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نابرفيل، إلينوي، فقط 30 دقيقة من شيكاغو
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أين يف العامل؟
تأسست جامعة North Central الخاصة  يف عام 1861، وتعترب جامعة متنح درجة 

املاجستري يف الفنون الحرة،  مدة الدراسة فيها أربع سنوات لنيل بكالوريوس يف الفنون 

والعلوم، كام انها تقدم برنامج البكالوريوس يف الفنون بتخصصات يف اكرث من 55 مجال, 

باإلضافة اىل سبعة برامج ماجستري.

يتمتع طالب جامعة North Central بتجربة الحرم الجامعي التقليدي يف مدينة 

نابرفيل، إلينوي، مع سهولة الوصول إىل مدينة شيكاغو وبيئتها الثقافية واالجتامعية 

وفرص التدرب التي توفرها. ستتمتع يف جامعة North Central باألفضل يف هذين 

العاملني.

آمنة.  يقع الحرم الجامعي 

يف منطقة سكنية يف مدينة 

نابرفيل، إلينوي- واحدة 

من املدن التي تتمتع 

بأدىن معدالت الجرمية يف 

البالد.لقة

وسط مدينة شيكاغو، إلينوي

حرم North Central ذو املناظر الخالبة، نابرفيل، إلينوي 

نابرفيل، إلينوي

    صنفت هذه املدينة الودودة واآلمنة، التي تضم أكرث من 142000 شخص، كواحدة من 

“أفضل األماكن للعيش” يف الواليات املتحدة من قبل “Money Magazine”.  يقع حرم 

جامعة North Central السكني الجميل عىل 65 فدان ضمن منطقة تاريخية قومياً تبعد 

دقيقتني سرياً عىل األقدام فقط عن املتاجر، البنوك، املطاعم، الحدائق واملقاهي، ويسهل 

الوصول إليها بالسيارة أو الباص أو القطار. تبعد مدينة نابرفيل 45 كيلومرتا عن وسط 

مدينة شيكاغو )30 دقيقة بالقطار،(  وتبعد 30 دقيقة فقط عن مطار شيكاغو أوهري 

الدويل.

شيكاغو، إلينوي

تقدم شيكاغو عملياً - كونها موطناً لثالثة ماليني شخص من مختلف أرجاء العامل - 

فرصاً ثقافية غري محدودة، من متاحف ومسارح ذات شهرة عاملية، إىل احتفاالت سنوية 

مثل مهرجان شيكاغو للجاز. كام ميكن للطالب املشاركة يف فصول  ودورات تدريبية 

يف أحياء شيكاغو املجاورة، باإلضافة إىل األحداث الرياضية واملهرجانات واملسارح . تقع 

محطة القطار عىل مسافة قصرية سرياً عىل األقدام من الحرم الجامعي، حيث ميكن 

الذهاب بالقطار إىل قلب مدينة شيكاغو النابضة باإلثارة يف 30 دقيقة.

تتمتع منطقة شيكاغو

بأربعة فصول متميزة: صيف 

حار، خريف منعش، شتاء مثلج 

وربيع معتدل.

ترتاوح درجات الحرارة فيها من 

34 درجة مئوية يف شهري يوليو 

و أغسطس إىل -23 درجة مئوية 

يف يناير وفرباير.لقة باستخدامج 

والة.

املحالت التجارية يف وسط مدينة نابرفيل، إلينوي نهر يف وسط مدينة شيكاغو
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 North كجامعة مستقلة وشاملة ذات صلة بالكنيسة امليثودية املتحدة، تعرف

Central عىل الصعيد القومي بالتميز يف التعليم، وباملستوى الرفيع ألعضاء هيئة 

التدريس والطالب فيها.

• تعترب جامعة North Central واحدة من “أفضل الجامعات األمريكية 	

U.S. News & World Report  الصغرية” حسب

• توصل محررو مجلة جامعة برينستون عىل اإلنرتنت إىل ان جامعة 	

North Central  واحدة من “أفضل الجامعات يف الغرب األوسط” عىل أساس 

االستطالعات التي تم جمعها مبارشة من الطالب.

• 	 North يتضمن دليل  بيرتسون للجامعات املتنافسة عىل جامعة 

Central من بني “الجامعات ذات الطالب الذين حققوا النجاح.”

• تم اعتامد جامعة North Central كلياً من قبل لجنة التعليم العايل 	

التحاد شامل وسط الواليات املتحدة للجامعات واملدارس.

لني دو
التخصص: الدراسات املالية والعاملية

البلد: فيتنام

ملاذا تحبني جامعة North Central ؟

الفصول صغرية جدا بحيث تتيح القدرة عىل بناء عالقات قوية مع 

األساتذة والطالب الزمالء.

