
ملف التعريف الدولي



"يتمثل هدفنا يف جامعة فندلي يف مساعدة الطالب على 
الوصول إلى أهدافهم. فلقد عملنا من أجل هذا الغرض 

السامي منذ تأسيس كلية فندلي يف عام 1882."

رئيس جامعة فندلي



حياة ذات مغزى. وظائف منتجة.
يتمثل هدفنا يف جامعة فندلي يف مساعدة الطالب على الوصول إلى أهدافهم. فلقد عملنا من أجل هذا الغرض السامي منذ تأسيس كلية فندلي يف عام 2881. 

تزرع جامعة فندلي القدرة داخل كل طالب من خالل التميز األكادميي والتجارب التحويلية واملجتمع الداعم.

تتمثل مهمتنا يف جامعة فندلي يف إعداد الطالب ألداء حياة ذات مغزى وشغل وظائف منتجة. كما تعمل مناهج جامعة فندلي ومنحها التدريبية ومبادراتها 
التوظيفية وجتارب حرمها اجلامعي وفرص التجارب الدولية وأبحاث الطالب بها على إعداد الطالب ليكونوا قادة يف املسارات الوظيفية التي يخترونها.

السمعة احمللية

يأتي ترتيب جامعة فندلي يف قمة تصنيف مؤسسة يو إس نيوز آند ورلد ريبورت 
"أفضل الكليات األمريكية" يف منطقة وسط الغرب حيث حتصد لقب "أفضل 
كلية يف منطقة وسط الغرب" من قبل مؤسسة "برينستون ريفيو" كل عام. كما 
لُقبت جامعة فندلي أيًضا بأنها واحدة من "أفضل الكليات األمريكية اخلاصة" 
من قبل مؤسسة "إنستيتوشنال ريسيرش آند إيفيليوشن إنك"، وحصلت على 

األوسمة الوطنية جلمال حرمها اجلامعي وجهودها يف مجال البيئة.

االعتماد

لقد مت اعتماد جامعة فندلي من قبل جلنة التعليم العالي* ودائرة التعليم العالي 
التدريب  مجاالت  يف  الوطنية  االعتماد  مؤسسات  إلى  باإلضافة  أوهايو  يف 
اإلجنليزية  اللغة  ودراسات  املهنية،  والصحة  والسالمة  البيئة  وإدارة  الرياضي، 
املكثفة، وتكنولوجيا الطب النووي، والتمريض، والعالج الوظيفي، والصيدلة، 
والعالج الطبيعي، ومساعدي األطباء، واخلدمة االجتماعية، والقوة والتكيف، 
أخرى  بلغات  للمتحدثني  اإلجنليزية  اللغة  تدريس  وبرنامج  املدرسني،  وتعليم 

.)TESOL(

أفضل خمسة تخصصات دراسية
 للطالب الدوليني

أعمال  1
علوم احلاسب اآللي  2

تدريس اللغة اإلجنليزية للمتحدثني بلغات   3
)TESOL( أخرى  

التربية  4
إدارة البيئة والسالمة  5

حقائق موجزة حول 
جامعة فندلي

جامعة معتمدة اعتماًدا كاماًل  
مقرها يف فندلي، أوهايو، الواليات املتحدة األمريكية  
العدد اإلجمالي للطالب الذين يتم قبولهم: 4,200  

أكثر من 600 طالب دولي من أكثر من 40 دولة  
نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس 16:1  

*إذا كانت هناك أية أسئلة بشأن حالة اعتماد جامعة فندلي لدى جلنة التعليم العالي، قم بزيارة www.hlcommission.org/General/contact-us.html أو اتصل بهم على: 
inquiry@hlcmission.org, 230 South LaSalle St., Suite 7-500, Chicago, LI 60604 أو 1-800-126-0447.



