
الجامعات  « إلى  اإلنتقال  في  متخصصون 
الجامعي « الحرم  في  داخلي  سكن 
منخفضة « تكاليف 
الشخصية « اإلستشارة  خدمة 
ممتازة « دراسية  بيئة 
ومريح « جميل  جامعي  حرم 

طريقك إلى أرقى جامعات الواليات المتحدة
ينضم الطالب الدوليون من جميع أنحاء العالم إلى برنامج 2 + 2 المقدم من كلية جرين 

ريفر: عامان في كلية جرين ريفر )فضاًل عن دراسة مكثفة للغة اإلنجليزية إذا دعت 
الضرورة( بجانب عامين دراسيين في الجامعة. وعالوة على العديد من الجامعات المنافسة 
األخرى، انتقل طالبنا إلى الجامعات المذكورة أدناه والتي تصنف على أنها من ضمن أعلى 

100 جامعة في العالم أو أعلى 100 جامعة على مستوى الواليات المتحدة )نقال عن أخبار 
الواليات المتحدة(.

American University 
Baylor University 

Boston College 
Boston University 

Brigham Young University 
College of William and Mary 

Colorado School of Mines 
Columbia University 

Cornell University  
Emory University 

George Washington University 
Georgia Tech 

Indiana University 
Johns Hopkins University

Miami University
Michigan State University 

New York University 
Northeastern University 

Ohio State University 
Pennsylvania State University 

Pepperdine University 
Purdue University 

Rensselaer Polytechnic Institute 
Rutgers University

State University of New York at Buffalo 
Syracuse University 

Texas A&M University
Tulane University

University of British Columbia 
University of California Berkeley

 University of California Davis 
University of California Irvine

University of California Los Angeles 
(UCLA) 

University of California Riverside 
University of California San Diego 

University of California Santa Barbara  

University of Colorado 
University of Denver 
University of Florida

University of Georgia 
University of Illinois /UIUC

University of Iowa 
University of Maryland 

University of Massachusetts
University of Miami 

University of Michigan 
University of Minnesota 

University of North Carolina
University of Pennsylvania

University of Pittsburgh
University of Rochester 
University of San Diego

University of San Francisco
University of Southern California

University of Texas 
University of Virginia 

University of Washington 
University of Wisconsin 

Utrecht University, Netherlands
Virginia Tech 

Washington University (St. Louis)

القبول في الدراسات العليا 
نقال عن خريجو كلية جرين ريفر تم قبول طالبنا في 

الدراسات العليا في العديد من الجامعات المذكورة 
باإلضافة إلى:   

 Cambridge University, UK
  Harvard University

 Massachusetts Institute of Technology 
Oxford University

   Stanford University
 University of Toronto

  Tsinghua University, China
 Yale University

International Programs
12401 SE 320th Street

 Auburn, WA 98092-3622
USA 

رقم الهاتف: 288-3300 (253) 1
www.facebook.com/grcciis

www.greenriver.edu/international اإللكتروني  موقعنا  تفقد 
  international@greenriver.edu البريد اإللكتروني  أو تواصل معنا عبر 

مكان متميز للدراسة

اإلنجليزية  اللغة 
لمكثفة ا

إلى  اإلنتقال 
الجامعات

المرحلة  إنهاء 
لثانوية ا



سنتين في كلية 
جرين ريفر

سنتين في 
إحدى الجامعات 

األمريكية 

نيل شهادة 
البكالوريوس 

خالل 4 سنوات  

اُدرس في الواليات المتحدة

اإلنتقال الى الجامعة "2+2"
يمكن للطلبة إكمال أول سنتين* من الشهادة الجامعية في 

كلية جرين ريفر. وبمساعدة المرشد األكادمي، يضع 
الطالب خطة دراسية فردية تتضمن كورسات عامة 

وكورسات تمهيدية لتخصصهم الجامعي. وينبغي على كل 
 International Student الطالب أن يكملوا دورة

College Experience في أول فصل دراسي 
أكاديمي لهم لمساعدتهم على النجاح والتفوق.

*قد يضطر الطالب حسب التقييم والتعيين إلى أخذ كورسات تطويرية 
ال تحتسب في إكمال شهادة اإلنتقال إلى الجامعة وبالتالي قد يصبح 

البرنامج أطول. 

 University Transfer تتيح إتفاقية

Pathways للطالب المتقدمين قبوال مشروطا
في واحدة من أفضل الجامعات. شركاؤنا: 

 Arizona State University
 Baylor University

 California State University Northridge  
Embry-Riddle Aeronautical University  
Indiana University-Purdue University  

Indianapolis
 San Francisco State University

 Seattle University
 University of Arizona

 University of California, Irvine  
University of Iowa

 University of Massachusetts, Dartmouth 
University of Nevada, Las Vegas  

University of Oregon

 يمكنك اإلطالع على المزيد من شركاؤنا من خالل زيارة:
www.greenriver.edu/international/university-

 transfer-pathway

أبرز التخصصات 
إدارة أعمال، علوم الحاسب اآللي، تقنية المعلومات، 
الهندسة، الرياضيات، الفن/التصميم، العلوم الصحية، 
اإلعالم، المالحة الجوية، وغيرها من التخصصات.  

اإلنجليزية المكثفة 
تتيح 20 ساعة من الدراسة كل أسبوع تأهيال قويا في اللغة 

اإلنجليزية. كما يمكن للطالب المتأهلين أخذ كورسات 
جامعية بجانب كورسات اللغة اإلنجليزية المكثفة.

