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 أكبر من كثيرل موطن هي المتحدة الواليات
 نيو والية وإن. عالميّةال والكليات الجامعات
 من التعليم تجعل لجامعة موطن هي جيرسي
  . معقولة وبأسعار مجزياً  العالمية الدرجة

 
 للدراسات العليا مؤسسةالطالب األجانب  جدي لن

    جيرسي نيو والية جامعة من تكلفة وأقل أفضل
TCNJثروة  لوصول الىا من وتمكنهم أيضا 
 جامعة. المتحدة الواليات في المتوفرة الفرص
TCNJ التعليم جامعات نخبة باحترام تحظى 
بأمكان الجامعة  في أمريكا. العمل وأرباب العالي

 لطالبها ت المهنّيةالمجاالأبواب  فتحأن تساهم ب
 برامج من  مهاختيار الحصول على وتمكنهم من

 سات العليا المتاحة في تخصصهم.الدرا
 

 الطالب يعمل TCNJ جامعة في دراستهم خالل
 مشاريع في التدريس هيئة أعضاء مع مباشرة
 برامجنا تساعد. عملية خبرات الكتساب بحثية

 في طالبنا المحلي بمجتمعنا المرتبطة التعليمية
. هذا دراسّيةال الفصول في تعلموه ما تطبيق

 الخبرة كتسابأ من ركينالمشت نكّ البرنامج يم
 لمحليا المجتمعوالتعّرف على  العملّية
أيضا طالبنا عن أألخرين هو  .وما يمّيزوأفادته
 للتدريب من خالل الجامعة الممتازة الفرصوجود

 TCNJ طالب. وخارجها أمريكا في التخصصي
 حولهم الذي بالعالم تعلموه ما باستمرار يربطون

 خرىاال امعاتجال تقدرها شهادات يكسبهم مما
 . العمل وأرباب

 
 موقعنا
-عالمين بين األفضل TCNJ جامعة موقع يجمع
محاط بطبيعة  آمن وهادىء جامعيّ  حرمعالم 
. شهيرة مدن دةمن ع بيقرووعالم وسيع  خالبة
 35 و نيويورك، مدينة من ميل 60 بعد على نحن
 برينستون من أميال 10 و فيالدلفيا، من ميل

 والية عاصمة من أميال 5 و جيرسي، نيو بوالية
 فقط سفر ساعة 3,5 مسافة وعلى جيرسي، نيو
   .  سي دي واشنطن من

 
 

 
 التدريب العملي

 برامج في طالبنا من ائةبالم 80 من أكثر يشترك
 في موقع العمل الفعلية الخبرة الكتساب  ّيةتدريب
 مركز وبدعم. المهنية ميولهم شافتوالك

 هؤالء يكمل تاد أنمن المع المهنية االختصاصات
أثناء  ّيةتدريب  برامج ثالث أو برنامجين الطالب

     .وجودهم في الجامعة
 

 طالب ل مكتسبة تحت اإلشراف خبرات
 المرحلة الجامعية   

 50 مع يتعاونون تقريباً  جامعي طالب 100 حوالي
 أو بأبحاث للقيام التدريس هيئة أعضاء من عضو

 معاً  يقومون. نةس كل مبتكرة مشاريع في التعاون
 ونشر المبتكرة واألعمال التقنيات بتطوير

 من مراجعتها يتم نشرات في العلمية االستنتاجات
 تحت هذا كل المجال؛ ذات في يعملون نظراء قبل

 رواداً  يعتبرون الذين التدريس هيئة اءأعض جناح
  .حقولهم في

 
 
 
 
 

  
 لمحة موجزة       
 وريوسلشهادة البكال جامعي طالب 6200 •
 أكاديمية كليات 7 •
  برنامجا أكديمّيا50 •
 للدراسات العليا ابرنامج 24 •
 طالبية منظمة 200 من أكثر •
 آكر 289 مساحةب جامعي حرم •
 رئيسي مبنى 39 •
 جامعي سكن مبنى 14 •
 كمبيوتر مختبر 20 من أكثر •
 للفنون ومعرض موسيقية حفالت قاعة •
 22 حوالي صفال في طالبال عدد معدل •
 13:1 التدريس هيئة عضاءأل الطالب نسبة •

 
 تضم جامعتنا سبع كليات أكاديمية 

 واالتصاالت الفنون •
 *التجارة •
 التربية •
 **الهندسة •
 االجتماعية والعلوم اآلداب •
 الرياضية والعلوم الصحة التمريض، •
  العلوم •

 
 AACSB International قبل من مجازة *

  ABET قبل من مجازة برامج **
 

 
 TCNJتعتبر جامعة  U.S. News & World Report  مجلة حسب

 وقد المتحدة، الواليات من الشمالية المنطقة في األولى العامة المؤسسة
 مؤسستين من واحدة نحن. الدرجات هذه منح بداية منذ التمييز بهذا احتفظت
 .إقليمية جامعات 10 أفضل  من فقط عامتين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 بوابة النجاح للطالب األجانب 

 

 ...تخرجهم بعد طالبنا يتوجه أين
 

 العالي التعليم جامعات أفضل
Columbia University 

New York University 
University of Pennsylvania 
The College of New Jersey 

University of Medicine and Dentistry 
of New Jersey 

 
 العمل أرباب شهرأ

PricewaterhouseCoopers 
Bank of America/Merrill Lynch 

Deloitte 
Ernst & Young 

Johnson & Johnson 
 



  
 

