدارة اإلنشاءات	 
تكنولوجيا اإلنشاءات *	 
العدالة الجنائية *	 
فنون الطهي *	 
الرقص	 
التعليم، الطفولة 	 

المبكرة *
التعليم، المرحلة 	 

اإلبتدائية

التعليم، المرحلة الثانوية	 
التعليم، من مرحلة 	 

الروضة إلى التعليم 
الثانوي 

 عامل كهربائي على 	 
خط التركيب *

فني الطوارئ الطبية *	 
الهندسة، الميكانيكية **	 
الهندسة، التكنولوجيا 	 

الميكانيكية *
اللغة االنجليزية	 
العلوم البيئية 	 

والتكنولوجيا
علم التمرين الرياضي 	 
الجيولوجيا *	 

علوم األرض	 
التصميم الجرافيكي 	 
التاريخ	 
إدارة الضيافة *	 
علم الحركة	 
تكنولوجيا التصنيع *	 
االتصال الجماهيري	 
الرياضيات *	 
فني مختبر طبي *	 
مساعد مكتب طبي *	 
الموسيقى	 
التمريض *	 
الفيزياء *	 
العلوم السياسية	 

تكنولوجيا نظم 	 
العمليات *

علم النفس	 
تكنولوجيا األشعة *	 
العلوم االجتماعية *	 
العمل االجتماعي	 
علم االجتماع	 
اللغة االسبانية	 
إدارة الرياضة *	 
تكنولوجيا الجراحة *	 
التكامل التكنولوجي *	 
المسرح	 
خدمات النقل *	 
االتصاالت البصرية *	 

 زراعة الكروم 	 
وعلم التخمير *

تكنولوجيا اللحام *	 
إدارة نوعية المياه *	 
إدارة حرائق البراري *	 

شهادات الماجستير
 إدارة األعمال 	 

(ماجستير في إدارة 
األعمال) (ام ب ايه)

التعليم	 
التمريض	 

*تُمنح شهادات الزمالة (الدراسة لسنتين). ** برنامج الهندسة بالشراكة مع جامعة كولورادو في مدينة بولدر.
http://future.coloradomesa.edu/academics :للحصول على قائمة كاملة، قم بزيارة الموقع

المنح الدراسية
تقدم جامعة كولورادو ميزا للطالب الدوليين المتفوقين 

(بمعدل عالمات تراكمي 3.0 / 4.0) منحة دراسية 
للجدارة وذلك عند قبولهم. وتصدر المنحة الدراسية بمبلغ 
8,000$ في السنة (4,000$ في الفصل الدراسي)، وهي 

قابلة للتجديد كل فصل دراسي إلى حد أربع سنوات.

لماذا الدراسة في جامعة كولورادو ميزا؟

∙ رسوم دراسية معقولة ومنح دراسية للطالب الدوليين	

∙ موقع الجامعة بين الجبال والوديان والذي يوفر أنشطة 	
مميزة في الهواء الطلق.

∙  حرم جامعي من الطراز األول مزود بمباني سكنية 	
ومرافق جديدة 

∙ برامج الشهادات الجامعية المميزة في الهندسة والتمريض.	

الرسوم الدراسية

م 6 فصول دراسية في السنة. *تقدّ
**الرسم الدراسي تقريبي للعام 2016 – 2017 وقد يتغير حسب 

البرنامج أو عدد الوحدات الدراسية التي تؤخذ.

$3,080 
(في الفصل الدراسي) *
$19,363 
(في السنة األكاديمية)**
$19,848 
(في السنة األكاديمية)**

اللغة االنجليزية 
األكاديمية

مرحلة الدراسات العليا

المرحلة الجامعية األولى

البرامج األكاديمية
المرحلة الجامعية األولى
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المواقع

جامعة كونكورديا، سانت بول

سنة التأسيس: 
1893

البيئة:
جامعة متوسطة الحجم في 
منطقة حضرية كبيرة.

نسبة عدد الطالب إلى 
الكادر التعليمي:
15:1

االعتماد: 
لجنة التعليم العالي

اللغة االنجليزية كلغة ثانية 
في الحرم الجامعي: قريباً!

نوع المؤسسة: 
خاصة

عدد الطالب: 
4,380

متوسط حجم الصف: 
15

التقويم األكاديمي:
فصول دراسية

نظرة عامة
كإحد أفضل الجامعات الخاصة برسوم معقولة في المدن 
التوأم، تعمل جامعة كونكورديا على إعداد الطالب للعالم 

م الطالب على التدريب  الشامل الحالي. وترتكز خبرات تعلّ
العملي ذا الصلة بالمهارات المطلوبة من قبل أرباب العمل. كما 

أن توفر الراحة واألمان في الحرم الجامعي الصغير مجتمعةً مع 
ال العالمين.  الموقع المناسب من المدينة يعطي األفضل من كِ

هناك 18 شركة كبر من الشركات المدرجة على قائمة 
فورتشن 500 قد اتخذت مقراتها الرئيسية في والية مينيسوتا، 

مما يوفر فرصاً عظيمة للتدريب الطالبي لد أرباب العمل 
الرئيسيين وكذلك الهيئات الحكومية والوكاالت غير الربحية.

حقائق سريعة
صنفت في المرتبة األولى كأفضل جامعة خاصة برسوم معقولة من قبل مجلس الكليات الخاصة في مينيسوتا (ام بي سي سي)
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جامعة كونكورديا، سانت بول

مدينة سانت بول، والية مينيسوتا

المحاسبة	 
الفن التشكيلي 	 

(االستديو)
التدريب الرياضي	 
علم األحياء	 
إدارة األعمال	 
الكيمياء	 
م الطفل والتنمية	  تعلّ
الوزارات المسيحية	 
موسيقى الكنائس	 
دراسات التواصل	 
الفنون المجتمعية	 
علم صحة المجتمع	 
العدالة الجنائية	 
التصميم	 
التعليم، الطفولة المبكرة	 

التعليم، اإلبتدائي	 
التعليم، من مرحلة 	 

الروضة إلى المرحلة 
الثانوية

التعليم، الثانوي	 
اللغة االنجليزية	 
علم التمرين الرياضي	 
علم األسرة	 
المالية	 
التصميم الجرافيكي	 
التاريخ	 
التسويق	 
الرياضيات	 
الموسيقى	 
العمل الموسيقي	 
التعليم لألبوين واألسرة	 
علم النفس	 

السياسة العامة	 
علم اإلجتماع	 
إدارة الرياضة	 
علم النفس الرياضي	 
المسرح	 
علم الالهوت	 

الدراسات 
التخصصية

علم اآلثار	 
التمهيد للشماسة 	 

(كنائس)
التمهيد لطب األسنان	 
التمهيد للهندسة	 
التمهيد للمحاماة	 
التمهيد للطب	 
التمهيد للتمريض	 

التمهيد للعالج المهني	 
التمهيد للعالج الفيزيائي	 
التمهيد لإلكليريكية	 

شهادات الماجستير
ماجستير في إدارة 	 

األعمال تخصص إدارة 
تقنية المعلومات

القيادة التعليمية	 
التقنية التعليمية	 
إدارة الموارد البشرية	 
القيادة واإلدارة	 
إدارة األعمال (ماجستير 	 

في إدارة األعمال)
إدارة االتصاالت 	 

االستراتيجية

https://www.csp.edu/academics/ :للحصول على قائمة كاملة، قم بزيارة الموقع

المنح الدراسية
الكل مقبول، حيث يحصل الطالب الدوليون ممن 

ليسوا تحت الرعاية في المرحلة الجامعية األولى على 
منحة دراسية سنوية قدرها 8,650$ للحضور في 

جامعة كونكورديا، مدينة سانت بول.

لماذا الدراسة في جامعة كونكورديا؟

∙ جامعة برسوم معقولة تقع في مدينة أمريكية رئيسية.	
∙ مدينة سانت بول هي عاصمة والية مينيسوتا والتي، جنباً إلى 	

جنب مع مدينة مينيابوليس، تشكالن المدينتين التوأم النابضتين 
بالحياة في منطقة العاصمة. 

