
تقدم روشيسرت للطالب فرًصا لفرتات تدريب متميزة يف رشكات مثل كوداك وزيروكس وكذلك نقل 

خربتهم الطبية إىل املركز الطبي بجامعة روشيسرت وهذا غيض من فيض.  كام تقدم روشيسرت 

أيًضا عدًدا ال حرص له من األنشطة الثقافية.

ميكن لطالب معهد روبرتس االختيار من بني أكرث من 50 نادي ومؤسسة طالبية - مؤلفات 

موسيقية، رياضات، حكومة الطالب، ENACTUS )إجراءات املبادرات للحصول عىل أقىص منفعة(.

ترتاوح التخصصات والربامج من الكيمياء الحيوية إىل األعامل الدولية ومن املوسيقى إىل الطب. 

.www.roberts.edu للحصول عىل قامئة كاملة تضم 50 تخصص وبرنامج، تفضل بزيارة

أسسها بنجامني تيتوس روبرتس يف عام 1866، وتعترب كلية روبرتس ويسليان كلية مستقلة ومختلطة تهدف إىل توحيد النظرة العاملية املسيحية نحو الدراسة األكادميية.

تقوم كلية روبرتس ويسليان بتسجيل نحو 1,800 طالب من الواليات املتحدة ومن العامل.  ويشكل الطالب الدوليون %4 من تعداد الطالب وميثلون 33 دولة مختلفة.

وتعترب األقسام يف كلية روبرتس ويسليان بارزة!  فأساتذتنا هم من الرجال والسيدات العلامء وذوي الخربة وامللتزمني والذين يقومون بتوفري الرعاية.  والعديد ممن لديهم 
القدرة يستمرون يك يصبحوا من املتمرسني يف مجال خربتهم ويقومون بتوصيل االتجاهات واملعارف الحالية إىل الطالب يف الفصول الدراسية.

ويساعد مكتب الخدمات املهنية الطالب الجامعيني وحاميل الشهادات الجامعية وكذا الخريجني عىل التخطيط  لوظائفهم املهنية وإيجاد وظائف لهم. وتعترب فرص العمل 
الخاصة باألفراد والورش ومعارض الوظائف وأيام فرص العمل عدًدا قليالً من الخدمات املتاحة.  ويتباهى الطالب أن نسبة التوظيف منهم تبلغ 93%.

وتقع كلية روبرتس ويسليان يف روتشسرت، نيويورك، ويغطي الحرم الجامعي الخاص بنا مساحة 188 فدان ويتميز مبنشآت متميزة. مثة ثالثة أمثلة ملنشآتنا املتميزة هي:

•  تقدم لك مكتبة توماس جوليسانو الحديثة الفرصة للوصول إىل ثروة من املوارد يتطلبها التعليم الصارم.

•  يتضمن مركز الحياة الثقافية يف روبرتس قاعة محارضات بها 1,000 مقعد ومناظر فسيحة مصممة لعروض موسيقية كاملة العدد والحفالت املوسيقية الرئيسية.  كام 
يضم املبنى أيًضا معرض فنون دافيسون ودهليز كبري مفتوح وقاعة شيوان للعزف املنفرد وعدة حجرات للدراسة. 

•  يتميز املركز الخاص بالعبي الكرة الطائرة – وهو منشأة من الدرجة األوىل – بوجود حجرة لأللعاب الرياضية تتكون من 4 أفنية ومسار بطول 15 مرت وحامم سباحة 
ومالعب لكرة املرضب وغرفة لرفع األثقال.  وميكن للطالب االستمتاع بتناول الوجبات الخفيفة أو الطعام يف مقهى يب.يت.

معلومات الطالب الدوليني
كلية روبرتس ويسليان

لقد حان وقتك



قامئة التأكد من عملية تقديم الطلبات

تقديم الطلب عرب اإلنرتنت  q
خطايب توصية.  q

تشمل السجالت األكادميية الرسمية:  q	
•  شهادة بالدورات أو املواد الدراسية التي تم إمتامها والدرجات التي تم الحصول عليها   

خالل السنوات األربع التي سبقت االلتحاق بالجامعة.

