القبول الدولي

في جامعة ريدالندز

حقائق

مكتب القبول للمرحلة الجامعية
http://www.redlands.edu
1200 East Colton Ave.
Redlands, CA 92373
الهاتف748-8074)909( +1 :
البريد اإللكترونيintladmissions@redlands.edu :
اتصل:
كينلي جونز ،مدير التوظيف الدولي
البريد اإللكترونيkenley_jones@redlands.edu :
Skype: intl.redlands

إليك بعض المعلومات عن جامعتنا:
التسجيل2,600 :
طالب مسجل في الكلية13:1 :
متوسط حجم الفصل الدراسي18-22 :
نسبة الطالب الذين يدرسون من الخارج58% :
عدد المنظمات الطالبية120 :
عدد الفرق الرياضية بالقسم الثالث21 :
عدد المباني في الحرم الجامعي76 :
ماسكوت :ثيربر بلدغ

تعرف على جامعة ريدالندز

بعد ريدالندز

جامعة ريدالندز هي جامعة للفنون والعلوم الحرة الفعالة الشاملة والتي تقع في
مدينة ريدالندز ،بكاليفورنيا .في ريدالندز ،سوف تعيش وتتعلم في مجتمع رائع
من األساتذة المخلصين والطالب المشاركين .نحن نمزج التعليم القديم في مجال
الفنون والعلوم مع التعليم العملي القائم على التجربة من أجل توفير تعليم أكثر فعالية
يتناسب مع عالم اليوم والمستقبل .وهذا هو السبب وراء قبول الطالب لدينا في أعلى
كليات الدراسات العليا واعتالء آخرين وظائف ُمرضية بعد التخرج.
توفر جامعة ريدالندز أكثر من  50برنامج أكاديمي متنوع للدراسة .لدينا أساتذة
متميزين بخلفيات تخصصية وإنجازات علمية ،وخبرة بحثية ،باإلضافة إلى الخبرة
الواقعية في برامج متعددة .ولكن األهم من ذلك كله ،أن اهتمامهم ينصب على
التدريس وتقديم المشورة العلمية للطالب.

الموقع

مدينة ريدالندز التي يبلغ عدد سكانها  70,000نسمة ،توجد في منطقة رائعة
وتاريخية في وسط المدينة على مسافة قريبة من الحرم الجامعي .تتميز ريدالندز
بسطوع شمسها  300يو ًما في العام .لدينا موقع مركزي في جنوب كاليفورنيا على
بعد ساعة واحدة من الحدائق الوطنية ،والتزلج ،وشواطئ المحيط الهادئ ،وخمسة
مطارات رئيسية.
بكين ،الصين
 10102كم  13/ساعة

لندن ،المملكة المتحدة
 8772كم  11 /ساعة

نيودلهي ،الهند
 12888كم  17/ساعة

سيدني ،أستراليا
 12060كم  16/ساعة

كال

يفو
ريدالندز

جامعة كولومبيا
جامعة كورنيل

جامعة تولين

جامعة ديوك

جامعة كاليفورنيا  -بيركلي

جامعة جورج واشنطن

جامعة أدنبره

جامعة هارفرد

جامعة والية أوريغون

جامعة كيونغ هي ،سيول

جامعة واشنطن

كلية لندن لالقتصاد

جامعة ييل

أحدث أصحاب عمل لطالب ريدالندز

أبل

باركليز

لوس أنجلوس

فيدرال إكسبريس
جوجل

بوينغ

بيبسي كو

بربري

استثمارات االسترليني

ديزني

ريتز كارلتون

إيسري

اليونسكو

االعتراف الدولي والوطني

 - 5 #أفضل قيمة ()U.S. News and World Report 2016
 - 12 #لدينا أفضل الجامعات في الغرب
()U.S. News and World Report 2016
 - 31 #لدينا أفضل الجامعات في الغرب ()Forbes 2016
أفضل  380جامعة في الواليات المتحدة ()Princeton Review 2016
 21طالبًا من مؤسسة فولبرايت على مدى الـ  9أعوام الماضية.

