
هي كلية خاصة و معتمدة للفنون الحرة، مدتها أربع سنوات و تقع في ماديسون بوالية ويسكونسن. تم تأسيس الكلية   Edgewoodكلية 
من قبل راهبات سنسيناوا الدومينيكان الكاثوليكيات. الكلية ملتزمة بقيم الحقيقة، العدالة، الرحمة، الشراكة و المجتمع.  ٧٢٩١عام 

برامج في درجات   Edgewoodمجال أكاديمي، تقدم كلية  ٠٤باإلضافة إلى منح درجة بكالوريوس اآلداب و بكالوريوس العلوم في أكثر من 
 الماجستير و الدكتوراه.

 

 Edgewoodالتقديم لإللتحاق بكلية 
تشجع الكلية الطلبة الدوليين على التقديم في أسرع وقت 

ممكن قبل بدء الفصل الدراسي الذي ينوون اإللتحاق به. 
لمعلومات أكثر عن المواعيد النهائية للتقديم و خطوات التقديم 

أو  www.edgewood.eduوالتكلفة، برجاء زيارة هذا الموقع : 
اإلتصال بمكتب التسجيل و القبول الخاص بالدراسة الجامعية أو 

 الدراسات العليا.

 معلومات اإلتصال
Edgewood College 
1000 Edgewood College Dr. 
Madison, WI 53711 USA 
Phone: 1-800-444-4861 

مكتب التسجيل و القبول الخاص 
 بالدراسة الجامعية 

Website:                    www.edgewood.edu 
Email address:            admissions@edgewood.edu 
Telephone number:     608-663-2294 

مكتب التسجيل و القبول الخاص 
 بالدراسات العليا 

 
Website:                    www.edgewood.edu 
Email address:            gps@edgewood.edu 
Telephone number:     608-663-3297 

 األسئلة المتداولة

 ما هو الفرق بين الكلية و الجامعة ؟
غالباً ما يستخدم مصطلح "كلية" أو "جامعة" بالتبادل في 
الواليات المتحدة. تقدم الكليات و الجامعات، في الواليات 

المتحدة، شهادة البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه على حد 
سواء. يتم اإلعتراف بالدرجات العلمية الممنوحة من الكليات و 

الجامعات بنفس الطريقة من قبل الشركات و المنظمات و 
برامج على مستوى  Edgewoodالمدارس الدولية. تقدم كلية 

البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه. الكلية ال تقدم برامج 
 تجارية أو فنية. 

 ما هو معنى "كلية للفنون الحرة" ؟ 
للفنون  Edgewoodيأخذ الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في كلية 

الحرة دورات في مجموعة متنوعة من المواضيع باإلضافة إلى 

 التسجيل:
 طالباً    ٩،٣٤٤:  ٩٤٤٢خريف 

  
 المحاسبة

 الفنون
 العالج بالفن التشكيلي

 األحياء
 حقل مجال العلوم الواسع

 حقل العلوم اإلجتماعية الواسع
 التجارة

 الكيمياء
 حياة الطفل

 اإلتصاالت
 دراسة نظم المعلومات المحاسبية

 العدالة الجنائية
 السيتو تكنولوجي

 اإلقتصاد
 التعليم

 اللغة اإلنجليزية
 الدراسات البيئية *
 الدراسات العرقية *

 اللغة الفرنسية
 التصميم الجرافيكي

 التاريخ
 التخصصات الفرعية و العامة

 العالقات الدولية
 الرياضيات

 الموسيقى
 التمريض

 الفلسفة *
 العلوم السياسية

 علم النفس
 الدراسات الدينية

 علم اإلجتماع
 اللغة األسبانية

 الفنون المسرحية
 الدراسات المتعلقة بالمرأة*

 * متاحة كتخصص فرعي

 البرامج األكاديمية الجامعية:

 البرامج الجامعية في

 المرحلة ما قبل المهنية
  

 الهندسة
 القانون
 الطب

 الصيدلة
 العالج الطبيعي

 العمل اإلجتماعي
 الطب البيطري

  