اإلقامة يف جامعة فندلي والتعلم بها

ُيعد البحث أمًرا بالغ األهمية يف جامعة فندلي. فمع وجود أكثر من 52 مختبر للعلوم، من مختبر أساسي للتشريح، ومرافق للتكنولوجيا الصديقة للبيئة ُتدار 
من قبل الطالب، ومركز ريك )Rieck Center( - الذي هو "فصل دراسي" باخلارج على مساحة 55 فداًنا - يتم تشجيع الطالب على جتريب ما يتلقونه من 

معلومات يف الفصل الدراسي والتحقق من النظريات حتت تدريب معلمي أعضاء هيئة التدريس وتوجيهاتهم.

تضم جامعة فندلي أيًضا مجتمع فني نشط يف كل من الفنون اإلبداعية واألدائية. يف جامعة فندلي، يستفيد طالبنا من قدرتهم على متابعة شغفهم األكادميي 
واالستمرار يف امتالك نافذة إبداعية للفنون البصرية واألدائية.

مكان السكن واإلقامة

بصفتك طالب دولي، ميكنك اختيار اإلقامة باحلرم اجلامعي أو اإلقامة بالقرب من احلرم اجلامعي يف شقة أو منزل غير مملوك/غير مدار من قبل اجلامعة. وملساعدة 
الطالب اجلدد على حتديد أفضل خيار لإلقامة بالنسبة لهم، توفر اجلامعة عدد من منازل االستقبال الترحيبي للطالب الدوليني. ميكن للطالب الدوليني اجلدد 
اإلقامة يف منازل االستقبال الترحيبي حتى 01 أيام أثناء فترة تقريرهم اإلقامة داخل احلرم اجلامعي أو خارجه. تقع هذه املنازل داخل احلرم اجلامعي وُيظف بكل 
منها مدرس مساعد. تضم جميع املنازل غرف نوم مفروشة وغرفة معيشة ومطبخ وإنترنت السلكي ومرافق غسيل املالبس. وتبلغ تكلفة هذه املنازل يف 20 دوالًرا 
يف الليلة. بالنسبة للطالب الذين يرغبون يف شراء أطقم الفراش )املالءات وكيس الوسادة، والبطانية، والوسادة، وبشكير احلمام وإسفنجة غسيل األطباق( فهي 

متوفرة مقابل 50 دوالًرا.

وبالنسبة للطالب الذين يقررون اإلقامة يف احلرم اجلامعي، سوف ينضمون إلى أكثر من 1,350  طالب آخر يعيشون يف نفس صاالت اإلقامة الثمانية واملنازل 
الفسيحة واألكواخ ذات منط الشقق واملنازل املخصصة لذوي االهتمامات اخلاصة املشتركة.

األنشطة واملغامرات

الترانيم االحتفالية،  لكون جامعة فندلي حرًما جامعًيا صغيًرا، ميكن إشراك الطالب يف العديد من األشياء التي يرغبون يف املشاركة بها. ميكنهم الغناء يف 
واالنضمام إلى مجموعة أخوية اجتماعية ما، واستضافة برنامج يف إذاعة راديو WLFC 88.3، أو االنضمام إلى أي من تنظيماتنا الطالبية. كما ميكن للطالب 

االستمتاع باحلفالت املوسيقية ومع الشخصيات الكوميديني والساخرين الذين يؤدون يف احلرم اجلامعي، دون أية رسوم إضافية.

اخلدمات الترفيهية
تضم جامعة فندلي فرًقا رياضية على مستوى الكليات، وهي عضو يف االحتاد الرياضي القومي للكليات )AACN(، الفئة II، واملؤمتر الرياضي للكليات يف منطقة 
البحيرات العظمى، وهي تنافس يف احتاد برنامج عروض اخليل للكليات واحتاد الفروسية للكليات. كما تضم جامعة فندلي العديد من الفرق الرياضية الداخلية 
املتاحة أمام جميع الطالب، ومركز رياضات القلب الذي يوفر ممشى داخلي وغرف لأللعاب التي تضم ألعاب ذات منط القنطرة وطاوالت الهوكي الهوائي والبنج 

بوجن.



university of findlay

University of Findlay
1000 N Main St
Findlay, OH 45840

Several large cities are a short drive:
Toledo 1 hr.
Fort Wayne 1.5 hrs.
Columbus 2 hrs.
Detroit 2 hrs.