∙ م التجريبي.	 تتطلب معظم البرامج التدريب الطالبي أو التعلّ
∙ برامج الشهادات الجامعية المميزة هي في الرعاية الصحية والماجستير 	

في إدارة األعمال باختصاص إدارة تكنولوجيا المعلومات.

الرسوم الدراسية

م 6 فصول دراسية في السنة. *تقدّ
**الرسم الدراسي تقريبي للعام 2016 – 2017 وقد يتغير حسب 

البرنامج أو عدد الوحدات الدراسية التي تؤخذ.

$3,080 
(في الفصل الدراسي) *
$27,000 
(في السنة األكاديمية)**
$13,125 
(في السنة األكاديمية)**

اللغة االنجليزية 
األكاديمية

القبول المباشر في مرحلة 
الدراسات العليا

القبول المباشر في 
المرحلة الجامعية األولى

البرامج األكاديمية
المرحلة الجامعية األولى
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المواقع

ون جامعة هاسّ

سنة التأسيس:
1998

البيئة:
جامعة صغيرة تقع في مدينة 
صغيرة آمنة تاريخية ونابضة 
بالحياة على ضفة النهر

نسبة عدد الطالب إلى 
الكادر التعليمي:
16:1

االعتماد: 
جمعية نيو انجالند 
 للمدارس والكليات 
(ان ايه إي اس سي)

نوع المؤسسة:
خاصة، غير هادفة للربح

عدد الطالب: 
أكثر من 3,500

متوسط حجم الصف: 
21

التقويم األكاديمي:
فصول دراسية 

نظرة عامة
لهم وتُعد الطالب للمهن  ون هي جامعة برسوم معقولة التي تُ هاسّ

االحترافية في حقول العمل الحالية والناشئة. وتشكل برامج 
الدراسة في المرحلة الجامعية األولى ومرحلة الدراسات العليا 

تحدياً، كما أنها ذات صلة وتعمل على تعزيز مهارات التفكير 
النقدي، الثقة بالنفس ومهارات االتصال القوية. يمكن للطالب 

االستفادة مما يقدمه مجتمع الحرم الجامعي النشط المزود بأكثر 
من 50 نادياً ومنظمة، ومسرحاً يتسع لـ 500 مقعداً داخل الحرم 

ون في  الجامعي وسهولة الوصول إلى حياة المدينة. تقع هاسّ
بة يقطنها  مدينة بانغور في والية مين، والتي تعتبر مدينة آمنة مرحّ

حوالي 30,000 نسمة ومزودة بمطار دولي خاص بها.

حقائق سريعة

حازت على المرتبة التاسعة من حيث المشاركة في التدريب الطالبي في األعمال من قبل تقرير يو اس نيوز آند وورلد ريبورت.
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ون جامعة هاسّ

الرسوم الدراسية
اللغة االنجليزية 

األكاديمية

الدراسات العليا

المرحلة الجامعية األولى

 $3,080 
(في الفصل الدراسي) *
 $16,585 
(في السنة األكاديمية) **

 $10,080 
(في السنة األكاديمية) **

م 6 فصول دراسية في السنة. *تقدّ
**الرسم الدراسي تقريبي للعام 2016 – 2017 وقد يتغير حسب 

البرنامج أو عدد الوحدات الدراسية التي تؤخذ.

مدينة بانغور، والية مين

المحاسبة *	 
علم األحياء	 
الكيمياء الحيوية	 
إدارة األعمال *	 
دراسات األعمال 	 

والدراسات االحترافية
دراسات األعمال *	 
تكنولوجيا االتصاالت	 
نظم معلومات 	 

الكمبيوتر *
العدالة الجنائية *	 
تحليل البيانات	 
التعليم، االبتدائي	 

التربية البدنية	 
التعليم، الثانوي	 
الدراسات التربوية	 
اللغة االنجليزية	 
اإلنتاج الترفيهي	 
العلوم البيئية	 
علم التمرين الرياضي	 
العلوم الميدانية	 
علم الطب الشرعي	 
العلوم الصحية	 
دراسات الرعاية 	 

الصحية
إدارة الضيافة والسياحة	 

الدراسات القانونية 	 
(التمهيد للمحاماة)

 التواصل الكثيف 	 
(مع الجمهور)

التمريض	 
الدراسات المؤيدة 	 

للمحاماة
العالج الفيزيائي	 
علم النفس	 
تطوير البرمجيات	 
إدارة الرياضة	 

شهادات 
الماجستير

إدارة األعمال 	 
(ماجستير في إدارة 

األعمال) (ام ب ايه)
إدارة العدالة الجنائية	 
التعليم	 
الممرض الممارس 	 

لألسرة والمجتمع
التمريض	 
العالج الوظيفي	 
علم العقاقير	 

الممرض الممارس 	 
للصحة العقلية - 

النفسية
اإلرشاد المدرسي	 

الدكتوراه
الصيدلة	 
العالج الفيزيائي	 

*تقدم شهادات الزمالة الجامعية (الدراسة على مدار سنتين).
http://www.husson.edu/schools-and-degrees :للحصول على قائمة كاملة، قم بزيارة الموقع

المنح الدراسية
يكون الطالب الدوليون في المرحلة الجامعية األولى الذين 

يحققون معدل عالمات تراكمي (جي بي ايه) بـ 3.0 أو أعلى 
مؤهلين للحصول على مبالغ منحة دراسية تتراوح ما بين 

ون،  5,000$ - 10,000$. إذا قمت بالتقديم إلى جامعة هاسّ

فيتم التحقق تلقائياً لتأهلك للحصول على المنحة الدراسية 
وذلك بناءاً على معايير الجدارة األكاديمية. كما تتوفر منحاً 

وجوائز أخر أيضاً للطالب الدوليين، مثل منحة اإلقامة 
داخل الحرم الجامعي وجائزة تشجيع الباحث. 

ون؟ لماذا الدراسة في جامعة هاسّ
∙ هي كلية خاصة ذات أربع سنوات من الدراسة تتميز بأقل 	

الرسوم الصافية في والية مين
∙ حرم جامعي صغير داعم يقع بالقرب من الساحل، 	

الغابات، والجبال
∙ %95 من الطالب يشاركون في التدريب الطالبي في األعمال	

∙ برامج الشهادات الجامعية المميزة هي في الصيدلة، 	
العلوم الميدانية، والماجستير في إدارة األعمال.

البرامج األكاديمية
المرحلة الجامعية األولى
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المواقع

كلية مانهاتن فيل

سنة التأسيس:
1841

البيئة:
جامعة صغيرة في ضاحية 
مدينة آمنة بالقرب من 
مدينة نيويورك.

نسبة عدد الطالب إلى 
الكادر التعليمي:
12:1

االعتماد: 
لجنة الواليات الوسطى 
للتعليم العالي

نوع المؤسسة:
خاصة، غير هادفة للربح

عدد الطالب: 
2,900+

متوسط حجم الصف: 
19

التقويم األكاديمي:
فصول دراسية 

حقائق سريعة

نظرة عامة
ب على بعد 30 ميالً  تقع هذه الجامعة في حرم جامعي خالّ

فقط من مدينة نيويورك، ويستضيف الحرم الجامعي العالمي 
لـ مانهاتن فيل الطالب من أكثر من 45 بلداً. وبتوفر أكثر من 

90 مجاالً للدراسة، والتخصصات التي تركز على المهن، 

األساتذة الجامعيين من ذوي الخبرة االحترافية، والتدريب 
الطالبي في الشركات الرائدة، فإنه ليس من المستغرب أن 

. تم تصنيف هذه الكلية في  تحظى كلية مانهاتن فيل بتقدير عالٍ
المرتبة الـ 12 ضمن قائمة نيوز ويك ألفضل الكليات للطالب 

الدوليين، كما تم تصنيفها كواحدة من أفضل 100 جامعة 
إقليمية في اإلقليم الشمالي من قبل تقرير يو اس نيوز آند وورلد 
نفت أيضاً ضمن قائمة أفضل 300 كلية مميزة من  ريبورت، وصُ

قبل دليل فيسك للكليات لعام 2016. 

تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل %15 من بين الجامعات اإلقليمية (الشمالية) من قبل تقرير يو اس نيوز آند وورلد ريبورت.
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الرسوم الدراسية
اللغة االنجليزية 

األكاديمية

الدراسات العليا 

المرحلة الجامعية األولى

 $3,456 
*(في الفصل الدراسي) *

 $35,570 
(في السنة األكاديمية) **

 $32,940 
(في السنة األكاديمية) **

م 6 فصول دراسية في السنة. *تقدّ
**الرسم الدراسي تقريبي للعام 2016 – 2017 وقد يتغير حسب 

البرنامج أو عدد الوحدات الدراسية التي تؤخذ.

كلية مانهاتن فيل

مدينة بيرتشيز، والية نيويورك

المحاسبة	 
الدراسات األمريكية	 
الفن (االستديو)	 
تاريخ الفن	 
الدراسات اآلسيوية	 
الدراسات السلوكية	 
الكيمياء الحيوية	 
علم األحياء	 
ريادة األعمال	 
الكيمياء	 
دراسات االتصال	 
علم الكمبيوتر	 
م 	  خدمات التعلّ

للشركات
الكتابة اإلبداعية	 

الرقص والمسرح	 
إنتاج الوسائط الرقمية	 
االقتصاد	 
التعليم	 
اللغة االنجليزية	 
الدراسات البيئية	 
المالية	 
اللغة الفرنسية	 
التاريخ	 
الدراسات الدولية	 
التسويق	 
الرياضيات	 
الموسيقى	 
اإلدارة التنظيمية	 

الفنون التمثيلية	 
الفلسفة	 
العلوم السياسية 	 

والدراسات القانونية
علم النفس	 
علم االجتماع وعلم 	 

األنثروبولوجيا (علم 
اإلنسان)

اللغة االسبانية	 
دراسات الرياضة	 
أديان العالم	 

شهادات 
الماجستير

الريادة في عالم 	 
األعمال

التعليم، الطفولة 	 
المبكرة

التعليم، محو األمية	 
التعليم، الرياضيات	 
التعليم، الموسيقى	 
التعليم، العلوم	 
التعليم، الدراسات 	 

االجتماعية
التعليم، االحتياج 	 

الخاص
التعليم، الفنون المرئية	 
القيادة التعليمية	 
الدراسات التعليمية	 
الدراسات التعليمية 	 

في ريادة األعمال 
التعليمية

اللغة االنجليزية	 
تعليم اللغة االنجليزية	 
المالية	 
إدارة الموارد البشرية	 
اإلدارة الدولية	 
إدارة االتصاالت 	 

التسويقية
التربية البدنية وأصول 	 

التربية الرياضية
إدارة العمل الرياضي	 
تعليم لغات أخر غير 	 

اللغة االنجليزية
تعليم اللغة االنجليزية 	 

 للناطقين بلغات أخر
(تي إي اس أو ال)

شهادات الدكتوراه
القيادة التعليمية	 

http://mville.edu/programs :للحصول على قائمة كاملة، قم بزيارة الموقع

لماذا الدراسة في كلية مانهاتن فيل؟ المنح الدراسية
يكون المتقدمون من الطالب الدوليين في المرحلة الجامعية 

األولى ممن يحافظون على معدل عالمات تراكمي (جي 
بي ايه) من 3.0 أو أعلى مؤهلين للحصول على مبالغ منح 
دراسية تتراوح ما بين 12,000$ - 22,000$. باإلضافة 

إلى ذلك، تقدم كلية مانهاتن فيل منحة دوتشيسن الدراسية، 
والتي هي 2,000$ في السنة للطالب الذين يكملون 

ساعات خدمة مجتمعية كل فصل دراسي. ويتم فحص 
جميع الطالب المتقدمين بشكل تلقائي لتأهلهم للحصول 

على المنحة الدراسية.

∙ تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 15 كلية للطالب الدوليين 	
من قبل تقرير نيوز ويك.

∙ حرم جامعي آمن بمناظر خالبة يبعد 30 دقيقة من مدينة 	
نيويورك البديعة.

∙ تتوفر للطالب أكثر من 650 فرصة من فرص التدريب 	
الطالبي في األعمال

∙ برامج الشهادات الجامعية المميزة هي في إدارة الرياضة، 	
التعليم، والفنون األدائية.

البرامج األكاديمية
المرحلة الجامعية األولى
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المواقع

جامعة ميتروبوليتان الحكومية في دنفر

سنة التأسيس:
1965

البيئة:
جامعة عامة كبيرة في مركز 
وسط مدينة دنفر.

نسبة عدد الطالب إلى 
الكادر التعليمي:
19:1

االعتماد: 
الجمعية األمريكية للجامعات 
والكليات الحكومية، جمعية 
الكليات والمؤسسات 
التعليمية في الشمال األوسط، 
ايه ب إي تي.

نوع المؤسسة:
ة عامّ

عدد الطالب: 
21,179

متوسط حجم الصف: 
20

التقويم األكاديمي:
الفصول الدراسية

حقائق سريعة

نظرة عامة
تزود جامعة ميتروبوليتان الحكومية في دنفر الطالب بخبرة 

أكاديمية تحويلية وتخدم المجتمع كعامل تغيير شجاع وكبوابة 
للفرص. كما أن موقع مدينة الجامعة، الرسوم الدراسية 

المعقولة، الخبرة األكاديمية ذات الجودة العالية، وفرص 
التدريب الطالبي الممتازة، كل ذلك يؤدي إلى تعليم ذو قيمة 

عالية. وتتشارك جامعة ميتروبوليتان الحكومية في دنفر الحرم 
ب الذي يمتد على مساحة 127 فدان في  الجامعي الخالّ

مركز مدينة دنفر مع اثنتين من الجامعات األخر، مما يمكن 
الطالب من االنضمام إلى مجتمع طالبي نابض بالحياة.

تم تصنيفها من بين األفضل في تعليم األعمال. وتعتبر جامعة ميتروبوليتان الحكومية في دنفر واحدة من %5 فقط 
من البرامج التي تدرس األعمال على نطاق العالم التي حازت على االعتماد من هيئة الـ «ايه ايه سي اس ب».

 *يتم أخذ الحصص الدراسية في اللغة االنجليزية كلغة ثانية للمستويات 
من 0 - 4 في مركز بريدج انجليش في مدينة دنفر.

اللغة االنجليزية كلغة ثانية 
في الحرم الجامعي*
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جامعة ميتروبوليتان الحكومية في دنفر

المنح الدراسية
تكلم مع مستشار القبول حول توفر المنح الدراسية الحالية.

الرسوم الدراسية
اللغة االنجليزية 

األكاديمية

الدراسات العليا 

المرحلة الجامعية األولى

 $3,080 
(في الفصل الدراسي) *
 $20,058 
(في السنة األكاديمية) **

 $19,132 
(في السنة األكاديمية) **

م 6 فصول دراسية في السنة. *تقدّ
**الرسم الدراسي تقريبي للعام 2016 – 2017 وقد يتغير حسب 

البرنامج أو عدد الوحدات الدراسية التي تؤخذ.