 برامج الدراسات العليا
 (MBA)ماجستير في إدارة األعمال 

 ماجستير اآلداب في التربية و التعليم
 ماجستير العلوم في الزواج و العالج األسري

 ماجستير العلوم في التمريض
 ماجستير اآلداب في الدراسات الدينية

 ماجستير العلوم في المحاسبة
 دكتوراه التربية في القيادة التربوية

  

 

 التقويم األكاديمي
 -فصل الخريف ) أغسطس 

 ديسمبر )
الفصل الشتوي اإلختياري 

 ) يناير )
 مايو ) -فصل الربيع ) يناير 

الفصل الصيفي اإلختياري ) مايو 
 أغسطس) -

  

تخصصهم في واحد أو إثنين من مجاالت التركيز. تلقي 
للفنون الحرة يقوم بإعداد  Edgewoodالتعليم في كلية 

 الطالب للنجاح في عالم سريع التغير.

مؤسسة  Edgewoodما الذي يجعل كلية 
مثالية لحصول الطلبة الدوليين على الدرجات 

 العلمية ؟
بأنها تقدم فصول صغيرة العدد  Edgewoodتفخر كلية 

وفرص متعددة للتدريب العملي. الحرم الجامعي الصغير 
يسمح لطالبنا بأن يكونوا جزًءا فعاالً من مجتمع جامعي 
مترابط، كما يؤمن لهم وصوالً سهالً إلى الموارد، فرص 

التدريب و خدمات الدعم. تعطي نسبة الطلبة المنخفضة، 
مقارنة بنسبة أعضاء هيئة التدريس، الفرصة للطلبة 

للتفاعل مباشرة مع أعضاء هيئة التدريس و إلى تلقي 
 تعليم فردي قيم. 

قيمة التعليم العالمي و توفر بيئة  Edgewoodتدرك كلية 
مرحبة و داعمة لجميع الطلبة. يقدم مركز التعليم العالمي 

للطلبة الدوليين جولة تثقيفية لمدة ثالثة  Edgewoodبكلية 
أيام كما يقدم المركز خدمات متميزة ودعم مستمر إلى 

 جميع الطالب و بخاصة الطالب الدوليين. 
 

لمعرفة المزيد عن المركز العالمي للتعليم بكلية 
Edgewood: برجاء زيارة الموقع التالي ، 

http:ooglobaledutation.edgewood.edu 

 

 s eews قامت منشورة 
and World oeport  بتصنيف

ككلية /  Edgewoodكلية 
 جامعة من الدرجة األولى.
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و األلعاب الجماعية و فصول مثل اليوغا و البيالتس، طالب كلية 
Edgewood  .لهم أيضا اإلذن بإستخدام حمام سباحة داخلي 

 التنوع
ترحب في مجتمعها العلمي بالنساء و  Edgewoodكلية  

الرجال من مختلف الخلفيات و اإلنتماءات الدينية، الهويات 
 العرقية و العنصرية و التوجهات الجنسية.

 أنشطة الحرم الجامعي
منظمة بقيادة الطالب بما في ذلك: اإلنجازات  03يوجد أكثر من 

في الطب، إتحاد الطلبة السود، جمعية إدارة األعمال، 
قساوسة الكلية ، فريق الرقص ، طالب العالج بالفن التشكيلي 

 Edgewood، منظمة السالم و العدالة بكلية  Edgewoodبكلية 
، الموئل من أجل اإلنسانية، النادي الدولي، نادي علم النفس، 

رابطة طالب قسم التعليم، رابطة الحكومة الطالبية ، رابطة 
طالب التمريض، رابطة تعزيز التبادالت بين الثقافات، الجمعية 

 العمومية للمسرح.

 المساعدات المادية
بعض المنح الدراسية متاحة للطلبة الجدد ) الطلبة الذين لم 

يسبق لهم الدراسة بكلية أو جامعة). يمكن للطلبة الدوليين،  
العمل داخل الحرام   J-1و  F-1الذين يحملون تأشيرات  

ساعة في االسبوع خالل العام الدراسي و  ٩٤الجامعي لمدة 
ساعة في االسبوع خالل األجازات الرسمية ) فصل الصيف  ٠٤

وأجازة منتصف العام الدراسي). كمؤسسة خاصة، الرسوم 
الدراسية هي نفسها لجميع الطالب، بما في ذلك الطالب 

 الدوليين.