Cleveland 2.5 hrs.
Pittsburgh 4 hrs.
Chicago 5 hrs.
Toronto 6 hrs.

املكان املالئم لك

تقع جامعة فندلي يف مكان مالئم شمال غرب والية أوهايو مبدينة فندلي. يتميز هذا املكان بقلب مدينة نابض باحلياة ومراكز تسوق وأطعمة فاخرة ووجود قوي للفنون 
والثقافة. كمان أن املدن الرئيسية ميكن الوصول إليها عبر الطريق السريع.

أشياء عليك معرفتها حول مدينة فندلي وشمال غرب أوهايو
• يختلف طقس منطقة شمال غرب 

أوهايو مع تباين الفصول األربعة يف هذه 
املنطقة اخلصبة التي حتظى بسماء زرقاء 

رائعة ودرجة حرارة 12 درجة مئوية 
يف النهار خالل فصل الربيع؛ وتكون 
أيام الصيف احلارة مالئمة للسباحة؛ 
ويكون جوها منعش يف فصل اخلريف 
عند درجة حرارة 01 درجات مئوية، 
ويتحول احلرم اجلامعي خالل فصل 

الشتاء إلى مكان رائع وجميل.

• ال يوجد مواصالت نقل عامة 
جماعية يف فندلي. ومع ذلك، يتوفر 

بها خدمة التاكسي، وتوفر اجلامعة 
خدمة النقل إلى مراكز التسوق احمللية.

• اختارت خمس عشرة شركة متميزة 
يف مدرجة ضمن قائمة فورتشن 

ألفضل 500 شركة يف العالم أن 
يكون مقرها يف هذه املنطقة "ذات عدد 

السكان املنخفض". تستقر شركة 
ماراثون بيتروليوم، وشركة كوبر تاير، 

وشركة رابر يف فندلي.

• مدينة صغير وآمنة ذات معدالت 
جرمية منخفضة ويقطنها 40,000 
نسمة وهي تقع يف اجلزء الشمالي 

الغربي للواليات املتحدة. وصنف موقع 
BizJournals.com مدينة فندلي 
بأنها إحدى أفضل "مدن األحالم" الـ 

04 يف الواليات املتحدة.

مركز كازيانوالصحي

 تواجد باحلرم اجلامعي
 عيادة متاحة مباشرة بشكل مجاني 

للطالب وأعضاء هيئة التدريس وهيئة   
العاملني.  

 توفير التقييمات الصحية العامة 
املجانية، واإلسعافات األولية،   

والعديد من الفحوصات التشخيصية،   
والفحوصات اجلسمية، واإلحاالت   

إلى املتخصصني.  

وسائل أمن وأمان باحلرم اجلامعي

 يتواجد موظفون مبكتب السالمة وإدارة 
الطوارئ باحلرم اجلامعي على مدار 2   

24 ساعة يف اليوم.  
 ُتدرج أرقام هواتف طوارئ عملية الرمز 

األزرق )Code Blue( يف جميع   
أنحاء احلرم اجلامعي.  

 ضباط شرطة وأمن باحلرم اجلامعي 
يعملون بالتعاون مع شرطة املدينة.  

خدمات وسائل نقل

 استشارة وتوجيه أكادميي مخصص.
 تدريس

 تواجد مستشار للهجرة يف هيئة 
العاملني.  

 تواجد مستشار ألوراق االعتماد يعمل 
بدوام كامل يف هيئة العاملني  

 تيسير احلصول على منح ووظائف

خدمات وسائل نقل

 خدمة نقل إلى متاجر التسوق والبقالة 
متاحة مجاًنا على أساس أسبوعي.  
 خدمة استقبال الطالب اجلدد من 

املطار متاحة مقابل 05 دوالًرا.  