إنهاء المرحلة الثانوية 
وفر الوقت والمال من خالل أخذ كورسات تحتسب بنفس 
الوقت لكالً من شهادة الثانوية العامة من والية واشنطن 

وشهادة اإلنتقال إلى الجامعة.  

السكن 
يمكن للطالب السكن في شقق داخل حرم الكلية أو العيش في 

منزل مع عائلة مضيفة ويشمل اإلختيارين خدمة اإلستقبال 
من المطار. يجب على الطالب البالغون من العمر 16 عاما 

أن يسكنوا مع عائلة مضيفة حتى يبلغوا 17 عاما.   

الموقع 
بالقرب من سياتل، أوبرن، والية واشنطن بالواليات المتحدة 

األمريكية، إحدى ضواحي منطقة شمال غرب المحيط الهادي 
بالواليات المتحدة 

نوع الكلية 
كلية مدعومة من الحكومة تأسست في عام 1965 ومدة 

الدراسة فيها سنتان. 
الطالب 

8,000 العدد اإلجمالي للطالب
1,600 طالب دولي من

66 دولة
أبرز الدول

الصين، فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، هونج كونج، 
إندونيسيا

متطلبات اإللتحاق بالكلية
ملء إستمارة الطالب الدولي «
البيان المالي، على األقل $21,000 «
50$ رسوم الطلب غير قابلة لإلسترداد* «
يجب أن يكون عمر الطالب 16 عاما أو أكثر عند بداية الفصل الدراسي «
إختيار السكن؛ إذا كان السكن تابعا لكلية جرين ريفر، يدفع $300  «

رسوم تعيين السكن قابلة لإلسترداد * )تشمل الرسوم خدمة اإلستقبال 
من المطار(

سجل درجات الطالب من آخر مدرسة التحق بها )موصى به(   «
صورة من صفحة الصورة بجواز السفر « على الطالب الذين يرغبون باإلنتقال من كلية أمريكية أخرى إلى «

 كلية جرين ريفر تقديم إستمارة Transfer-In عبر
www.greenriver.edu/international

www.greenriver.flywire.com يمكن الدفع عبر اإلنترنت من خالل*

السنة الدراسية الفصل الدراسي  التكلفة 
)9 أشهر(  )3 أشهر(   
$21,000  $7,000 التكلفة اإلجمالية 
$10,350  $3,450 الدراسي*  الفصل 

أخرى  تكاليف 
$9,000  $3,000 لمعيشة  ا

$603  $201 رسوم أخرى* 
$1,047  $349 لكتب  ا

*بناءا على 12-18 وحدة أكاديمية معتمدة. 

TOEFL/IELTS متطلبات اختبارات
توفل 61، ايلتس 5.5، جميع النتائج 5.0+ = اإللتحاق بالدروس 
األكادمية. ال داعي ألخذ توفل أو ايلتس لإللتحاق ببرنامج اللغة 

اإلنجليزية المكثفة. 

 15أغسطس/آب 2020الموعد النهائي المفضل لتقديم طلب اإللتحاق 

 08و 09سبتمبر/أیلول 2020  

10سبتمبر/أیلول 2020

 21سبتمبر/ایلول 2020

 10دیسمبر/كانون األول 2020

االنتقال إلى مكان السكن 
بداية االختبارات والحصص التوجيهية 

بداية الفصل الدراسي 
نهاية الفصل الدراسي 

الربیع: مارس / آذار -  یونیو / حزیران 2021 
 15فبرایر/شباط 2021  الموعد النهائي المفضل لتقديم طلب اإللتحاق 

25مارس /آذار 2021  

26مارس /آذار 2021  

31مارس /آذار 2021  

17یونیو/حزیران 2021

االنتقال إلى مكان السكن 
بداية االختبارات والحصص التوجيهية 

بداية الفصل الدراسي 
نهاية الفصل الدراسي 

االشتاء: ینایر/ كانون الثاني - مارس / آذار 2021 
 15نوفمبر/تشرین الثاني 2020 الموعد النهائي المفضل لتقديم طلب اإللتحاق 

27 دیسمبر/كانون األول 2020 

28 دیسمبر/كانون األول 2020 

االنتقال إلى مكان السكن 
بداية االختبارات والحصص التوجيهية 

بداية الفصل الدراسي 
نهاية الفصل الدراسي 

الصیف :   یوني / حزیران - أغسطس/ آب2021 
15مایو/أیار 2021  الموعد النهائي المفضل لتقديم طلب اإللتحاق 

22یونیو/حزیران 2021  

23یونیو/حزیران 2021  

28یونیو/حزیران 2021  

االنتقال إلى مكان السكن 
بداية االختبارات والحصص التوجيهية 

بداية الفصل الدراسي 
نهاية الفصل الدراسي 

تعتمد كلية جرين ريفر سياسة المساواة في التعليم والتوضيف. لإلطالع على المزيد: greenriver.edu/accessibility . ملحوضة مهمة: وفقا لما يقتضيه القانون األمريكي فإن 
 اإلحصائيات والتقرير السنوي الحالي لألمان والسالمة من الحرائق للسنوات الثالثة الماضية متاحة ومتوفرة عبر greenriver.edu/ClearyASFR . تتوافر نسخ ورقية في

GRC Safety, 12401 SE 320th Street, Auburn, WA 98042 

ئیة  التواريخ والمواعيد انلها 
الخریف: سبتمبر/ أیلول - دیسمبر/ كانون األول 2020 

COLLEGE

04 یوني/كانون الثاني   2021

19أغسطس/آب 2021 23مارس /آذار 2021

صالح من تاریخ یونیو/حزیران 2019 
[ARA] 2021-2020