 السكن و اإلقامة
جميع الطالب الجدد ) الطلبة الذين لم يسبق لهم الدراسة 

بكلية أو جامعة) مطالبين بالعيش في سكن الحرم الجامعي 
. يتم أيضاً Edgewoodخالل أول عامين من دراستهم بكلية 

تشجيع الطلبة الجامعيين المنقولين على العيش بسكن الحرم 
الجامعي .تتيح المعيشة في سكن الحرم الجامعي إنتقاالً 

سلساً إلى الحياه الجامعية و قد أظهرت البحوث أن الطالب 
الذين يعيشون في سكن الحرم الجامعي يشعرون بإتصال أقوى 
إلى مجتمع الجامعة كما يقدمون أداء أكاديمي أفضل من باقي 

 الطلبة. 
توفر خيارات متعددة للمعيشة داخل الحرم   Edgewoodكلية 

الجامعي، فالكلية توفر الغرف الفردية، المزدوجة، الثالثية و 
األجنحة. جميع القاعات بالسكن الجامعي بها مطبخ متكامل، 

مغسلة و إنترنت. يوجد مطعمان بالحرم الجامعي يقدمان 
تشيكلة واسعة متنوعة من المواد الغذائية. إختصاصي التغذية 

متاح لإلستشارة كما يتم إتخاذ اإلجراءت و اإلحتياطات المطلوبة 
 للطلبة الذين يتبعون أنظمة غذائية محددة. 

  ماديسون، ويسكونسن

 
في مدينة ماديسون عاصمة والية  Edgewoodتقع كلية 

كيلومتراً عن ميلووكي،  ٧٩٢ويسكونسن. ماديسون تبعد 
كيلومتراً عن شيكاغو، إلينوي. هناك  ٩٣٢ويسكونسن، و 

 حافالت منتظمة لماديسون من ميلووكي و شيكاغو.
ماديسون هي مدينة جامعية نابضة بالحياة، يبلغ عدد سكانها 

و بها الكثير من الحدائق و المساحات الخضراء.  ٩٤٠٤٤٤
ماديسون هي مسقت رأس حكومة ويسكونسن و بها أكثر من 

مشروع تجاري ومرافق الرعاية الصحية التي توفر فرصاً  ٧٩٤٤٤
 إستثنائية للتدريب و فرص العمل. 

تقع على الضفاف الخشبية لبحيرة وينجرا مما  Edgewoodكلية  
يوفر للطالب أفضل ما في العالمين: المجتمع الودي و اإلهتمام 

الفردي كطالب في كلية بحرم جامعي صغير، جنباً إلى جنب مع 
فداناً و تقع في  ٠٠الفرص الموجودة في المدن الكبرى. الكلية 

منطقة سكنية آمنة وذات مناظر خالبة على مسافة قريبة من 
 مناطق التسوق و المطاعم و الفرص الترفيهية و الثقافية .
ماديسون مدينة معروفة بكونها آمنة، ودية و واعية بيئياً. 

باألسفل بعض من الجوائز و التصنيفات التي حصلت عليها 

 فرص التدريب

 
جميع طالبها على متابعة التدريب  Edgewoodتشجع كلية 

العملي في مجال دراستهم. يشارك الطالب الحاليين في 
التدرب في أماكن متنوعة مثل المكاتب الحكومية، الشركات، 

البنوك، المدارس المحلية، المستشفيات و مراكز الخدمات 
 اإلجتماعية.

 فصول صغيرة العدد 
طالباً و متوسط   ٠٢٪ من الفصول بها أقل من ٥٠أكثر من 

 طالباً.  ٧٠حجم الفصل هو 

نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة 
 التدريس 

  1إلى  ٧٣
 اإلعتماد األكاديمي

 
 (eCA)رابطة الشمال الوسطى للكليات و المدارس 

 (CCeE)اللجنة المعنية بتعليم التمريض 
 مجلس الدولة للتمريض بوالية ويسكونسن 
 ) ACBsPرابطة مجمع مدارس و برامج إدارة األعمال )

 

 فرص البحث

ككلية صغيرة تركز على الطالب، نحن نشجع البحث التعاوني 
 بين األساتذة، الموظفين و الطالب في جميع التخصصات. 