اخلدمات املتاحة

TORONTO

CHICAGO

FORT WAYNE

TOLEDO

DETROIT

CLEVELAND

COLUMBUS

CINCINNATI

PITTSBURGH

BOSTON

ATLANTA

FINDLAY



مصاريف التعليم والرسوم لعام 2017–2016
يتلقى طالب الدوام الكامل يف جامعة فندلي ما بني 8 إلى 12 ساعة معتمدة خالل الفصل الدراسي. تبلغ مصاريف التعليم للعام الكامل 31,436 دوالر. 

ويدرس الطالب ملدة أربعة سنوات للتخرج من اجلامعة.

1I-20 التمويل املقدر املطلوب إلصدار منوذج
البرنامج البرنامج

23,619 دوالر ماجستير العلوم يف التحليالت واألمن التطبيقي 25,569 دوالر )IELP( برنامج دراسات اللغة اإلجنليزية املكثفة
22,481 دوالر ماجستير العلوم يف إدارة البيئة والسالمة والصحة 42,404 دوالر بكالوريوس العلوم/ليسانس اآلداب

24,357 دوالر ماجستير العلوم يف املعلوماتية الصحية 49,230 دوالر بكالوريوس العلوم يف دراسات رياضة الفروسية
24,410 دوالر برنامج دراسات اللغة اإلجنليزية املكثفة )IELP(/ماجستير إدارة 

األعمال
44,385 دوالر بكالوريوس العلوم يف علوم احليوان

24,529 دوالر )IELP(/ماجستير  املكثفة  اإلجنليزية  اللغة  دراسات  برنامج 
العلوم يف التحليالت واألمن التطبيقي

51,703 دوالر دكتوراة يف الصيدلة

24,134 دوالر )IELP(/ماجستير  املكثفة  اإلجنليزية  اللغة  دراسات  برنامج 
العلوم يف إدارة البيئة والسالمة والصحة

20,021 دوالر وبرنامج  والكتابة؛  واخلطابة  التربية؛  يف  اآلداب  ماجستير 
)TESOL( تدريس اللغة اإلجنليزية للمتحدثني بلغات أخرى

24,898 دوالر )IELP(/ماجستير  املكثفة  اإلجنليزية  اللغة  دراسات  برنامج 
العلوم يف املعلوماتية الصحية

26,334 دوالر ماجستير التدريب الرياضي

23,032 دوالر ماجستير إدارة األعمال

منح الطالب
املبلغ لبرنامج

15,000 دوالر يف العام منحة رئاسية
14,000 دوالر يف العام منحة العمداء
10,000 دوالر يف العام منحة جائزة جامعة فندلي

1,500 دوالر يف العام 
)متجدد(

)IELP( برنامج دراسات اللغة اإلجنليزية املكثفة

منح اخلريجني
املبلغ لبرنامج

2,000 دوالر خالل فترة 
البرنامج

منح ماجستير إدارة األعمال

2,000 دوالر خالل فترة 
البرنامج

منحة إدارة البيئة والسالمة والصحة

1,000 دوالر خالل فترة 
البرنامج

منحة اخلريجني )باستثناء ماجستير إدارة األعمال 
والبيئة(



تكاليف برنامج اخلريجني2
التكلفة اإلجمالية 

ملصاريف التعليم
الساعات املعتمدة مصاريف التعليم البرنامج

16,269 دوالر = برنامج 33 ساعة معتمدة x 493 دوالر للساعة املعتمدة ماجستير اآلداب يف التربية
16,269 دوالر = برنامج 36 ساعة معتمدة x 499 دوالر للساعة املعتمدة ماجستير اآلداب يف اخلطابة والكتابة
16,269 دوالر = برنامج 36 ساعة معتمدة x 493 دوالر للساعة املعتمدة ماجستير اآلداب يف برنامج تدريس اللغة اإلجنليزية للمتحدثني 