نصيحة للطالب الجدد: انخرطوا يف العمل مع املنظامت الطالبية. 

لقد استمتعت بحيايت الجامعية إىل أقىص مدى، والفضل لصداقات 

وعالقات قيمة عملت عىل تطويرها.

 North األبحاث: تقدم جامعة

Central  جائزة ريترش املعتمدة 

للدراسة . متنح هذه املنح للطالب 

التي قد تصل إىل 5,000 دوالر 

للقيام مبشاريع بحثية مستقلة.
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ملاذا North Central ؟

املوقع – يبعد موقع الحرم الجامعي اآلمن لـ North Central الجنويب 5 دقائق فقط سرياً عىل 

األقدام من محطة القطار ووسط مدينة نابريفيل. كام يتمتع الطالب بسهولة الوصول إىل األنشطة 

الثقافية، والتدريب وفرص القيام بالبحث يف كل من نابرفيل وشيكاغو.

األبحاث - توفر North Central لطالب املرحلة الجامعية األوىل  وصوالً إىل فرص البحث - داخل 

وخارج الحرم الجامعي عىل حد سواء.  نتيجة لذلك، نحن من بني أفضل 5٪ من جميع املؤسسات 

يف الواليات املتحدة األمريكية للمدارس املنتجة للمشاريع املقبولة من املجلس القومي ملؤمتر 

للبحوث الجامعية.

 .North Central  بجودة التعليم الجامعي يف U.S. News & World Report  التعليم – اعرتفت

ال يدرس هنا مساعدون خريجون من الجامعة. الصفوف الدراسية صغرية، وتتيح النسبة 

املنخفضة للطالب مقابل األساتذة الفرصة لكم يك تتعرفوا عىل أساتذتكم.

دعم - توفر North Central للطالب الدوليني الجدد االستقبال من املطار والتوجيه، فضالً عن 

مرشد للطالب وعائلة صديقة يف املجتمع، مع وجود مستشار الطالب الدوليني ومجموعة كاملة 

من الخدمات الطالبية والتننظيمية، ستعرف دامئا أين عليك أن تذهب للحصول عىل الدعم.

منح دراسية - تقدم North Central للطالب منحاً دراسية دولية تصل إىل200000 $ /  يف 

السنة للطالب الدوليني ااملؤهلني.
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جاك شندلر 
مدير الربامج الدولية

أستاذ اللغة اإلنكليزية

نعتقد اعتقادا راسخا أن” واحدة 

من أفضل الوسائل ملساعدة 

مجتمع North Central  لفهم 

وتقدير الثفافات األخرى هو 

من خالل التواصل الشخيص مع 

الطالب الدوليني. نرحب بكم يف حرمنا الجامعي- ليس فقط للتعلم  

منا، ولكن لتعلمونا عن العامل التي نتشارك به جميعا.
ماذا يقول اآلخرون حول North Central ؟