مدينة دنفر، والية كولورادو

البرامج األكاديمية
المرحلة الجامعية األولى

http://www.msudenver.edu/academics/ :للحصول على قائمة كاملة، قم بزيارة الموقع

المحاسبة	 
الدراسات اإلفريقية	 
علم اإلنسان 	 

(األنثروبولوجيا)
الفن	 
تاريخ الفن، النظرية 	 

والنقد
التدريب الرياضي	 
إدارة الطيران والفضاء	 
علم الطيران والفضاء	 
الكيمياء الحيوية	 
علم األحياء	 
الكيمياء	 
دراسات التشيكانو 	 

(من أصول مكسيكية)

تكنولوجيا الهندسة 	 
المدنية

تصميم االتصال	 
دراسات االتصال	 
نظم معلومات 	 

الكمبيوتر
علوم الكمبيوتر	 
 العدالة الجنائية 	 

وعلم الجريمة
التعليم للطفولة 	 

المبكرة
االقتصاد	 
تكنولوجيا الهندسة 	 

الكهربائية
التعليم للمرحلة 	 

االبتدائية

اللغة االنجليزية	 
العلوم البيئية	 
المالية	 
الرعاية الصحية	 
التاريخ	 
الضيافة، السياحة 	 

والفعاليات
التنمية البشرية	 
التغذية البشرية	 
األداء البشري 	 

والرياضة
الخدمات اإلنسانية	 
التصميم الصناعي	 
الرعاية الصحية 	 

المتكاملة

الصحافة	 
استخدام األراضي	 
علم اللغات	 
اإلدارة	 
التسويق	 
الرياضيات	 
تكنولوجيا الهندسة 	 

الميكانيكية
األرصاد الجوية	 
اللغات المعاصرة	 
الموسيقى	 
التعليم الموسيقي	 
التمريض	 
الفلسفة	 

الفيزياء	 
العلوم السياسية	 
علم النفس	 
مهن الترفيه	 
العمل االجتماعي 	 
علم االجتماع	 
التعليم لالحتياج 	 

الخاص
علوم النطق، اللغة 	 

والسمع
االتصال التقني	 
المسرح	 
الدراسات النسائية	 

شهادات 
الماجستير

المحاسبة	 
العمل االجتماعي	 
مين - 	  تعليم المعلّ

التعليم للمرحلة 
االبتدائية

مين - 	  تعليم المعلّ
التعليم لالحتياج 

الخاص

 لماذا الدراسة في جامعة 
ميتروبوليتان الحكومية في دنفر؟

∙ تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 50 كلية عامة كبيرة ذات 	
الرسوم المعقولة في الواليات المتحدة.

∙ تقع في وسط منطقة مدينة دنفر، مما يوفر فرصاً غزيرة 	
للتدريب الطالبي في األعمال.

∙ تم تصنيفها في قائمة اس تي إي ام لألعمال لعام 2015 –	
على أنها جامعة معتمدة

∙ برامج الشهادات الجامعية المميزة هي في الفضاء / 	
الطيران، إدارة األعمال، والماجستير في التعليم.
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المواقع

جامعة فيالدلفيا

سنة التأسيس:
1884

البيئة:
جامعة صغيرة في منطقة 
ضاحية آمنة من مدينة 
حضرية كبيرة. 

نسبة عدد الطالب إلى 
الكادر التعليمي:
13:1

االعتماد: 
لجنة الواليات الوسطى 
 للتعليم العالي، ايه 
ب إي تي.

نوع المؤسسة:
خاصة، غير هادفة للربح

عدد الطالب: 
3,700

متوسط حجم الصف: 
18

التقويم األكاديمي:
فصول دراسية

حقائق سريعة

اللغة االنجليزية كلغة ثانية 
في الحرم الجامعي

 تتمتع بمعدل نجاح في الحصول على األعمال والقبول لمتابعة الدراسات العليا بعد التخرج بنسبة %95 من عدد 

نظرة عامة
توفر جامعة فيالدلفيا خبرة أكاديمية مبتكرة التي تنشط وتتعاون 

وتتصل بالعالم الحقيقي. ويقوم أعضاء هيئة التدريس المميزون 
من العلماء والممارسين والشركاء في حقول األعمال بتعليم 

الطالب في أكثر من 40 برنامج مهني احترافي للمرحلة 
الجامعية األولى وللدراسات العليا. وتتركز أولوية الجامعة 
في المرتبة األولى على تزويد الطالب بخبرة أكاديمية التي 

من شأنها أن تؤدي إلى التدريب الطالبي في األعمال، وإيجاد 
الوظائف، ومسارات نحو مهن احترافية ذات قيمة عالية. 

ويحتوي موقع جامعة فيالدلفيا على أجواء سكن طالبي في 
الحرم الجامعي الجميل مع كل الفرص المتوفرة بالقرب من 

مركز مدينة فيالدلفيا التاريخي النابض بالحياة. 

طالب جامعة فيالدلفيا. 
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جامعة فيالدلفيا

المنح الدراسية
تكلم مع مستشار القبول حول توفر المنح الدراسية الحالية.

الرسوم الدراسية
اللغة االنجليزية 

األكاديمية

الدراسات العليا 

المرحلة الجامعية األولى

 $3,456 
(في الفصل الدراسي) *
 $36,870 
(في السنة األكاديمية) **

 $31,500 
(في السنة األكاديمية) **

م 6 فصول دراسية في السنة. *تقدّ
**الرسم الدراسي تقريبي للعام 2016 – 2017 وقد يتغير حسب 

البرنامج أو عدد الوحدات الدراسية التي تؤخذ.

مدينة فيالدلفيا، والية بنسيلفانيا

البرامج األكاديمية
المرحلة الجامعية األولى

المحاسبة *	 
الرسوم المتحركة 	 

والوسائط الرقمية
الهندسة المعمارية	 
الدراسات المعمارية	 
الخدمات الصحية 	 

والسلوكية
الكيمياء الحيوية	 
علم األحياء	 
علم النفس البيولوجي	 
الكيمياء	 
االتصاالت	 
إدارة اإلنشاءات	 
الهندسة	 

االستدامة البيئية	 
تصميم األزياء	 
تجارة وإدارة األزياء	 
المالية	 
اتصاالت التصميم 	 

الجرافيكي
العلوم الصحية	 
إدارة الموارد البشرية	 
التصميم الصناعي	 
تكنولوجيا المعلومات	 
التصميم والتطوير 	 

التفاعلي
التصميم الداخلي	 
األعمال الدولية	 

هندسة المناظر الطبيعية	 
القانون والمجتمع	 
قيادة إنفاذ القانون	 
القيادة في خدمات 	 

الطوارئ
القيادة في األمن الداخلي	 
اإلدارة	 
التسويق	 
مساعد في العالج 	 

المهني
القيادة التنظيمية	 
الدراسات الطبية 	 

التمهيدية
علم النفس	 

تصميم النسيج	 
تكنولوجيا المواد 	 

النسيجية

شهادات الماجستير
الهندسة المعمارية	 
التدريب الرياضي	 
 إدارة األعمال 	 

(ماجستير في إدارة 
األعمال) (ام ب ايه)*

االستشارة للمجتمع 	 
وللصدمات النفسية

إدارة اإلنشاءات	 
طب الكوارث واإلدارة	 
مؤسسة األزياء العالمية	 

التصميم األرضي 	 
الجغرافي

القبالة	 
العالج المهني	 
دراسات مساعد الطبيب	 
التصوير السطحي	 
التصميم المستدام	 
فرض الضرائب	 
تصميم النسيج	 
هندسة الغزل والنسيج	 
تجربة المستخدم 	 

والتصميم التفاعلي

شهادات الدكتوراه
العالج المهني	 
هندسة وإدارة الغزل 	 

والنسيج
القيادة االستراتيجية	 

*يوفر برنامج الماجستير في إدارة األعمال (ام ب ايه) االبتكاري للطالب الذين يدرسون بدوام كامل الخيار للحصول على شهاداتهم خالل 12 شهراً فقط. 
http://www.philau.edu/academics/ :للحصول على قائمة كاملة، قم بزيارة الموقع

لماذا الدراسة في جامعة فيالدلفيا؟
∙ تم تصنيف مدينة فيالدلفيا التاريخية الكبيرة في المرتبة 	

 الثالثة الموصى بزيارتها على مستو العالم، وذلك 
حسب مجلة نيويورك تايمز.

∙ يقوم 40 من الشركاء في حقول األعمال في المجتمع 	
بالعمل على مشاريع مع طالب من جامعة فيالدلفيا.

