املوقع
تقع مدرسة شورالين للجاليات يف والية سياتل ،يف منطقة
تعرف باسم «شامل غرب املحيط الهادي» .يتميز الشامل
الغريب ببعض أجمل املناظر الطبيعية يف الواليات املتحدة.
كام يعترب موطناً للعديد من الصناعات الكربى مثل صناعة
الربمجيات (مايكروسوفت وأدويب) ،صناعة التقنية الحيوية
(أمجني وزميوجينيتيكس) ،الطريان (بوينج) ،القهوة
(ستاربكس ،توليز) ،والطب  /األبحاث (جامعة واشنطن
ومركز هاربور فيو الطبي).

www.shoreline.edu/international/photos

اخرت املسار الذي يناسبك
تقدم مدرسة شورالين أربعة خيارات متكاملة:
• اإلنجليزية كلغة ثانية
• إمتام التعليم العايل
• االنتقال للجامعة
• برامج مهنية وفنية

التخصصات األكرث شيوعاً األعامل وعلوم الحاسوب والهندسة.

www.shoreline.edu/international/success

ما هي الجامعات التي ميكن
لطالب شورالين التحويل
إليها؟
تم قبول طالبنا العام املايض
بالعديد من الجامعات .وإليكم
بعض األمثلة:
• جامعة جنوب كاليفورنيا

•
•
•
•
•
•
•
•
•

جامعة والية ميتشجن
جامعة بريكييل
جامعة ميتشجن
ورن يا ،لوس أنجلوس
جامعة نيويورك
جامعة كال بويل بومونا
جامعة كولومبيا
جامعة ستنافورد
جامعة تكساس إيه آند

إمتام املدرسة العليا
ميكن للطالب يف مدرسة شورالين الحصول عىل دبلوم
مدرسة عليا والتحويل للجامعة .وستلبي الدورات التي
يحصلون عليها متطلبات املدرسة العليا ودبلوم املدرسة يف
نفس الوقت .ويجب عىل الطالب أوالً:
• أن يكون مستواهم األكادميي قوياً
• إمتام ما يعادل الصف التاسع
• أن يبلغوا  16عاماً من العمر عىل األقل
وال تتطلب هذه الدورة املزدوجة من الدراسة من معظم الطالب
أي وقت إضايف.

ووفقاً الحتياجاتك ،ستبدأ شورالين معك من املسار الصحيح
ولكنك لن تكون وحدك ،حيث يتوافر لدينا املستشارون
األكادمييون وخدمات الدعم يف كل خطوة .إن الوصول من
الخارج يعترب مبثابة خطوة كبرية ،ولكن اإلعداد ملستقبلك هو
الخطوة األكرب .ومدرسة شورالين وأفرادها هنا ملساعدتك!

www.shoreline.edu/international/hsc

االنتقال للجامعة

برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

بتقديم املشورة املصممة لهم خصيصاً ،سنتأكد من أن
مجهود طالبنا يقربهم من تحقيق أهدافهم .تعادل الدرجة التي
متنحها مدرسة شورالين أول سنتني من الدراسة بالجامعة.
وبعد التحويل ،ستكمل سنتني أخريني للحصول عىل شهادة
البكالوريوس (عىل الرغم من أن بعض التخصصات شديدة
التخصص قد تحتاج دورات إضافية) .وتتضمن بعض

فور وصولك إىل شورالين ،سنساعدك عىل االلتحاق بدورة
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية مبا يناسب مستواك .وسنتأكد أن
املستوى الذي تم وضعك فيه مناسب بحيث يعكس سجلك
األكادميي دامئاً أفضل قدراتك وأفضل أداء تؤديه .يتميز
برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية مبدرسة شورالين بأنه
برنامج فريد .ففور أن تصل إىل الدورات املتوسطة ،ميكنك

A

كلغة
الإنجليزية
اللغة
امتحان
لاجتياز
ضرورة
اللا
اإلنجليزية كلغة
امتحان اللغة
الجتياز
توجدرضورة
توجد
أجنبية (توفل)
أجنبية (توفل)
ال تتطلب مدرسة شورالين للجاليات أن تجتاز امتحان اللغة
اإلنجليزية كلغة أجنبية (توفل) .ونفضل تقييم مستواك يف
اللغة اإلنجليزية فور وصولك ووضعك يف الفصل الذي يناسب
مستواك .ومن خالل وضعك يف الفصل املناسب ،فمن األرجح
أن يتحسن أداؤك األكادميي .وبالتايل تزداد فرصتك يف
القبول بجامعة كربى .ومع ذلك ،فإذا كنت قد اجتزت امتحان
اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية
(توفل) أو اآليلتس ،فسيتم
إعفاؤك من دراسة اللغة

اإلنجليزية كلغة ثانية إذا
حصلت عىل الدرجات اآلتية:

امتحان التويفل:
 72درجة* يف االمتحان عرب االنرتنت
 533درجة يف االمتحان الورقي
اآليلتس:
 6.0درجات* يف االمتحان عرب االنرتنت
* مع درجة فرعية يف الكتابة  21درجة بالتويفل و 6.0درجات يف
اآليلتس.

ملاذا تختار مدرسة جاليات؟
•
•
•
•
•

عدد أقل من الطالب يف الفصل
التحويل للجامعة بسهولة
رسوم يف املتناول
التدريس بواسطة أساتذة خرباء
االلتزام بالتدريس والتعلم

ملاذا شورالين؟

•
•
•
•

اهتامم خاص
خدمات دعم أكادميي متميزة
طاقم تدريس دويل متميز
معدل عايل للتحويل للجامعات

•
•

سياتل :مدينة نابضة بالحياة عىل الساحل الغريب
حرم جامعي جميل يتسم بالرتحاب

لتكلفة للعام
تتكلف الرسوم واألتعاب يف مدارس الجاليات مثل مدرسة سياتل ما بني 50%
إىل  70%أقل من الجامعات العامة والخاصة *.وفيام ييل تكلفة العام األكادميي
(ثالثة فصول) يف مدرسة شورالين بالتقريب:
الرسوم واألتعاب والكتب
نفقات املعيشة
اإلجاميل

 10,251دوالر أمرييك
 8,628دوالر أمرييك
 18,879دوالر أمرييك

ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة الرابط:

www.shoreline.edu/international/cost

التقدم لاللتحاق مبدرسة شورالين
لاللتحاق ،مطلوب إحضار العنارص اآلتية:
طلب االلتحاق بعد تعبئته
•
كشف العالمات الدراسية
•
بيان حساب مرصيف أو أية وثيقة مالية أخرى
•
رسوم التقديم بواقع  50دوالر.
•
للتقدم عرب االنرتنت وملزيد من املعلومات:

www.shoreline.edu/international/apply

اتصل بنا ملزيد من املعلومات

Shoreline Community College
16101 Greenwood Avenue North
Shoreline, Washington 98133
USA
هاتف206.546.4697 :
فاكس206.546.7854 :
البريد اإللكترونيinternational@shoreline.edu :
www.shoreline.edu/international
* املصدر :مجلس املدارس)(www.collegeboard.com