 خدمات الدعم

اإلرشاد العلمي و المشورة الشخصية  Edgewoodتقدم كلية 
و المهنية، كما تقدم خدمات الدعم التعليمي، التدريس 

الخصوصي، مركز الكتابة، كنيسة بالحرم الجامعي، مركز 
التنوع، مكتب الطالب الدولي، خدمات اإلعاقة و أكثر. هذه 

 الخدمات ال تتطلب أي رسوم إضافية.

 ألعاب القوى و اللياقة البدنية
مؤتمر األلعاب  | lllالمقاطعة  NCAAالجمعية الوطنية للرياضة  

 الرياضية الشمالية.
كرة السلة، إختراق الضاحية،  الرياضات التنافسية للمرأة:

الجولف، كرة القدم، الكرة اللينة، التنس، الكرة الطائرة و 
 الفوليبول.

البيسبول، كرة السلة،  الرياضات التنافسية للرجل:
 إختراق الضاحية، الجولف، كرة القدم و الكرة الطائرة. 

معدات و آالت  Edgewoodيوفر مركز اللياقة البدنية بكلية 
الوزن لجميع الطالب. فضال عن برامج اللياقة البدنية الشخصية 

 الطقس

والية ويسكونسن تتمتع بأربعة فصول متميزة مع 
درجة مئوية تحت  ٧٠درجات حرارة تتراوح بين  

الصفر في شهري يناير و فبراير عندما يتساقط 
درجة مئوية في شهري  ٩٢الثلج بكثرة إلى 

يوليو و أغسطس. تنوع حالة الطقس يسمح 
بالتمتع بمجموعة  Edgewoodلطالب كلية 

متنوعة من األنشطة الموسمية من التزلج و 
التزحلق على الجليد في فصل الشتاء إلى 

التزلج على المياه في فصل الصيف! و ينبغي 
على الطالب اإلستعداد بإحضار مالبس مناسبة 

 لجميع المواسم.
 

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 
(ESL) 

بشكل وثيق مع  Edgewoodتعمل كلية 
مؤسسة اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية بماديسون 

 (www.wesli.tom  و مدارس اللغة اإلنجليزية (
)  www.mesls.orgكلغة ثانية بماديسون )

لمساعدة الطلبة الذين يرغبون في تحسين 
مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية قبل بدء الدراسة 

الجامعية. اإلنتهاء بنجاح من الدراسة في 
WEsLI  أوMEsLs  يلبي شرط إجادة الغة

اإلنجليزية من أجل الطلبة الراغبين في الدراسة 
بدوام كامل. كلية  Edgewoodالجامعية بكلية 
Edgewood  ال تقدم برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة

 ) كامالً. EsLثانية )

 

في التصنيف التي 
 Forbesقامت به مجلة 
مؤخراً، جاءت كلية 

Edgewood  في أفضل
٪ من الكليات و ٩٤

الجامعات على الصعيد 
  الوطني

 ماديسون في اآلونة األخيرة:
 ) ٩٤٤٢، أبريل Bianournalsأذكى مدينة في األمة )  

تم تصنيف ماديسون كواحدة من أفضل خمس مدن جامعية 
 ) ٩٤٤١، أغسطس smarter Travel)بالواليات المتحدة 

، Outside)مدينة بالواليات المتحدة  ٣٤واحدة من أفضل 
 ) ٩٤٤١أغسطس 

 Kiplinger's)مدينة للمعيشة باألمة  ٩٠واحدة من أفضل 
personal ainante ٩٤٤١، يونيو ( 

، مايو Yahoo! oeal estateواحدة من أكثر المدن خضرة ) 
٩٤٤١ ( 

، أبريل Country Home)مكان للمعيشة  ٩٠واحدة من أفضل 
٩٤٤١ ( 

مكان للمعيشة  ٧٤٤تم تصنيف ماديسون كواحدة من أفضل 
 ) ٩٤٤٥، أغسطس Moneyبالواليات المتحدة ) 