∙ معدل التوظيف في األعمال بعد التخرج هو بنسبة 95% 	
∙ برامج الشهادات الجامعية المميزة هي في الهندسة، 	

التصميم، والماجستير في إدارة األعمال االبتكارية.
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المواقع

جامعة ويسترن نيو انجالند

سنة التأسيس:
1919

البيئة:
جامعة صغيرة تقع في 
منطقة سكنية من مدينة 
متوسطة الحجم، بالقرب 
.من مناطق حضرية كبر

نسبة عدد الطالب إلى 
الكادر التعليمي:
14:1

االعتماد: 
جمعية نيو انجالند 
للمدارس والكليات، ايه 
ايه سي اس ب، ايه ب 
إي تي، و ايه سي بي إي

نوع المؤسسة:
خاصة، غير هادفة للربح

عدد الطالب: 
3,955

متوسط حجم الصف: 
20

التقويم األكاديمي:
فصول دراسية

حقائق سريعة
تم تصنيفها في المرتبة العليا ضمن الجامعات اإلقليمية (الشمالية) من قبل تقرير يو اس نيوز آند وورلد ريبورت

نظرة عامة
تم تصنيف جامعة ويسترن نيو انجالند في الفئة األولى ضمن 
الجامعات اإلقليمية (الشمالية) في الواليات المتحدة وذلك 

في تقرير يو اس نيوز آند وورلد ريبورت حول «أفضل الكليات 
األمريكية.» تقع هذه الجامعة في مجتمع متنوع بالقرب من 

بوسطن، مدينة نيويورك، وكيب تاون، وتقدم جامعة ويسترن 
نيو انجالند صفوف بأحجام صغيرة في حرم جامعي جميل، 

ومزوداً بنسبة رائعة من عدد الطالب إلى الكادر التعليمي 

لمساعدة الطالب على االزدهار ولتحقيق إمكاناتهم الكاملة. 
كما تم تصنيف الجامعة أيضاً من قبل مجلة الـ إيكونوميست 

ضمن فئة أفضل %3 من المؤسسات التعليمية التي تقدم 
«أفضل قيمة» للطالب. 

تم اعتماد كلية إدارة األعمال في جامعة ويسترن نيو انجالند من 
قبل ايه ايه سي اس ب. أقل من %5 من كليات إدارة األعمال 

في العالم حصلت على هذا االعتماد.
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جامعة ويسترن نيو انجالند

المنح الدراسية
يتم منح الطالب الدوليين في المرحلة الجامعية 

األولى منحاً دراسية تتراوح قيمها ما بين $9,000 
إلى 17,000$ وذلك للطالب من ذوي السجالت 
األكاديمية المتميزة. وهذه المنح ليست سو منح 

دراسية جزئية، ويتم تقديمهم لعدد محدود من الطالب.

الرسوم الدراسية

الدراسات العليا

 32,524$ المرحلة الجامعية األولى
 (الهندسة $33,990)
(في السنة األكاديمية)*
 $32,220 
(في السنة األكاديمية)*

*الرسم الدراسي تقريبي للعام 2016 – 2017 وقد يتغير حسب 
البرنامج أو عدد الوحدات الدراسية التي تؤخذ.

مدينة سبرينغ فيلد، والية 
ماساتشوستس

المحاسبة	 
علم التخمين	 
الدراسات األمريكية	 
إدارة الفنون والترفيه	 
علم األحياء	 
تحليالت األعمال 	 

وإدارة المعلومات
إدارة األعمال، عام	 
إدارة األعمال، دولياً	 
الكيمياء	 
االتصاالت	 
علوم الكمبيوتر	 
الكتابة اإلبداعية	 
العدالة الجنائية	 
االقتصاد	 

التعليم، المرحلة 	 
االبتدائية

التعليم، المرحلة الثانوية	 
الهندسة، الطبية الحيوية	 
الهندسة، المدنية	 
الهندسة، الكمبيوتر	 
الهندسة، الكهربائية	 
الهندسة، الصناعية	 
الهندسة، الميكانيكية	 
اللغة االنجليزية	 
ريادة األعمال	 
المالية	 
علم أحياء الطب 	 

الشرعي
كيمياء الطب الشرعي	 

العلوم الصحية	 
التاريخ	 
تكنولوجيا المعلومات	 
األعمال الدولية	 
الدراسات الدولية	 
القانون والمجتمع	 
اإلدارة والقيادة	 
التسويق	 
االتصاالت التسويقية / 	 

الدعاية
علوم الرياضيات	 
علم األعصاب	 
العمل الصيدالني	 
الفلسفة	 
العلوم السياسية	 

التمهيد لفحص النظر	 
التمهيد للصيدلة	 
التمهيد لمساعد الطبيب	 
العمل االجتماعي	 
علم االجتماع	 
إدارة الرياضة	 

شهادات الماجستير
المحاسبة	 
تحليل السلوك التطبيقي	 
 إدارة األعمال 	 

(ماجستير في إدارة 
األعمال) (ام ب ايه)

االتصاالت	 
الكتابة اإلبداعية	 

التعليم، المناهج وطرق 	 
التدريس

القوانين السابقة 	 
والتخطيط العقاري

اإلدارة الهندسية	 
الهندسة، المدنية	 
الهندسة، الكهربائية	 
الهندسة، الصناعية	 
الهندسة، الميكانيكية	 
اللغة االنجليزية 	 

للمعلمين
الرياضيات للمعلمين	 
القيادة التنظيمية	 

شهادات الدكتوراه
تحليل السلوك	 
اإلدارة الهندسية	 
الصيدلة	 

https://www1.wne.edu/academics/index.cfm :للحصول على قائمة كاملة، قم بزيارة الموقع

لماذا الدراسة في جامعة ويسترن نيو انجالند؟ 
∙ تقع في مجتمع متنوع ثقافياً على مقربة سواء بالقيادة بالسيارة أو 	

بركوب الباص من بوسطن و نيويورك.
∙ تم تصنيفها في الفئة األولى ضمن قائمة الجامعات اإلقليمية 	

"الشمالية" من قبل تقرير يو اس نيوز آند وورلد ريبورت.
∙ صفوف دراسية بأحجام صغيرة مما يوفر نسبة رائعة لعدد 	

الطالب إلى الكادر التعليمي
∙ برامج الشهادات الجامعية المميزة هي في الهندسة، إدارة 	

األعمال، وشهادات "الدرجات المشتركة،" بما في ذلك برامج 
الماجستير التي تمتد على مدار 5 سنوات.

البرامج األكاديمية
المرحلة الجامعية األولى
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المواقع

مركز بريدج انجليش، مدينة دنفر

سنة التأسيس:
1986

البيئة:
مركز لغوي مستقل في 
مركز مدينة دنفر في 
والية كولورادو. 

االعتماد: 
ايه سي سي إي تي

نوع المؤسسة:
خاصة

متوسط حجم الصف: 
12

التقويم األكاديمي:
فصول دراسية كل منها 

على مدار 8 أسابيع

حقائق سريعة

عدد مستويات اللغة 
االنجليزية األكاديمية 
المقدمة:
6

دنفر هي المدينة المصنفة في المرتبة األولى كأفضل مكان للعيش وفقاً لتقرير يو اس نيوز آند وورلد ريبورت

نظرة عامة
ى «المدينة  يقع مركز بريدج انجليش في مدينة دنفر، التي تسمّ

،» وقد صنفت في المرتبة األولى كأفضل مكان  التي ترتفع ميالً
للعيش وفقاً لتقرير يو اس نيوز آند وورلد ريبورت.

دنفر هي المدينة األكبر وعاصمة والية كولورادو، وتقع في 
قلب الواليات المتحدة األمريكية. بوجود أكثر من 2.5 

مليون نسمة يعيشون في منطقة العاصمة دنفر، يتمكن الطالب 
الدوليون من االستمتاع باإلثارة المتوفرة في مدينة أمريكية 

كبر بينما يختبرون أيضاً الرحابة واألمان للبلدة الصغيرة التي 
تُعرف دنفر بها. والية كولورادو هي موطن لما يقارب 30 

جامعة وكلية، والكثير منهم يقدم إعفاءات من شروط التوفل 
/ الـ آيلتس لخريجي بريدج. كل سنة، يستضيف مركز بريدج 

انجليش في دنفر الطالب من أنحاء العالم، ليقدم لهم أرفع 
مستو في تعليم اللغة. 

ابدأ هنا
اذهب إلى أي مكان
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مركز بريدج انجليش، مدينة دنفر

اللغة االنجليزية 
األكاديمية

 $3,080 
(في الفصل الدراسي) *

الرسوم الدراسية

م 6 فصول دراسية في السنة. *تقدّ

برامج اللغة االنجليزية كلغة ثانية:
اللغة االنجليزية األكاديمية	 
اللغة االنجليزية لألعمال	 
اللغة االنجليزية العامة	 

اإلعداد لالمتحان	 
م اللغة االنجليزية 	  ش وتعلّ عِ

 لمالءمة تسجيلك في 
جامعة أمريكية

 ادرس مع شركاء بريدج من الجامعات في 
والية كولورادو!