مكتب الطالب الدوليين والعلماء

رنيا

ساو باولو ،البرازيل
 9909كم  12 /ساعة

عمليات القبول األخيرة بكلية الدراسات العليا

جامعة نيويورك

يدعم مكتب الطالب الدوليين والعلماء ،الطالب الدوليين .يساعد هذا المكتب في توجيه
الطالب الدوليين الجدد وحل جميع المشاكل التي قد تواجههم خالل فترة وجودهم في
ريدالندز ،بداية من الحصول على التأشيرة والتوظيف ،وتغيير الوضع ،وتقديم المشورة
األكاديمية .كما تم تيسير مجموعة متنوعة من األنشطة لتعريف الطالب الدوليين
بريدالندز والمجتمع المحيط ،وكذلك تشجيع مشاركتهم في أحداث الجامعة والمنظمات
الطالبية .تعرف على المزيد من خاللhttp://www.redlands.edu/oiss :

أغسطس 2016
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بجامعة ريدالندز

برامج الدراسة

المحاسبة
تاريخ الفن*
الدراسات اآلسيوية
علم الفلك*
الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية
علم األحياء
إدارة أعمال
الكيمياء
االضطرابات التواصلية
علوم الكمبيوتر
الكتابة اإلبداعية
علم االقتصاد
الهندسة 3-2
اللغة اإلنجليزية
العلوم البيئية
الدراسات البيئية
االقتصاد المالي
اللغة الفرنسية
اللغة األلمانية
األعمال العامة
التاريخ
دراسات اإلنسان والحيوان*
العالقات الدولية
مركز جونستون للدراسات المتكاملة

الدراسات األمريكية الالتينية
الدراسات الحرة
اإلدارة
الرياضيات
دراسات اإلعالم ودراسات الثقافة البصرية
الموسيقى
الفلسفة
التربية الرياضية*
العلوم الفيزيائية
العلوم السياسية
دراسات ما قبل القانون
دراسات ما قبل الطب  /ما قبل الصحة
علم النفس
السياسة العامة
الدراسات العرقية واإلثنية
الدراسات الدينية
علم االجتماع واألنثروبولوجيا
اللغة اإلسبانية
الدراسات المكانية*
الفن التشكيلي
المسرح
أعمال المسرح
دراسات المرأة والجنس ،والدراسات الجنسية
*تشير فقط إلى minor

مركز جونستون للدراسات المتكاملة

ً
ومتميزا .يشق كل طالب من
مركز جونستون للدراسات المتكاملة الذي يقدم تعلي ًما فريدًا
طالب جونستون طريقه الخاص في سياق النصح واإلرشاد بالكلية والمجتمع المرغوب.
يتميز هذا المركز التعليمي السكني بفصول دراسية على غرار قاعات المناقشات ونظام
تعليم وتعلم مشترك من طالب الجامعة ،ومجمع سكني بإدارة ذاتية ،فضال عن اتصاله
الكامل بالفصول الدراسية بكلية الفنون والعلوم .وقد ابتكر الطالب حديثو التخرج
درجات علمية ،مثل الزراعة الحضرية ،والسلوك االجتماعي عبر الثقافات ،وعلوم
األعصاب في علم األحالم ،وحقوق اإلنسان ،وفن رواية القصص ،والثقافة البصرية.
لمعرفة المزيد ،قم بزيارةhttp://www.redlands.edu/johnston :

