سبوكان |  20دقيقة
سياتل |  4ساعات

23

فانكوفر |  6ساعات

33

بورتالند |  5ساعات

43

1

اخترب جامعة إيسرتن واشنطن
 EWUمدينة تشيني عبارة عن مجتمع زراعي صغري و مدينة جامعية ذات عدد سكان أكرث من  10,000نسمة وهي مكان و ِدي ومر ِحب .وتحرص
عىل تشجيع التن ُو ع يف الحرم الجامعي ،واملحافظة عىل احرتام حقوق الجميع وتعليم فهم وجهات النظر املختلفة والرؤى العاملية .أكرث من 600
طالب وعامل من أكرث من  30بلد يقومون بربط مجمعات الحرم الجامعي يف املجتمع من خالل مساهمتهم بوجهات النظر العاملية التي ترثي البيئة
التعليمية لجميع الطالب ،أعضاء هيئة التدريس ،املوظفني ،واملجتمع

أسباب اختيار جامعة إيسرتن واشنطن
اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ  24ﰲ ﻧﴩة "أﻓﻀﻞ اﳌﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻐﺮﻲﺑ
ﻗﺪ ﺗﻢ إدراج ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻳﺴﱰن ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻤﺋﺔ أﻓﻀﻞ  201ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰك ﻟﻠﻌﺎﻢﻟ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ

EWU
جامعة إيسرتن واشنطن
الحياة يف الحرم الجامعة

ابملب لتمكدةيملارات الع EWU
البرﻳﺪ االلكرتونيglobal@ewu.edu :
سيفالبوكwww.facebook.com/ewuglobal :
واملقع االلكرتونيhttp://sites.ewu.edu/sgl/ :
اﻟﻬﺎﺗﻒ001.509.359.2331 :
اﻟﻌﻨﻮان103 Hargreaves Hall, :
Cheney, WA 99004 USA

اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﻴﺔ 143
اﻟﺪرﺟﺎت ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﺮﻴ 13
اﻟﺸﻬﺎدات ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ 11
اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ 45
ﺷﻬﺎدﺗﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﺘﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺘﺎن
ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺣﺪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه

اإلقليم الرائع الذي يقع يف الشامل الغريب الداخيل يف الواليات املتحدة األمريكية

خدمات الحرم الجامعي

يقع الحرم الجامعي الرئييس يف مدينة تشيني،
والذي تأسس يف عام  ،1882وميتد عىل مساحة
1.3كم يف تصميم أشبه ما يكون بالحديقة،
بجانب حقول القمح املمتدة عىل بعد خطوات
من الحرم الجامعي

يوفر جامعة إيسرتن واشنطن قاعات فائقة املز َودة
مبخترب كمبيوترات املتعددة وموزعة يف جميع انحاء
الحرمالجامعي

الرياضة

تنافس – العب – شاهد – استمتع

نجاح الطالب

يف صميم قيم جامعة إيسرتن واشنطن هي
فكرة الجودة ،والتي تتميَز بالخربة األكادميية
ِ
واملتحدية .وتقوم جامعة إيسرتن
الصارمة
واشنطن بتعليم الخريجني الذين يتحرضون
للعيش يف مجتمع متعدد الثقافات وقائم
عىل التكنولوجيا .كام توفر جامعة إيسرتن
واشنطن العديد من فرص البحث وخدمات
الدعم لنجاح الطالب مبا يف ذلك
اإلرشاد األكادميي
معهد اللغة االنجليزية
برنامج املتميزين
المكتبة ومكتب املساعدة
مكتب مساعدة يف الرياضيات
مركز البحوثات الطالب واألعامل اإلبداعية
مركز مساعدة يف الكتَاب

) (IPAﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻔﺮﻴ اﻟﻌﺎﳌﻲ

السفري العاملي هو طالب حايل دويل أو محيل تلقى تدريباً يف التواصل بني الثقافات ويف أنظمة الهجرة
األساسية املتعلقة بالطالب .ويساعد برنامج السفري العاملي الطالب الدوليني عىل التكيُف يف جامعة
إيسرتن واشنطن ويف الواليات املتحدة .هذا باإلضافة إىل استقبال الطالب يف املطار عند الوصول.
ويوفر برنامج السفري الدويل من جامعة إيسرتن واشنطن ما ييل
مامرسة املحادثة باللغة االنجليزية
الرحالت واألنشطة الثقافية
رحالت التس ُوق

من الجمعية الرياضية الوطنية لطالب الجامعات إىل رياضة النوادي والرياضة الجامعية ،تتوفر لدى الخيارات الرياضية
لكل مستوى ولكل اهتامم

الرياضات الجامعية (للرجال والنساء(
الكرة الطائرة
كرة القدم
ركوب الدراجات

شارك يف أنشطة الجمعية الرياضية
لطالب الجامعات
كرة القدم األمريكية
كرة السلة
سباق املضامر وامليدان
الكرة الطائرة
الغولف للنساء
رياضات النوادي (للرجال والنساء(
الهويك
الرجبي

ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ إﻳﺴﱰن :
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺎث 55%
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر 45%
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻨﻮع 32%
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﻌﺪل اﻟﱰاﻛﻤﻲ 3.23
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺪوﻟﻴﻦﻴ ﺑﻨﺴﺒﺔ 4
اﻋﲆ  : 3اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،اﻟﻴﺎﺑﺎن  ،و ﻓﻴﺘﻨﺎم