اللغة االنجليزية في الحرم الجامعي مع بريدج باثويز
إعفاءات من شروط التوفل / الـ آيلتس  

أكثر من 300 شهادة جامعية لتختار من بينها!  

سنة التأسيس: 1965	 
نوع المؤسسة: عامة	 
البيئة: جامعة عامة كبيرة في قلب مركز مدينة دنفر.	 
عدد الطالب: 21,179	 
نسبة عدد الطالب إلى الكادر التعليمي: 19:1	 
متوسط حجم الصف: 20	 
االعتماد: الجمعية األمريكية للجامعات والكليات 	 

الحكومية والجمعية الشمالية الوسطى للكليات 
والمؤسسات التعليمية.

التقويم األكاديمي: فصول دراسية	 

سنة التأسيس: 1925	 
نوع المؤسسة: عامة	 
البيئة: جامعة متوسطة الحجم في مدينة جراند 	 

جنكشن، والتي هي مدينة صغيرة وآمنة تتمتع 
بمغامرات رائعة في الهواء الطلق.

عدد الطالب: 10,662	 
نسبة عدد الطالب إلى الكادر التعليمي: 22:1	 
متوسط حجم الصف: 20	 
االعتماد: لجنة التعليم العالي.	 
مدينة دنفر، والية كولورادوالتقويم األكاديمي: فصول دراسية	 

 لماذا الدراسة في 
مركز بريدج انجليش في مدينة دنفر؟

∙ أكثر من %90 من خريجي بريدج يوصون بـ بريدج إلى 	
الطالب اآلخرين.

∙ أنت لست متأكداً بعد من أيّ جامعة تناسبك، ولكنك تريد أن تبدأ 	
في تحسين مستواك في اللغة االنجليزية في الواليات المتحدة.

∙ ، قبل أن تنتقل إلى مدينة جامعتك. 	 ف على مدينة دنفر أوالً تعرّ
سوف تختبر مكانين مختلفين خالل إقامتك في الواليات المتحدة.

مدينة جراند جنكشن
مدينة دنفر
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اإلسكان

اإلسكان
جميع مواقع بريدج باثويز توفر اإلسكان للطالب الدوليين.

في الحرم الجامعي*
يوفر شركاء بريدج من الجامعات مجموعة متنوعة من ترتيبات 

المعيشة بما في ذلك السكن الطالبي المزدوج، األجنحة، 
والمساكن على طراز الشقق. يتم تشجيع الطالب في السنة 

األولى للعيش داخل الحرم الجامعي مع زمالئهم في الدراسة. 
حيث يعتبر العيش في الحرم الجامعي وسيلة جيدة للمشاركة 
في األنشطة الجامعية، التعرف على أشخاص جدد، وتكوين 

صداقات جديدة.

خارج الحرم الجامعي
يوفر جميع شركاؤنا من الجامعات إما السكن خارج الحرم 

الجامعي أو مساعدة الطالب الدوليين في تأمين سكن مستقل 
، يُنصح بالسكن خارج الحرم  خارج الحرم الجامعي. عادةً
، أو الذين يتابعون الدراسات  الجامعي للطالب األكبر سناً
العليا، أو للطالب الذين يسكنون مع أزواجهم وأطفالهم. 

ويتطلب السكن خارج الحرم الجامعي عادةً استخدام وسائل 
النقل العمومية للوصول إلى المدرسة.

العائالت المضيفة
في بعض الحاالت، تكون بريدج قادرة على تأمين اإلقامة مع 
أسرة مضيفة. بشكل عام، يعيش الطالب الذين يحضرون في 

مركز بريدج انجليش في مدينة دنفر مع عائالت مضيفة، وكذلك 
الطالب األصغر سناً الذين قد يأتون للدراسة لفترة قصيرة. 

يمكن أن يوفر السكن مع عائلة مضيفة دعماً إضافياً، ويشجع 
الطالب على ممارسة اللغة االنجليزية في جميع األوقات.

الموقع
جامعة كابيتال

جامعة كولورادو ميزا
جامعة كونكورديا، مدينة سانت بول

ون جامعة هاسّ
كلية مانهاتن فيل

جامعة مانهاتن فيل الحكومية في دنفر
جامعة فيالدلفيا

جامعة ويسترن نيو انجالند
مركز بريدج انجليش، مدينة دنفر

*تتطلب بعض المواقع اإلقامة داخل الحرم الجامعي بالنسبة للطالب في السنة األولى والثانية.

في الحرم 
الجامعي 

خارج الحرم 
الجامعي

ت 
العائال

ضيفة
الم
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االستشارة والدعم في مكتب القبول

 بدءاً من المكالمة األولى إلى حين تخرجك، ستكون بريدج معك في كل خطوة 
على الطريق. سيقوم مستشارو البرامج لدينا بأخذ الوقت لفهم احتياجاتك ولتقديم 

المشورة الشخصية.

االستشارة والدعم في مكتب القبول

تقديم الدعم قبل الوصول
 تعمل بريدج بشكل وثيق مع فريق القبول في كل جامعة نعمل معها. وهذه الشراكة الوثيقة 

د بجاهزيتنا لمساعدتك على القبول في الجامعات. نستطيع ان نقدم لك   تعني بأننا نتفرّ
المساعدة في: 

 مراجعة طلب القبول 
إلى الجامعة

 جمع الوثائق المطلوبة 
للقبول في الجامعة

 تقديم طلب القبول 
الكامل إلى الجامعة

 اإلجابة على األسئلة حول 
القبول في الجامعة



24

متطلبات الدخول إلى الجامعة

متطلبات الدخول إلى الجامعة

متطلبات القبول لنيل شهادة جامعية في 
المرحلة الجامعية األولى

الجامعة

ت إتقان 
متطلبا

* اللغة االنجليزية 

ب التقديم
رسم طل

ب التقديم 
طل

إلى الجامعة 

ت 
ت معدل العالما

متطلبا
التراكمي (جي بي ايه) 

( 4. صل 0
(العالمة من أ

ت الدراسية
العالما

ضافية
الوثائق اإل

*غير مطلوب للقبول المشروط

التوفل: 61، الـ آيلتس: 6، جامعة كابيتال
5 بريدج باثويز: المستو

المدرسة الثانوية 
الكفالة المالية (وثيقة إقرار الدعم المالي)(جميع السنوات) ال ينطبقنعم0 دوالر أمريكي

التوفل: 70، الـ آيلتس: 6، جامعة كولورادو ميزا
5 بريدج باثويز: المستو

المدرسة الثانوية 
الوثائق المالية*(جميع السنوات) 2.0نعم30 دوالر أمريكي

جامعة كونكورديا، 
مدينة سانت بول

التوفل: 65، الـ آيلتس: 5.5، 
5 بريدج باثويز: المستو

المدرسة الثانوية 
وثيقة البيان المالي(جميع السنوات) 3.0نعم30 دوالر أمريكي

ون التوفل: 75، الـ آيلتس: 6، جامعة هاسّ
5 بريدج باثويز: المستو

المدرسة الثانوية 
إفادة شخصية، خطاب توصية واحد، وثائق مالية.(جميع السنوات) 2.5نعم0 دوالر أمريكي

كلية مانهاتن فيل
التوفل: 80، الـ آيلتس: 6.5، ايه 

سي تي: 25 (في اللغة االنجليزية)، 
اس ايه تي: 550 (القراءة النقدية)، 

5 بريدج باثويز: المستو

المدرسة الثانوية 
(جميع السنوات)

 إفادة شخصية، خطاب توصية عدد 2، 
وثائق مالية.  ال ينطبقنعم50 دوالر أمريكي

جامعة ميتروبوليتان 
الحكومية في دنفر

التوفل: 72، الـ آيلتس: 6.5، 
5 بريدج باثويز: المستو

المدرسة الثانوية 
بيان مصرفي رسمي(جميع السنوات) ال ينطبقنعم40 دوالر أمريكي

التوفل: 79، الـ آيلتس: 6.5، جامعة فيالدلفيا
5 بريدج باثويز: المستو

المدرسة الثانوية 
(جميع السنوات)