متطلبات الطلب

• تقديم طلب مشترك ( 30دوالر أمريكي كرسوم للطلب)
http://www.commonapp.org
• مقالة شخصية تتضمن أسئلة جامعة ريدالندز
• النسخة الرسمية من جميع المدارس الثانوية التي درست بها
طالب السنة األولى :يرجى تقديم كل من النسخة الرسمية والترجمة المعتمدة الرسمية
إذا كانت المواد التي درستها ليست باللغة اإلنجليزية
تحويل :مطلوب تقييم  IERFأو WES
لكل عمل فصلي جامعي يتم خارج الواليات المتحدة
• خطابي تزكية ،أحدهما من مستشار الكلية (أو مسؤول كلية آخر) واآلخر من معلم
يستطيع التحدث عن قدراتك األكاديمية
• إثبات إجادة اللغة اإلنجليزية  -يجب على الطالب إظهار اإلجادة الكافية للغة
اإلنجليزية لاللتحاق بجامعة ريدالندز (مطلوب للطالب الدوليين ممن ال تمثل اللغة
اإلنجليزية لغتهم األولى)
•  SATأو ( ACTمطلوب للطالب الدوليين ممن ينطقون اللغة اإلنجليزية كلغة أولى)
اقرأ المزيد من خالل http://www.redlands.edu/apply

الدرجات المطلوبة التي تدل على إتقان اللغة اإلنجليزية

إذا كانت اللغة اإلنجليزية هي اللغة األولى لديك ،فيجب تقديم درجات  SATأو
 .ACTإذا كانت لغتك األولى ليست اللغة اإلنجليزية ،فالبد أن تستوفي إجادة اللغة
اإلنجليزية من خالل أحد ما يلي:
اختبار  TOEFLمن نوع ( iBTاالختبار الدولي بالكمبيوتر) بدرجة  80أو
اختبار  TOEFLالورقي بدرجة 550
اختبار  IELTSبدرجة 6.5
درجة  550في اختبار القراءة والكتابة المعتمدة على دليل والمعروف بـ
()SAT Evidence-Based Reading and Writing
أو درجة  500في اختبار القراءة النقدية والمعروف بـ ()SAT Critical Reading
درجة  21في اختبار أقسام اإلنجليزية والقراءة والمعروف بـ
()ACT English and Reading Sections
إتمام مستوى واحد جامعي لدورة ( )English Composition Courseمن
مؤسسة إقليمية معتمدة بالواليات المتحدة بتقدير  Cأو أعلى
(المتقدمين المحولين الدوليين فقط)

القبول المشروط

يسر جامعة ريدالندز الدخول في شراكة مع معهد ميدلبري للدراسات الدولية في
مونتيري بوالية كاليفورنيا لتقديم برنامج اللغة اإلنجليزية المكثف .عند إتمام برنامج
اللغة اإلنجليزية بنجاح ،يمكن للطالب االنتقال إلى جامعة ريدالندز لبدء الدراسة
لدرجة البكالوريوس .تعلم المزيد عن معهد ميدلبري من خالل
 . http://www.miis.eduإذا لم يتم استيفاء إجادة اللغة اإلنجليزية ،فال يتم منح
الطالب القبول المشروط.

المواعيد النهائية لتقديم الطلبات
خريف 2017
القرار المبكر (إلزامي) 15 :نوفمبر
اإلجراء المبكر (غير إلزامي) 15 :نوفمبر
القرار العادي 15 :يناير
سيتم قبول الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد على أساس المساحة المتوفرة.
ربيع 2017
 1نوفمبر

التكاليف

السنة الدراسية :2016-17
دوالرا أمريكيًا
الرسوم الدراسية46,720 :
ً
دوالرا أمريكيًا
الغرفة والمكتب (مزدوج ،وجبة اعتيادية)13,480 :
ً
دوالرا أمريكيًا
الكتب والمستلزمات (تم تقديرها)1,775 :
ً
1,741دوالرا أمريكيًا
التأمين الطبي:
ً
دوالرا أمريكيًا
اإلجمالي السنوي63,716 :
ً

المنح الدراسية والمساعدات المالية

الطالب الدوليون مؤهلون للحصول على المنح الدراسية على أساس الجدارة،
دوالرا أمريكيًا سنويًا .ويتم إعطاء مِ نح الجدارة
والقبول ،وتصل المنحة إلى 25,000
ً
الدراسية للتميز األكاديمي وليس هناك حاجة لتقديم طلب منفصل ليتم النظر فيه.
وباإلضافة إلى ذلك ،تمنح ريدالندز بشكل محدود مساعدات مالية على أساس الحاجة.