برامج الدراسات العليا

)درجة املاجستري(

إدارة األعامل

).M.B.A(

التعليم )ماجستري(

	•املناهج•و

تعليامت

	•القيادة•و

إدارة

إدارة األعامل الدولية

).M.I.B.A(

).M.Ld( دراسات القيادة

	•التعليم•العايل

	•املهنية

	•الريادة•االجتامعية

	•الرياضة

الدراسات الليربالية )ماجستري(

	•الثقافة•واملجتمع

	•أخالقيات•والعامة

خدمة

	•الكتابة•والتحرير•و•النرش

إدارة  املعلومات

أنظمة  )األهرام(

الويب  واإلنرتنت

تطبيقات  )األهرام(

خمس سنوات بكالوريوس /

درجة املاجستري

برامج

إدارة األعامل

.)C.P.A. / M.B.A(

دراسات  القيادة

الدراسات  الليربالية

الويب  واإلنرتنت

تطبيقات  املرسح  املوسيقي

علم األعصاب *

الطب  النووي

التكنولوجيا ‡

التنظيمية

اتصاالت

فلسفة

الرتبية البدنية

فيزياء

العلوم السياسية

علم النفس

العالج اإلشعاعي ‡

الدراسات الدينية

التعليم الثانوي

قيادة التغيري االجتامعي *

العلوم االجتامعية / التاريخ

علم اإلجتامع

	•دراسات•املجتمع

	•العدالة•الجنائية

األسبانية

خطاب االتصاالت

إدارة الرياضة

مرسح

املدن والضواحي

الدراسات *

الصحة *

ما قبل املهني

برامج

العلوم الصحية

	•طب•األسنان

	•التمريض

	•العالج•املهني

	•فحص•النظر

	•الصيدلة

	•العالج•الطبيعي

	•مساعد•الطبيب

	•طب•األقدام

	•الطب•البيطري

القانون

دواء الدراسات البيئية *

مامرسة العلوم

متويل

اللغة الفرنسية

من الجنسني واملرأة

الدراسات *

أملاين

الدراسات العاملية

	•دول•النامية

	•رشق•آسيا

	•أوروبا

	•إدارة•األعامل•الدولية

	•العالقات•الدولية

الفنون التصويرية

التعليم الصحي *

تاريخ

تاريخ األفكار *

املوارد البرشية

إدارة

دراسات وسائل اإلعالم التفاعلية

	•فن•الجرافيك

	•وسائل•اإلعالم•التفاعلية

تكنولوجيا

	•وسائل•اإلعالم•املتقاربة

إدارة األعامل الدولية

اليابانية

دراسات الجاز

صحافة

القيادة *

الدراسات الليربالية

إدارة

إدارة املعلومات

نظم *

تسويق

الرياضيات

موسيقى

	•اآليل

	•الدراسات•جاز

	•صويت

الرتبية   املوسيقية

	•الجوقة

	•اآليل•املرحلة•الجامعية

برامج

)درجة البكالوريوس(

املحاسبة

	•محاسب•معتمد••إداري

	•محاسب•معتمد•قانوين

	•رشكات

العلوم االكتوارية

علم االنسان

الرياضيات التطبيقية

فن

الرتبية الفنية

تاريخ الفن

التدريب الريايض

كيمياء حيوية

املعلوماتية الحيوية *

علم االحياء

االتصاالت والبث

تجارة

الكيميايئ املجهري ‡

كيمياء

الصينية

الحضارة الكالسيكية

التدريب *

اإلتصاالت

علوم الكمبيوتر

حل النزاعات *

الرقص *

دراسات رشق آسيا

	•الصني

	•اليابان

علم االقتصاد

التعليم

التعليم االبتدايئ

الهندسة )املزدوج درجة(

دراسات اللغة اإلنكليزية

اللغة اإلنكليزية التعلم *

املشاريع الصغرية

و إدارة األعامل

مجاالت الدراسة: اإلستعداد ملستقبلك
مجاالت الدراسة: لالستعداد ملستقبلك: من اجل التخرج ونيل درجة البكالوريس 

يف العلوم او االداب، يجب الحصول عىل ما ال يقل عن 120 ساعة معتمدة خالل  

حوايل أربع سنوات من الدراسة. يف هذا املسار يجب عليك إكامل متطلبات اختصاص 

رئييس واحد عىل األقل، فضال عن املناهج الدراسية األساسية للفنون األدبية. يشجع 

جوهر دراسة الفنون األدبية  املنظورات الدولية، تطوير التفكري النقدي، ومهارات 

االتصال والقيادة  املعادلة لتحديات القرن 21.

برامج الدراسة      
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الخدمات الطالبية

.)OIP( مكتب الربامج الدولية

يزود طاقم موظفني ذوي خربة جميع الطالب الجدد بربنامج توجيهي للتأقلم، وبنصح حول 

أمور الهجرة، ومبشورة وإرشاد عرب تبادل الثقافات الجارية، وبفرص للتواصل بني الواليات 

املتحدة والطالب األجانب اآلخرين، وأكرث من ذلك بكثري. نطابقكم مع مرشدين مناسبني 

ملساعدتكم عىل االندماج بالحياة يف الواليات املتحدة. ملعرفة املزيد ميكنكم الدخول إىل 

املوقع االلكرتوين التايل.

.northcentralcollege.edu/international

التطوير الوظيفي

املرشدون املهنيون سوف يرشدونك لتحديد أهدافك املهنية،  كتابة سريتك الذاتية، والتمرن 

عىل املقابالت، والتقدم للدراسات العليا، أو تحديد فرص التدريب والوظائف التي من شأنها 

تعزيز مسريتك املهنية. ملعرفة املزيد ميكنك الدخول إىل املوقع االلكرتوين التايل.

 .northcentralcollege.edu/careers 

الخدمات األكادميية الداعمة  

سوف يكون لديك دعم من مستشار أكادميي من أعضاء هيئة التدريس خالل جميع 

مراحل دراستك. وباإلضافة إىل ذلك، ميكنك الحصول عىل دروس جامعية أو فردية. إذا كنت 

ستستفيد من مساعدات إضافية ملهارات اللغة اإلنكليزية، تتوفر خدمات التدريس واللغة 

اإلنكليزية كلغة ثانية. ملعرفة املزيد ميكنك الدخول عىل املوقع االلكرتوين التايل.