إفادة شخصية، خطاب توصية واحد، وثائق 
مالية *، المحافظ الشخصية (البورتفوليو) / 

السير الذاتية قد تكون مطلوبة لبعض البرامج.
3.0نعم40 دوالر أمريكي

 جامعة ويسترن 
نيو انجالند

التوفل: 79، الـ آيلتس: 6، 
5 بريدج باثويز: المستو

المدرسة الثانوية 
إفادة شخصية، وثائق مالية *.(جميع السنوات) ال ينطبقنعم40 دوالر أمريكي
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متطلبات القبول لنيل الشهادات 
الجامعية في الدراسات العليا 

الجامعة

ت إتقان 
متطلبا

* اللغة االنجليزية 

ب التقديم
رسم طل

ب التقديم 
طل

إلى الجامعة 
ت 

ت معدل العالما
متطلبا

التراكمي (جي بي ايه) 
( 4. صل 0

(العالمة من أ

ت الدراسية
العالما

ضافية
الوثائق اإل

ت االعتماد
تقييم شهادا

*غير مطلوب للقبول المشروط

جامعة كابيتال
التوفل: 80 (القانون 100)، 

الـ آيلتس: 6.5 (القانون 7.5)، 
5 بريدج باثويز: المستو

مقالة شخصية، سيرة ذاتية، مراجع مهنية / مطلوب
خطابات توصية. ال ينطبقنعم25 دوالر أمريكي

جميع الدورات 
الدراسية الجامعية 

وسجل عالمات 
المرحلة الثانوية. 

التوفل: 80، الـ آيلتس: 7، جامعة كولورادو ميزا
5 وثائق مالية *، إفادة شخصية، خطابات مطلوببريدج باثويز: المستو

توصية عدد 2. 3.0نعم50 دوالر أمريكي
جميع الدورات 

الدراسية الجامعية 
وسجل عالمات 

المرحلة الثانوية. 

جامعة كونكورديا، 
مدينة سانت بول

التوفل: 78، الـ آيلتس: 6، 
5 إفادة شخصية، شهادة بيان مالي.مطلوببريدج باثويز: المستو 3.0نعم50 دوالر أمريكي

جميع الدورات 
الدراسية الجامعية 

وسجل عالمات 
المرحلة الثانوية. 

ون التوفل: 80، الـ آيلتس: 6.5، جامعة هاسّ
5 بريدج باثويز: المستو

 مطلوب 
(بعد منح 

القبول)

إفادة شخصية، خطاب توصية، عالمة الـ جي 
آر إي أو جي ام ايه تي قد تكون مطلوبة لبعض 

البرامج، وثائق مالية.
2.7نعم0 دوالر أمريكي

جميع الدورات 
الدراسية الجامعية 

وسجل عالمات 
المرحلة الثانوية. 

التوفل: 85، الـ آيلتس: 7، كلية مانهاتن فيل
5 مطلوببريدج باثويز: المستو

إفادة شخصية، خطابات توصية، وثائق 
مالية. السير الذاتية و/أو المحافظ الشخصية 

(البورتفوليو) قد تكون مطلوبة لبعض البرامج.
3.0نعم75 دوالر أمريكي

جميع الدورات 
الدراسية الجامعية 

وسجل عالمات 
المرحلة الثانوية. 

جامعة ميتروبوليتان 
الحكومية في دنفر

التوفل: 80، بريدج باثويز: 
5 مطلوبالمستو

عالمة الـ جي آر إي أو الـ جي ام ايه تي مطلوبة، 
وتختلف حسب البرنامج. الكفالة المالية (وثيقة 

إقرار الدعم المالي).
ال ينطبقنعم70 دوالر أمريكي

جميع الدورات 
الدراسية الجامعية 

وسجل عالمات 
المرحلة الثانوية. 

التوفل: 79، الـ آيلتس: 6.5، جامعة فيالدلفيا
5 غير مطلوببريدج باثويز: المستو

إفادة شخصية، خطابات توصية عدد 2، عالمة 
الـ جي آر إي، وثائق مالية *. السير االذاتية و/
أو المحافظ الشخصية (البورتفوليو) قد تكون 

مطلوبة لبعض البرامج.

3.0نعم40 دوالر أمريكي
جميع الدورات 

الدراسية الجامعية 
وسجل عالمات 

المرحلة الثانوية. 

 جامعة ويسترن 
نيو انجالند

التوفل: 79، الـ آيلتس: 6.5، 
5 غير مطلوببريدج باثويز: المستو

إفادة شخصية، خطابات توصية، عالمة الـ جي ام 
ايه تي (كلية إدارة األعمال)، السير الذاتية مطلوبة 

لبعض البرامج، وثائق مالية *.
ال ينطبقنعم30 دوالر أمريكي

جميع الدورات 
الدراسية الجامعية 

وسجل عالمات 
المرحلة الثانوية. 
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تكلفة الحضور

تكلفة الحضور

جامعة كابيتال
المجموعمصاريف المعيشةرسم الصحة والعافيةالرسوم الدراسيةالكتب، التأمين واللوازم

برنامج اللغة االنجليزية كلغة ثانية 
(للفصل الدراسي الواحد)

دراسات المرحلة الجامعية األولى

دراسات مرحلة الدراسات العليا

تقدم المنح الدراسية المبنية على أساس الجدارة للطالب الدوليين في المرحلة الجامعية األولى ممن يحققون عالمات 
 عالية. تتراوح المنحة ما بين 7,500$ في السنة لمن يحقق عالمة 2.75 على معدل العالمات التراكمي (جي بي ايه)، 

إلى 14,000$ في السنة كحد أقصى لمن يحقق عالمة 3.5 وأعلى على معدل العالمات التراكمي (جي بي ايه).

$6,384$55$5,013$13,252

المجموعتكاليف السكن والطعام في الجامعة (سنوياً)الرسوم الدراسية الجامعية (سنوياً)رسم طلب التقديم

$1,800

$0

$0

$9,790

ال ينطبق
$43,072

$11,250

تتوفر المنحة الدراسية المبنية على أساس الجدارة بقيمة 8,000$ في السنة 
للطالب الدوليين في المرحلة الجامعية األولى ممن يحققون عالمات عالية.

جامعة كولورادو ميزا
الرسوم الدراسية التي تدفع لمرة 
واحدة في بريدج

رسم المواد والموارد 
في بريدج

الرسوم الدراسية 
المجموعالخدمات الجامعيةفي بريدج

تكاليف السكن 
والطعام في الجامعة

مركز بريدج باثويز (فصل دراسي 
واحد مكون من 8 أسابيع)

دراسات المرحلة الجامعية األولى

دراسات مرحلة الدراسات العليا

المجموعتكاليف السكن والطعام في الجامعة (سنوياً)الرسوم الدراسية الجامعية (سنوياً)رسم طلب التقديم
$30

$50

$19,363$9,300

*$19,848$10,420

$28,693

$30,318

$199$3,080$193$6,522
رسم التسجيل: $155
2,798$رسم اإلرسال بالبريد السريع: $97

جامعة كونكورديا، مدينة سانت بول

*التكلفة بالوحدة الدراسية قد تختلف حسب البرنامج.

تقدم المنح الدراسية المبنية على أساس الجدارة للطالب الدوليين في المرحلة الجامعية األولى ممن يحققون عالمات 
عالية. تتراوح المنحة ما بين 2,000$ في السنة لمن يحقق عالمة 2.5 على معدل العالمات التراكمي (جي بي ايه)، إلى 

10,000$ في السنة كحد أقصى لمن يحقق عالمة 4.0 على معدل العالمات التراكمي (جي بي ايه).