بلغات أخرى )TESOL(/التعليم ثنائي اللغة
16,269 دوالر = برنامج 66 ساعة معتمدة x 861 دوالر للساعة املعتمدة ماجستير التدريب الرياضي
16,269 دوالر = برنامج 33 ساعة معتمدة x 658 دوالر للساعة املعتمدة ماجستير إدارة األعمال
16,269 دوالر = برنامج 91 ساعة معتمدة x 926 دوالر للساعة املعتمدة ماجستير مساعدي األطباء
16,269 دوالر = برنامج 33 ساعة معتمدة x 710 دوالر للساعة املعتمدة ماجستير العلوم يف التحليالت واألمن التطبيقي
16,269 دوالر = برنامج 33 ساعة معتمدة x 627 دوالر للساعة املعتمدة ماجستير العلوم يف إدارة البيئة والسالمة والصحة
16,269 دوالر = برنامج 33 ساعة معتمدة x 751 دوالر للساعة املعتمدة ماجستير العلوم يف املعلوماتية الصحية

1 املبالغ غير شاملة أي منح قد يتلقاها الطالب.

2 املسكن والوجبات اختيارية للطالب الدوليني. يبلغ سعر املسكن والوجبات للعام الواحد 9,538 تقريًبا. يعتمد معظم الطالب الدوليني على احلرم اجلامعي لتوفير ما يقرب من 4,500 
دوالر سنوًيا.  

)IELP( برنامج دراسات اللغة اإلجنليزية املكثفة
يوفر برنامج دراسات اللغة اإلجنليزية املكثفة للطالب الدوليني املعرفة باللغة اإلجنليزية وعادات احلياة األمريكية. ُيعد البرنامج الطالب للنجاح من خالل حتسني 

لغتهم اإلجنليزية حتدًثا وكتابة، كما يجري استخدام احلاسب اآللي لتحضير واجبات الفصل الدراسي وتعريفهم بنظام التعليم العالي األمريكي. ويتم احلصول على 
اعتماد اجلامعة أثناء الدراسة بالبرنامج.

الطالب الذين ال يستوفون شرط اللغة اإلجنليزية قد 
يصبحون مؤهلون للقبول املشروط من خالل االلتحاق 

 .)IELP( ببرنامج دراسات اللغة اإلجنليزية املكثفة
طالب الصيدلة ومساعدي األطباء غير مؤهلني 

لذلك.

شروط اختبار اخلريجني
 )TOEFL( نتيجة اختبار اإلجنليزية كلغة أجنبية 

عبر اإلنترنت: 79  
 نتيجة مجموع درجات نظام اختبار اللغة 

7.0 :)IELTS( اإلجنليزية الدولي  
 نتيجة مجموع متوسط الدرجات املقربة للنصف 

أو عدد صحيح لنظام اختبار اللغة اإلجنليزية   
الدولي )IELTS( 6.5 بحد أدنى 6.5 يف جميع   

مكونات االختبار. )برنامج ماجستير إدارة   
األعمال فقط(  

شروط اختبار الطالب
 )TOEFL( نتيجة اختبار اإلجنليزية كلغة أجنبية

عبر اإلنترنت: 61
نتيجة مجموع درجات نظام اختبار اللغة اإلجنليزية 

6.0 :)IELTS( الدولي

االلتحاق



برامج الدراسة
الطالب

احملاسبة
- احملاسبة املالية

- احملاسبة اإلدارية
علوم احليوان

- طب ما قبل البيطري
- العلوم

الفن
اإلدارة الفنية علم األحياء1

إدارة األعمال الكيمياء1
تعليم األطفال علوم احلاسب اآللي

- أعمال
- أنظمة احلاسب اآللي

- تكنولوجيا احلاسب اآللي
- تأمني املعلومات

- الرياضيات
- الويب & قواعد البيانات 

العدالة اجلنائية 
العدالة اجلنائية

- جرائم أصحاب املهن املرموقة & حتقيقات االحتيال
تخطيط  الصوتية  فوق  باملوجات  الطبي  التشخيص 