 .northcentralcollege.edu/support-services

مركز دايسون الصحي

مركز دايسون الصحي متاح لجميع الطالب، ويقدم خدمات متريضية ورعاية طبية، وتقديم 

املشورة والخدمات الصيدلية املحدودة خالل الفصول الدراسية. ملعرفة املزيد ميكنك الدخول 

 .northcentralcollege.edu/dyson إىل املوقع االلكرتوين التايل

بعض املتدربني السابقني 

 North من طالب جامعة

 : Central

غريس موغندا -الكيمياء الحيوية. 

تدربت بالتعاون بني جامعة 

ويسكونسن ماديسون وجامعة 

شيكاغو بريتزكر للطب.

كارولينا هريش -

التخصصات:

روح املبادرة وإدارة األعامل 

الدولية :

تدربت ضمن مجموعة من 

ثالثة أشخاص للعمل كفريق 

للوصول اىل موزع مكسييك 

لرشكة مصاعد امريكية.

جو انتونويس -

التخصصات: املحاسبة، املال 

واالقتصاد: 

تدربت بالتعاون  مع دائرة 

التدقيق برايس ووتر هاوس 

كوبر.
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* ينطبق فقط ملواضيع ثانوية

‡ ال تتوفر للF-1 حالة الطالب                                                              



الحياة يف الحرم الجامعي: البيئة االجتامعية

األنشطة واملنظامت والقيادة

هناك أكرث من 60 منظمة طالبية واألنشطة ميكن االختيار فيام بينها.  حدد مستوى 

مشاركتك يف الحياة الجامعية.  ملزيد من املعلومات ميكن الدخول إىل املوقع االلكرتوين 

.northcentralcollege.edu/clubs :االيت

النادي الدويل

يلتقي طالب من جميع أنحاء العامل معاً لتبادل معرفة املزيد عن الثقافات وأالنشطة 

من بعضهم بعضاً. ملزيد من املعلومات ميكن الدخول إىل املوقع االلكرتوين االيت:  

   northcentralcollege.edu/internationalclub

اإلسكان

توفر قاعات السكن املريحة واآلمنة لدينا مجموعة متنوعة من الرتتيبات وفرص العيش 

التي تناسب حاجات الطالب األجانب واألمريكيني. من أجل معرفة املزيد من املعلومات 

ميكن الدخول إىل املوقع االلكرتوين االيت:

northcentralcollege.edu/housing

خدمات الطعام

تقدم جامعة North Central خمسة خيارات للوجبات وثالث مناطق لتناول الطعام 

ضمن الحرم الجامعي لتناسب جميع االذواق. ملزيد من املعلومات ميكن الدخول إىل 

املوقع االلكرتوين االيت:

northcentralcollege.edu/dining

خدمات الطعام

تقدم جامعة North Central خمسة خيارات للوجبات وثالث مناطق لتناول الطعام 

ضمن الحرم الجامعي لتناسب جميع االذواق. ملزيد من املعلومات ميكن الدخول إىل 

املوقع االلكرتوين االيت:

northcentralcollege.edu/dining

بعض أكرث مواد 

التخصص شعبية 

 North يف جامعة

Central الدولية هي 

اإلدارة، التسويق، علم 

األحياء، علم النفس، 

واملحاسبة
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دائرة القبول 

دائرة القبول

دائرة القبول الدولية يف  جامعة North Central وموظفوها يقدمون املساعدة للطالب خالل عملية 

التقدم بالطلبات من اليوم االول لغاية الوصول اىل الحرم الجامعي. ملزيد من املعلومات ميكن الدخول 

إىل املوقع االلكرتوين االيت:  

northcentralcollege.edu/admission/international

القبول الجامعي

ميكن للطالب الدوليني أن ينتسبوا إىل جامعة North Central إما بوصفهم طالباً جدداً أو كمنقولني. 

ال توجد أية رسوم طلب دويل للمتقدمني. ميكنك البدء يف عملية التقديم عن طريق ملء استامرة 

.northcentralcollege.edu/apply :الطلب عىل االنرتنت عرب

تتضمن املواد اإلضافية املطلوبة إلمتام عملية التقديم ما ييل:

*   شهادة التخرج وكشف العالمات من املرحلة الثانوية الرسمية.