ون جامعة هاسّ

$33,282

*$11,250

الرسوم الدراسية التي تدفع لمرة 
واحدة في بريدج

رسم المواد والموارد 
في بريدج

الرسوم الدراسية 
المجموعالخدمات الجامعيةفي بريدج

تكاليف السكن 
والطعام في الجامعة

مركز بريدج باثويز (فصل دراسي 
واحد مكون من 8 أسابيع)

دراسات المرحلة الجامعية األولى

دراسات مرحلة الدراسات العليا

المجموعتكاليف السكن والطعام في الجامعة (سنوياً)الرسوم الدراسية الجامعية (سنوياً)رسم طلب التقديم
$30

$50

$27,000$8,500

ال ينطبق$13,125*
$29,780

$13,175

$199$3,080$125$5,781
رسم التسجيل: $155
2,125$رسم اإلرسال بالبريد السريع: $97

الرسوم الدراسية التي تدفع لمرة 
واحدة في بريدج

رسم المواد والموارد 
في بريدج

الرسوم الدراسية 
المجموعالخدمات الجامعيةفي بريدج

تكاليف السكن 
والطعام في الجامعة

مركز بريدج باثويز (فصل دراسي 
واحد مكون من 8 أسابيع)

دراسات المرحلة الجامعية األولى

دراسات مرحلة الدراسات العليا

المجموعتكاليف السكن والطعام في الجامعة (سنوياً)الرسوم الدراسية الجامعية (سنوياً)رسم طلب التقديم
$0

$0

$16,585$9,000

ال ينطبق$10,080*
$25,585

$10,080

$199$3,080$113$5,954
رسم التسجيل: $155
2,310$رسم اإلرسال بالبريد السريع: $97
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كلية مانهاتن فيل

*التكلفة بالوحدة الدراسية قد تختلف حسب البرنامج.

جامعة ميتروبوليتان الحكومية في دنفر

جامعة فيالدلفيا

جامعة ويسترن نيو انجالند

مركز بريدج انجليش، مدينة دنفر

الرسوم الدراسية التي تدفع لمرة 
واحدة في بريدج

رسم المواد والموارد 
في بريدج

الرسوم الدراسية 
المجموعالخدمات الجامعيةفي بريدج

تكاليف السكن 
والطعام في الجامعة

مركز بريدج باثويز (فصل دراسي 
واحد مكون من 8 أسابيع)

دراسات المرحلة الجامعية األولى

دراسات مرحلة الدراسات العليا

المجموعتكاليف السكن والطعام في الجامعة (سنوياً)الرسوم الدراسية الجامعية (سنوياً)رسم طلب التقديم
$50

$75

$35,570$14,520

ال ينطبق$32,940*

$50,140

$33,015

$199$3,456$125$7,607
رسم التسجيل: $100
3,630$رسم اإلرسال بالبريد السريع: $97

الرسوم الدراسية التي تدفع لمرة 
واحدة في بريدج

رسم المواد والموارد 
في بريدج

الرسوم الدراسية 
المجموعالخدمات الجامعيةفي بريدج

ترتيبات بريدج لإلقامة 
مع عائلة مضيفة 

مركز بريدج باثويز (فصل دراسي 
واحد مكون من 8 أسابيع)

دراسات المرحلة الجامعية األولى

دراسات مرحلة الدراسات العليا

المجموعتكاليف السكن والطعام في الجامعة (سنوياً)الرسوم الدراسية الجامعية (سنوياً)رسم طلب التقديم
$40

$70

ال ينطبق$20,058
ال ينطبق$19,132*

$20,098

$19,202

5,771$سيتم تحديدها$199$3,080
رسم التسجيل: $155
2,240$رسم اإلرسال بالبريد السريع: $97

الرسوم الدراسية التي تدفع لمرة 
واحدة في بريدج

رسم المواد والموارد 
في بريدج

الرسوم الدراسية 
المجموعالخدمات الجامعيةفي بريدج

تكاليف السكن 
والطعام في الجامعة

مركز بريدج باثويز (فصل دراسي 
واحد مكون من 8 أسابيع)

دراسات المرحلة الجامعية األولى

دراسات مرحلة الدراسات العليا

المجموعتكاليف السكن والطعام في الجامعة (سنوياً)الرسوم الدراسية الجامعية (سنوياً)رسم طلب التقديم
$40

$40

$36,870$11,870

ال ينطبق$31,500*

$48,780

$31,540

$199$3,456$50$6,699
رسم التسجيل: $155
2,742$رسم اإلرسال بالبريد السريع: $97

دراسات المرحلة الجامعية األولى

دراسات مرحلة الدراسات العليا

المجموعتكاليف السكن والطعام في الجامعة (سنوياً)الرسوم الدراسية الجامعية (سنوياً)رسم طلب التقديم
$40

$30

13,214$32,524$ (الهندسة $33,990)

*$32,220$9,230

$47,244

$41,480

الرسوم الدراسية التي تدفع لمرة واحدة في بريدج
رسم المواد والموارد 
في بريدج

الرسوم الدراسية 
المجموعفي بريدج

ترتيبات اإلقامة مع 
عائلة مضيفة

مركز بريدج باثويز (فصل دراسي 
5,771$3,080$199$واحد مكون من 8 أسابيع)

رسم التسجيل: $155
2,240$رسم اإلرسال بالبريد السريع: $97
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كيفية التقديم

كيفية التقديم

نقوم بتقديم المساعدة الشخصية للطالب الذين يسعون لدراسة اللغة االنجليزية المكثّفة وكذلك للحصول على القبول المشروط أو للدخول 
المباشر إلى جامعات الواليات المتحدة. من السهل أن تبدأ بالتقديم!

ابدأ بالتقديم اليوم!

www.bridge.edu/bridgepathways/Apply

قم بإكمال طلب التقديم المبدأي البسيط وإرساله 
لنا على االنترنت

قم باختيار الموقع الذي يناسبك وابدأ اليوم
استلم نموذج الـ آي – 20 الخاص بك!

الدخول المباشرالقبول المشروطاللغة االنجليزية األكاديمية

أنا أبحث عن:

قم بإكمال طلب التقديم المبدأي البسيط وإرساله 
لنا على االنترنت

قم باختيار جامعتك وشهادتك الجامعية
احصل على القبول المشروط

استلم نموذج الـ آي – 20 الخاص بك من بريدج!

قم بإكمال طلب التقديم المبدأي البسيط وإرساله 
لنا على االنترنت

قم بالتقديم إلى جامعتك بمساعدتنا
استلم القبول المشروط

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3



كشركة رائدة في مجال التعليم، بإمكانك 
أن تثق بـ بريدج لتكون مرشدتك، 
وداعمتك وشريكتك طوال هذه التجربة 
التي ستغير حياتك.

المجموعة التعليمية



ميزة بريدج
المجموعة التعليمية

الدخول المباشر والقبول المشروط
يمكن للطالب الذين يسعون للحصول على شهادات 

جامعية التقدم بطلب القبول المباشر أو المشروط وذلك 
للشهادات الجامعية في المرحلة الجامعية األولى ومرحلة 

الدراسات العليا.

التوفل غير مطلوب
بعد إكمال برنامج اللغة االنجليزية المكثّفة في الحرم الجامعي 

بنجاح، سيقوم شركاؤنا من الجامعات بمنح الطالب الخريجين 
إعفاءاً من شرط التوفل / الـ آيلتس.

المنح الدراسية
يقدم معظم شركاء بريدج من الجامعات منحاً دراسية تنافسية 

للطالب الدوليين.

في الحرم الجامعي
يقدم معظم شركاء بريدج من الجامعات دورات تعليم اللغة 
االنجليزية كلغة ثانية داخل الحرم الجامعي للطالب الذين 

يسعون للحصول على شهادات جامعية. بإمكانك أن تغمس 
نفسك بسرعة في حياة الحرم الجامعي وتحقق انتقاالً سلساً إلى 

برنامج شهادتك الجامعية.

اتصل بنا
بإمكانك االتصال بنا في أي وقت لإلجابة على 

أسئلتك بخصوص الدراسة في الواليات المتحدة!

المقر الرئيسي لمركز بريدج باثويز
600 South Cherry Street, Suite 520

Denver, CO 80246, USA

رقم االتصال المجاني: 5336 396 844 1
 رقم االتصال من جميع أنحاء العالم: 

+1 303 785 8891

www.BridgePathways.com

ProgramAdvisor@bridge.edu

 BridgePathways.Admissions

+1 720 382 8184