•  يجب أن يزود نقل الطالب من جامعة ألخرى شهادة بالدورات أو املواد الدراسية التي تم   
إمتامها والدرجات التي تم الحصول عليها ومدة كل دورة خالل الدراسة الجامعية.

q  الوفاء بالكفاءة يف مجال اللغة اإلنجليزية يف واحدة مام ييل عىل األقل:
•  الحصول عىل 540 درجة يف اختبار التويفل )TOEFL( عىل الورقة كحد أدىن أو 6.0 درجة   

كحد أدىن يف اختبار )IELTS( أو 75 )عن طريق اإلنرتنت(.

•  الحصول عىل 450 درجة يف اختبار التقييم املدريس )SAT( كحد أدىن يف قسم القراءة   
النقدية.

•  الحصول عىل 18 درجة يف االختبار األمرييك لاللتحاق بالكليات )ACT( يف قسم اللغة   
اإلنجليزية.

q  إرسال طلب كامل ورسالتي التوصية ونتيجتي امتحان التويفل )أو اختبار التقييم املدريس/
االختبار األمرييك لاللتحاق بالكليات( والسجالت األكادميية الرسمية ملكتب االلتحاق بكلية 

روبرتس ويسليان.

ا للطالب الدوليني مع خطاب القبول.  يجب إمتام  ا ماليً q  سوف يتلقى الطالب املقبولون بيانً
البيان املايل الخاص بالطالب الدوليني وإعادته إىل مكتب القبول للحصول عىل 1-20.

q  إرسال مناذج االلتحاق والتسجيل والودائع – 250 دوالر أمرييك.
q  سيقوم مستشار القبول الدويل ومنسق التعليم العاملي جيل لينش مبساعدة الطالب 

 الدوليني من خالل عملية تقديم الطالب واالنتقال إىل كلية روبرتس ويسليان.

*يجب أن تكون جميع الوثائق باللغة اإلنجليزية. 	

معهد اللغة اإلنجليزية لكلية روبرتس ويسليان

•  يقدم معهد روبرتس للغة اإلنجليزية )ELI( أساسيات من خالل برنامج مكثف ومتقدم 
لتعلم اللغة اإلنجليزية خالل فصول دراسية تستغرق 15 أسبوًعا. وهذه الفصول الدراسية 

تعمل عىل مدار السنة )الخريف والشتاء والربيع/الصيف(.  ويقدم الربنامج نحو 25 ساعة 

ا وفرص التعلم التجريبي والربمجة املتكاملة مع الطالب الجامعيني  من وقت الدراسة أسبوعيً

بكلية روبرتس ويسليان واإلعداد المتحان القبول بأي من وظائف الطالب الجامعيني يف كلية 

روبرتس ويسليان.

ا بإمتام املستوى املتقدم. سيكون قبول التالميذ بالكلية مرشوطً  •

سيتم إصدار الشهادات عند إمتام كل فصل درايس.  •

•  يعيش الطالب يف الحرم الجامعي مع الطالب الجامعيني وبالتايل يتأقلمون مع مجتمع 

روبرتس.

•  فالتوجيهات واختبارات تحديد املستوى وإدراك مقاصد التعليم يف الواليات املتحدة والدروس 

اإلضافية عند الحاجة والقيام برحالت إىل النقاط ذات األهمية يف منطقتنا والفصول الدراسية 

ذات الكثافة املنخفضة هي جميًعا األسباب التي جعلت من معهد روبرتس للغة اإلنجليزية 

اختيارًا ممتازًا للطالب الدوليني.

 بجيه يب أندرسون
مساعد نائب الرئيس الختبارات قبول 

الطالب الجامعيني

anderson_JP@roberts.edu

 جويل روشيك
 مديرة معهد اللغة اإلنجليزية

rushik_julie@roberts.edu

m.roberts.edu/international

كلية روبرتس ويسليان

2301 Westside Drive, Rochester, NY  14624-1997
585.594.6000    800.777.4RWC    585.594.6371 :فاكس    

www.roberts.edu/eli

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال:

شهادات التقدير: 

•  من صحف الواليات املتحدة وأفضل تقرير إقليمي عىل 

مستوى العامل )يف الشامل الرشقي لعام 2013(

نرشة برينستون ألفضل الكليات عىل مستوى الشامل   •

الرشقي لعام 2013

2013-2012 الكلية املتميزة والكلية املسيحية املتفوقة   •

وكلية التفوق عىل مستوى والية نيويورك 


