
مرحبا بكم الى كلية جرين ريفر
www.greenriver.edu/international
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تقع كلية جرين ريفر في والية واشنطن

بالقرب من سياتل
في مدينة اوبرن
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Seattle, WA

Auburn, WA
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كلية جرين ريفر؟لماذا تختار 
Oفرص للنقل إلى جامعات امريكية ممتازة
Oسكن جامعي للطالب
O مستشارين للمساعدة الشخصية
Oتكاليف منخفضة
Oبالقرب من مدينة سياتل
O حرم جامعي جميل و أمن
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المكتبة
)ھولمان اليبراري(

Holman Library
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ركز التكنولوجيام
Technology Center
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العلوممركز 
Science Center
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)مبنى للعلوم والفنون(ساليش ھال 
Salish Hall  
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جرين ريفرحقائق عن 
O10,000  طالب
O1,760  بلدامن   65أكثردولي من طالب
O سكن مع عائلة مضيفةو جامعي أسكن
Oفي جميع أنحاء الحرم الجامعيانترنت عالي السرعة
Oكمبيوتر متوفر للطالبجھاز  100من لتكنولوجيا مع أكثر مركز ا
O كمبيوتر متوفر للطالبجھاز  100من مكتبة مع أكثر
O باألشجار والزھور مليءجامعي جميل حرم
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حرم جامعي جميل
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ماذا نقدم؟

O الجامعةاإلنتقال إلى برنامج
Oبرنامج اللغة اإلنجليزية المكثفة
O المدرسة الثانويةإتمام
Oو درجات  شھادات
O الجامعة الفاصلة بين الثانوية و برنامج السنة

البرامج األكاديمية

سنتان
+

جرين ريفر كلية

سنتان امريكية جامعة

سنوات 4 شھادة بكالوريوس جامعية



طالب جرين ريفرقبول تم حيث 
O University of Washington
O University of California: Berkeley, UCLA, Santa Barbara, Davis, Irvine
O Cornell University
O Brown
O University of Pennsylvania
O Georgia Tech
O Columbia
O Stanford
O University of Texas
O University of Illinois
O University of Southern California
O Johns Hopkins University
O University of Michigan
O University of North Carolina
O University of Oregon
O Indiana University
O Purdue University
O Ohio State

And many more…
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المرشدين االكاديميين

Sandra Spadoni Ellen Lambert                Adam Beals              Mim Phillips

Andaiye Qaasim Kim Mucke Melanie Kaneshiro     Danice Warnke

الين المبرت                         ساندرا سبادوني                  بيلز        ميم فيليبس                        ادم    

اندياي قاصم  كيم ماكي                 كانيشيرو                        ميالني                 دانيس وارنكي   



التخصصات األكثر شعبية
Oإدارة األعمال
Oالھندسة
Oعلوم الكمبيوتر
O التصميمو الفن
Oالھندسة المعمارية
Oاإلتصاالت
Oطيران
Oصحافة
Oإذاعة
O البيئيةعلوم 14



واحدةمقارنة لتكاليف سنة دراسية    (2014‐2015) 
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برنامج اللغة اإلنجليزية المكثفة
O برنامج يحضر الطالب للدراسة االكاديمية في  الكليات 

األميركيةأو الجامعات 

O من التمھيدي إلى ما قبل االكاديمي, خمسة مراحل

O القراءة , يشمل محتوى البرنامج كل من القواعد
الشفھيوالتواصل الكتابة ,

O متاح ايضا (TOEFL) التحضير إلختبار التوفل  
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إتمام المدرسة الثانوية
يمكن لشھادة الثانوية أن تساعد الطالب في اإللتحاق إلى افضل جامعات 
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من كلية جرين  Associate’s Degreeاخد دروس جامعية و الحصول على شھادة الثانوية من والية واشنطن و •
.ريفر

والبيولوجياتشمل  تاريخ الواليات المتحدة، التربية الوطنية الصفوف المطلوبة إلتمام شھادة الثانوية •

الوقط المطلوب إلتمام الشھادة يختلف بحكم اختبارات تحديد المستوى•

العامةالثانوية شھادة برنامج شھادة الثانوية العامة للطالب الذين ليس •

أوالمستوى ما قبل الجامعي غير قابلة للتحويل أن يإخد  دروس قد يحتاج الطالب المستوى، على تقييم اعتمادا  *



والشھاداتالدرجات 
O Associate in Arts
O Associate in Science
O Associate in Business
O Certificates in a variety of subjects including:

O International Business
O Aviation
O Broadcasting
O Early Childhood Education
O Physical Therapy
O Speech Communication
O Water Supply Technology 
O … and over 75 more
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  .التركيز على تفھيم ثقافة و توقعات نضام التعليم العالي في الواليت المتحدة•

الكليةعلى تطوير المھارات الالزمة لتحقيق النجاح األكاديمي في يساعد الطالب •

من جميع الطالب الجدد الذين لديھم الكفاءة في اللغة االنكليزية مطلوب •

ثالت ساعات دراسية في االسبوع تضاف إلى جدول الطالب االكاديمي•

صف التجربة الجامعية 
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صف مؤسسة النجاح

O األول الربع الدراسي لجميع الطالب الجدد خالل مفروض

Oيركز على دعم النجاح األكاديمي واالجتماعي

O البرنامجورشة عمل اسبوعية مع الموجھين والعاملين في

Oالوقتو إدارة   ، اتخاذ القرارات، السالمةالشخصية ، لصحة تشمل موضوعات الحياة الطالبية، ا
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معرض الجامعات
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فريق العمل السكني