صدى القلب
االقتصاد التربية

- املراهقون/صغار البالغني
• آداب اللغات/اللغة اإلجنليزية املتكاملة

• الرياضيات املتكاملة
• العلوم املتكاملة

• الدراسات االجتماعية املتكاملة
• علوم احلياة

- الطفولة املبكرة
البسيطة إلى  التعليم بواسطة متخصص/ اإلعاقات   -

املعتدلة
- الطفولة الوسطى

• آداب اللغات/الرياضيات
• آداب اللغات/العلوم

• أداب اللغات/الدراسات االجتماعية
• الرياضيات/العلوم

• الرياضيات/الدراسات االجتماعية
• العلوم/الدراسات االجتماعية

- األعمار املتعددة

- دراسات الكتاب املقدس
- الدراسات املسيحية

- دراسات األديان املقارنة
- الدراسات الفردية اخلدمة االجتماعية علم االجتماع

اإلسبانية
برنامج  التكيف   & القوة  الرياضات   & األحداث  إدارة 
أخرى  بلغات  للمتحدثني  اإلجنليزية  اللغة  تدريس 

)TESOL( املسرح
- األداء

- التكنولوجيا & تصميم اإلنتاج
تصوير األوعية الدموية باملوجات فوق الصوتية

اخلريجون
التدريب الرياضي2 

إدارة األعمال
التربية )املاجستير & الدكتوراة2( إدارة البيئة والسالمة 

والصحة
املعلوماتية الصحية العالج الوظيفي2 الصيدلة 

)الدكتوراة(2مساعد طبيب2
عالج طبيعي )الدكتوراة(2 اخلطابة & الكتابة2

أخرى  بلغات  للمتحدثني  اإلجنليزية  اللغة  تدريس   
)TESOL(/التعليم ثنائي اللغة

1 تخصصات دراسية يوصى بها للطالب املهتمني بالدراسة 
الطبية.  

2 يجب على الطالب الدوليني طلب مشورة مستشار القبول 
بشأن معايير التأهيل احملددة.  

مكتب القبول واخلدمات الدولي
 international@findlay.edu :الهاتف: 4558-434-419 | الفاكس: 5507-434-419 | البريد اإللكتروني

Facebook.com/FindlayIntlAdmissions | Twitter.com/UFIntlAdmission

• الصحة & والتربية البدنية
• اليابانية

• اإلسبانية
• الفنون البصرية

اإلجنليزية
- الكتابة اإلبداعية

- الكتابة العامة
- األدب

- التدريس
رياضة  دراسات  املهنية  والصحة  والسالمة  البيئة  إدارة 

الفروسية
- التدريب/الفروسية اإلجنليزية

اخليلية  األعمال  إدارة  الغربية  التدريب/الفروسية   -
التمويل

تصميم  الشرعي  الكيمياء  علم  الشرعي  األحياء  علم 
اجلرافيك

التربية البدنية & الصحة العلوم الصحية
- العالج ما قبل الوظيفي
- العالج ما قبل الطبيعي

تعزيز التدريب والعافية إدارة الرعاية الصحية
التاريخ

إدارة الضيافة إدارة املوارد البشرية اليابانية
الصحافة/اإلعالم الرقمي

القانون & الفنون اإلنسانية )ما قبل القانون( التسويق
الرياضيات

التطبيقية إلعداد خبير حسابات  التركيزية  الدراسة   -
التأمني

- الدراسة التركيزية التطبيقية لعلوم احلاسب اآللي
- الدراسة التركيزية التطبيقية لعلوم الهندسة

التشغيل  لعمليات  التطبيقية  التركيزية  الدراسة   -
البحث

- الرياضيات البحتة
النووي  الطب  تكنولوجيا  الطبية  املختبرات  علوم 

التمريض2
عمليات التشغيل & اللوجستيات

الفلسفة العلوم السياسية
البوزيتروني/تكنولوجيا  باإلصدار  املقطعي  التصوير 

)PET/CT( التصوير املقطعي باحلاسب اآللي
علم النفس العالقات العامة الدراسات الدينية