 

 

 
 
 
 

معة بالجاالملتحقين لطالب األجانب تتوفر ل
البرامج واألشخاص الذين سيشتركون في تعزيز 

 من أول يوم. تجربتهم التعليمية
 
 
 

 العالمية مركز المشاركة
(The Center for Global 

Engagement)  
iss.pages.tcnj.edu/ 

 األجانب للطالب الدعم المركز هذا يوفر
كما ينسق خبرات  TCNJ بجامعة الملتحقين
ك الدراسة في بما في ذل األجانب الطالب

الخارج، التدريب على النطاق العالمي، مشاريع 
األبحاث األكاديمية، وبرامج السفر تحت إشراف 

نا زيادة هيئة التعليم. في السنوات األخيرة الحظ
ملحوظة في عدد الطالب الموفدين بالتبادل وعدد 

وعدد  TCNJالطالب األجانب في جامعة 

أختصاصين ية وبرامج التعاون بين هيئتنا التعليم
حول العالم. تقوم هيئتنا المدربة بمساعدة  ءأدباو

الهجرة واإلعداد  في تداول وثائق وكالةالطالب 
لدورات التوجيه وتعيين أماكن اإلقامة واختيار 

المواد المناسبة لتلبية احتياجاتهم األكاديمية. 
يستضيف مركز المشاركة العالمية أيضاً 

لك األمسيات مجموعة من األنشطة بما في ذ
العمل التي تركز على  ندواتالحضارية  و

 والقيادة. التواصل 
 

مؤسسة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 
 والدراسات األمريكية

(ESLAS) esl.pages.tcnj.edu 
برنامج للطالب الذين يتكلمون لغات هذا الر فّ يو

المشاركة الفّعالة باللغة أألنكليزية المحيطة  أخرى
دات    وح على للحصولة فرصيضا يوفّر أو بهم

أثناء تطوير  ةتقبل في الجامع (كردت) تعلمّية
معرفتهم للغة االنجليزية والحضارة األمريكية. 

بين أعمال الفرق الصغيرة مع  مزجال
المحاضرات والبرامج الثقافية يساعد في تحضير 

أو مؤسسات  TCNJالطالب للنجاح في جامعة 
 أخرى للتعليم العالي. 

 
فة لعرض األفالم واللقاءات االجتماعية إضا

يستمتع الطالب في ممارسة مهاراتهم التي 
دراستهم الجامعية في يحتاجون لها للنجاح في 

بما الواليات المتحدة. نعلم قواعد اللغة االنجليزية 
 النحو وبناء الجمل كما نقوم بتطوير في ذلك
والمناقشة  وين المذكراتالطالب في تد مهارات

على كتابة واالستماع والقدرة ضرة والالمحاو
 تحديد وتفسير السلوك المناسب المقبول اجتماعياً. 

 
 

 

  
 

 

 الطلبات المشتركة •
    www.commonapp.org 

 نتائج االختبارات الموحدة •
 )ACTأو  SATيفضل اختبارات (
 TOEFLأو  IELTSمطلوب عالمات  •

إذا كانت لغتك اإلنجليزية ليست لغتك 
 األصلية*

 سجالت كافة عن موثقة أو أصلية نسخة •
 تقييم وأ/و ترجمة يتطلب قد. العالمات
 وكالة قبل من األجنبية العالمات سجالت

  عليها موافق
 رسم تقديم الطلب •
  كتيب قبول الطالب األجانب •

 
 

إذا لم يتم استيفاء الحد األدنى للقبول، قد *
يؤهل المتقدمين بطلبات للقبول المشروط في 

 ESLASالجامعة إذا كانوا مؤهلين لمؤسسة 
   .للجامعة التابعة

 

Get to know us online: 
admissions.pages.tcnj.edu 

 استكشف الفرص بدخول الموقع:
admissions.pages.tcnj.edu/visit 

 
Office of Admissions 

Attn: International Admissions 
P.O. Box 7718 

Ewing, NJ 08628-0718 
+1.609.771.2131 

tcnjinfo@tcnj.edu 
 

 لمزيد من المعلومات، اتصل:
Kevin C. Fay 

Assistant Director of Admissions 
+1.609.771.3213 

Kevin.Fay@tcnj.edu 

    

 

First-Year Students 
 15نوفمبر  –قرار مبكر  •
 فبراير  15 –قبول فصل الخريف  •
 نوفمبر 1 –قبول فصل الربيع  •
برنامج الطب وأمراض العين على مدى سبع  •

 **ديسمبر 1—سنوات
 

يتوجب على طالب هذا البرنامج الحصول على الجنسية  **
 .ائم في وقت التحاقهم بكلية الطبأو وضع مقيم د

 
 

 التحويل من جامعة إلى أخرى
 فبراير 15 –قبول فصل الخريف  •
 نوفمبر 1 –قبول فصل الربيع  •
 
 

تتوفر مواعيد نهائية إضافية للمتقدمين بطلبات 
القبول في كلية الفنون والموسيقى في موقع 

 .االنترنت
 

 اتصل بنا             الطلباتآخر موعد لتقديم             متطلبات القبول 
 

mailto:Kevin.Fay@tcnj.edu
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