Cyndi Rapier                 Emilee Findley             Amber Gibson   Pete Morales
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خيارات السكن
سكن جامعي في الجامعة

Campus Corner Apartments (CCA)

Host Family
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عائلة مضيفة
O :تشمل–شھريا   ثمن اإليجار $675
O اإلستقبال في المطار
O جولة في المنطقة
O زيارة إلى حرم الجامعة
O غرفتك الخاصة
O في فتح حساب بنكيالمساعدة 
O )وجبات في اليوم 3(وجبات على الطريقة االمريكية 
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 :السكن الجامعي
Campus Corner Apartments

O في فتح حساب بنكي المساعدة  ,توفير استقبال في المطار 
و التسوق 

O , حمامين, اربع غرف نوم: تتوفر في كل وحدة سكنية
و صالونمطبخ 

O خاصةكل طالب لديه غرفة نوم 

O بالكامل مع انترنت عالي السرعة  الغرف مؤثثة 
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Campus Corner Apartments
O الخاصة بھمالطعام الطالب يعدون وجبات

O   اواني ومواد , على أغطية نوفر للطالب الجدد عدة ترحيب تحتوي
غذائية

O مع تلفزيون بشاشة كبيرة وغرفة مجتمع  كبيرة مركزية غرفة غسيل
مطبخ وصالة,

O ساعة 24على مدار منية امراقبة

Oھناك خيارات مختلفة لمدة اإليجار
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تحديد السكن
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تكميل إستمارة السكن

:رسوم تحديد السكن التي تشمل $300
اإلستقبال في المطار و النقل إلى البيت•
)، وغيرھامناشفوسادة، اغطية، (الترحيب عدة •
المنطقةفي جولة •

بعد تكميال اإلستمارة و دفع الرسوميتم وضع الطالب في السكن 

بإلغاء الطلب اسبوعين قبل يوم اإلستقبالقمت إذا ) 300$(السكن يمكن ان نعيد رسوم : إعادة المال



رسوم السكن
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شھر واحد أشھر 3
(ربع اكاديمي)

عائلة مضيفة $675 $2,025

سكن جامعي $734 $2,202

عقد السنة االكاديمية . يختلف إيجار السكن الجامعي بحكم مدة اإلقامة و خيارات الدفع
.يوفر إيجار شھري اقل) اشھر 9(
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الخدمات المتوفرة للطالب
O في السكن الجامعيصيانةعمال

Oبرنامج توجيھي شامل

Oمستشارين

Oمعارض جامعية

O مجانية في الحرم الجامعيدروس خصوصية

O من األندية الطالبية و األنشطةمجموعة متنوعة 29
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توجيه الطالب الجدد

O اختبار تحديد المستوى
O جولة في الحرم الجامعي
O تسجيل
O تخييمرحلة 
O جولة في مدينة سياتل
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رحلة تخييم
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–جولة في مدينة سياتل Space Needle
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النھائيةوالمواعيد التواريخ  (2015‐2016)

2015صيف 
وصول الطلبة الجدد•
توجيه الطالب الجدد و إمتحان تحديد المستوة•
تبدأ الفصول الدراسية•
تنتھي الفصول الدراسية•

2015يونيو  15•
2015يونيو  16•
2015يونيو  22•
2015أغسطس  13•

2015 خريف•

وصول الطلبة الجدد•
توجيه الطالب الجدد و إمتحان تحديد المستوة•
تبدأ الفصول الدراسية•
تنتھي الفصول الدراسية•

2015سبتمبر  10 و 9•
2015سبتمبر  11•
2015سبتمبر  21•
2015ديسمبر  10•
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النھائيةوالمواعيد التواريخ  (2015‐2016)

2016شتاء 
وصول الطلبة الجدد•
توجيه الطالب الجدد و إمتحان تحديد المستوة•
تبدأ الفصول الدراسية•
تنتھي الفصول الدراسية•

2015ديسمبر  28
2015ديسمبر  29

2016يناير  4
2016مارس  18

2016ربيع 

وصول الطلبة الجدد•
توجيه الطالب الجدد و إمتحان تحديد المستوة•
تبدأ الفصول الدراسية•
تنتھي الفصول الدراسية•

2016مارس  21
2016مارس  22
2016مارس  28
2016يونيو  10
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التكاليف المقدرة 
2014‐2015

ربع دراسي واحد
)أشھر 3(  

سنة دراسية واحدة
( 9 months)

رسوم التعليم $ 3,300 $9,900

)مرة واحدة(رسوم التسجيل  $   50

) مرة واحدة(مؤسسة النجاح المطلوبة من جميع الطالب الجدد  رسوم صف  $    100

)مرة واحدة(رسوم صف التجربة الجامعية المطلوبة من جميع الطالب الجديد   $    100

المصاريف المقدرة

تكاليف المعيشة $ 2,771 $ 8,313 

الرسوم $    177 $    531 

الكتب $    385 $  1,155  

المجموع الكلي للرسوم الدراسية $ 6,633 $19,899

ساعة معتمدة 18إلى  12الرسوم الدراسية أعاله ھي لمدة 
)الصيف( 2015إلى يونيو ) خريف( 2014فعالة من سبتمبر  35



عملية تقديم سھلة
Oاإلستمارة كاملة
Oالضمان المالي
O$50 رسوم التقديم
O المدرسة بالغة  اإلنجليزية ونسخة من جواز السفرمستندات

العمر او فوقسنة من  16المتقدم يكون لدى يجب أن 
المدرسة الثانويةأو ان يكون متخرج من   
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