*   كشف العالمات للجامعة أوالكلية باالضافة اىل ما أكمل من الدورات الجامعية )طالبو االنتقال.(

  .ACT أو TOEFL، IELTS، SAT دليل عىل إتقان اللغة اإلنكليزية الرسمية، تقرير العالمات ل *

ميكن لطالبي االنتقال من جامعة او كلية اخرى إرفاق سجل موادهم املتضمنة  ملادتني يف اإلنشاء 

باللغة االنكليزية.

ميكن لـ North Central مراجعة طلبك بناء عىل املواد املذكورة أعاله.

عىل أي حال، قد نطلب من املتقدمني - بل ونشجعهم - عىل إرفاق ما ييل مع طلباتهم:

	•مقال•شخيص

	•خطاب•توصية•من•مدرس•أو•أستاذ

TOEFL قبول االعفاء من

الطالب الذين يستوفون الرشوط األكادميية للقبول دون أن يتمتعوا مبستوى إجادة اللغة اإلنكليزية 

املطلوب، ميكن ان يتقدموا للقبول رشطياً ويلتحقوا مبعهد دراسة اللغة االنكليزية التابع لجامعة 

.North Central

فيزا الطالب

الطالب الذين يحتاجون اىل منوذج  I-20 للحصول عىل تأشرية طالبF- 1  يجب أن يتقدموا أيضاً 

بوثائق الدعم املايل الكايف الذي يوضح كيفية تغطية نفقات الدراسة واملعيشة خالل فرتة اقامتهم يف 

الواليات املتحدة, ويشمل هذا:

	•-•بيان•مايل

	•-•رسالة•من•البنك

North Central

لديها ثالث فصول دراسية، 

مام يعني أنه ميكنك بدء 

الدراسة يف سبتمرب أو يناير 

أو مارس. يبدأ معظم 

الطالب الجدد يف سبتمرب

7



املنح الدراسية الدولية
يرس جامعة North Central تقديم املنح الدراسية للطالب املؤهلني اكادمييا مبا يصل إىل20,000 دوالر 

أمرييك سنويا وقابلة للتجديد. للحصول عىل قامئة كاملة من املنح الدراسية ميكن الدخول إىل موقعنا:

northcentralcollege.edu

املواعيد النهائية للطلبات

 تراجع جامعة North Central الطلبات بشكل متجدد. وبالتايل، ال يوجد مواعيد نهائية للطلبات. 

يفضل للمتقدمني إرسال الطلبات املكتملة قبل املواعيد التالية لضامن الوقت الكايف للعمل عىل 

طلبات تأشرية الفيزا.
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 North وقد صنفت جامعة

Central  بني ال 20 األوائل 

يف الغرب األوسط، ومن أفضل 

 U.S. جامعات - املاجستري من قبل

News & World Report عىل 

مدى السنوات ال 15 املاضية.

للحصول عىل مزيد من املعلومات عن North Central College  وعن عملية القبول فيها، يرجى االتصال ب:

Tel: +1 630 637 5800 
Fax: +1 630 637 5819  
Email: inadm@noctrl.edu 
Skype: NCC_Admission

North Central College  
Office of Admission 
30 N. Brainard Street 
Naperville, Illinois  60540 
U.S.A.

نصف السنة

الخريف )سبتمرب إىل نوفمرب(

الشتاء )يناير إيل مارس(

الربيع )مارس إيل يونيو(

* بعض مهلة تسجيل املنح الدراسية املنصوص عليها مقدما.

املواطنون االمريكيون واملقيمون الدامئون الذين يعيشون يف الواليات املتحدة والخارج:

.northcentralcollege.edu/apply :ميكن ان يتقدموا  مبلء استامرة الطلب عىل اإلنرتنت عرب 

 North مبارشة اىل جامعة SAT أو  ACT إلرسال الطلب ميكن ارسال الوثائق الرسمية ل

.Central

)ELI( معهد اللغة اإلنكليزية

كام تقدم North Central برنامج اللغة اإلنكليزية املكثف إلعداد الطالب الدوليني للقبول 

يف برامج الشهادات الجامعية يف الواليات املتحدة. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة: 

.northcentralcollege.edu/admission/English-language-institute

القبول يف الدراسات العليا

ميكن للمتقدمني الدوليني لربامج الدراسات العليا لجامعة North Central تقديم الطلبات 

عرب االنرتنت.  للحصول عىل املعلومات الكاملة حول كيفية التقديم لربامج الدراسات العليا 

لجامعة North Central، ميكن زيارة موقعنا: 

northcentralcollege.edu/admission/internationalgraduate

الطلبات من داخل 
الواليات املتحدة

1 يونيو
1 نوفمرب
15 يناير

الطلبات من خارج 
الواليات املتحدة

1 مايو
1 سبتمرب

15 نوفمرب


