
Shoreline Community College - كلية املجتمع الشورالين

تأسست كلية الشورالين عام 1964 ,وتعترب كلية الشورالين كلية عامة معتمدة تعرف 

بتقديم تعليم عايل الجودة ومساعدة الطالب عىل تحقيق أحالمهم. تقع الكلية 

يف سياتل بواشنطن حيث تتميز كلية شورالين بحرم جامعي جميل محاط ببعض 

أجمل املناظر الطبيعية يف أمريكا. وتعد سياتل واحدة من مدن املوانئ األرسع 

منواً يف الواليات املتحدة وهي موطن لبعض الرشكات العاملية مثل أمازون وبوينغ 

ومايكروسوفت.

اخرت املسار الذي يناسبك

    • برنامج التحويل للجامعة 2 + 2

    • الربامج املهنية و الفنية

    • إمتام الكلية أو املدرسة الثانوية )العليا( مبكراً

    • برنامج اللغة اإلنجليزية األكادميية

التحويل)النقل( اىل جامعة 

برنامج التحويل للجامعة )2 + 2( هو واحد من أكرث املسارات شيوعاً بكلية شورالين. 

ويقدم هذا الربنامج أكرث من 90 مجاالً للدراسة تشمل تخصصات شائعة مثل األعامل 

واالقتصاد والهندسة وعلوم الحاسب وعلم النفس واملوسيقى والفنون. يحصل طالب 

كلية شورالين عىل درجة الدبلوم يف الفنون أو العلوم والتي تعادل أول عامني من 

الدراسة بالجامعة.

بعد التخرج من شورالين، يستغرق األمر عامني للحصول عىل درجة البكالوريوس.

يتوافر مستشارونا الخرباء بهيئة التدريس ملساعدة الطالب يف تطوير خططهم الفردية 

وتحقيق أهدافهم األكادميية. ...     

كام نقدم قبوالً مرشوطاً ومضموناً لبعض الجامعات عند التقديم إىل كلية شورالين.

 www.shoreline.edu/international/university-transfer

 الربامج املهنية / الفنية 

 تقدم كلية شورالين أكرث من 50 برنامجاً مهنياً / فنياً تقود إىل الحصول عىل         

درجة أو شهادة الدبلوم يف الفنون والعلوم التطبيقية. وقد صممت هذه الربامج 

بصورة فريدة إلعداد الطالب للعمل يف مجاالت مهنية معينة.

 إمتام الكلية / ااملدرسة الثانوية )العليا( مبكراً

ميكن للطالب األجانب بدء الدراسة بالكلية مبكراً والحصول عىل شهادة الدراسة 

الثانوية من كلية شورالين. وتحتسب درجات طالبنا ضمن متطلبات كل من شهادة 

الكلية وشهادة املدرسة الثانوية مام يوفر الوقت واملال. للتقدم لهذا الربنامج، يحتاج 

الطالب ملا ييل:

    • أن يكون عمرهم 16 عاماً عىل األقل

    • أن يكون موقفهم األكادميي سليامً

   www.shoreline.edu/international/hsc    

إىل أين ينتقل طالب كلية شورالين؟

ينتقلو طالبنا بنجاح إىل أعىل الجامعات يف جميع أنحاء الواليات املتحدة. وإليكم 

أمثلة قليلة منها:

    • جامعة كورنيل                         • جامعة واشنطن

    • جامعة تكساس                        • جامعة كاليفورنيا بريكيل

    • جامعة إنديانا                          • جامعة كاليفورنيا ديفيز

    • جامعة بو                               • جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس

    • جامعة جورجيا تك                     • جامعة أوريجون

    • جامعة سياتل                          • جامعة بوسطن

    • جامعة مينيسوتا                       • جامعة متشجن



(www.collegeboard.com)املصدر: مجلس املدارس *

برنامج اللغة اإلنجليزية األكادميية

تقدم كلية شورالين برنامج اللغة اإلنجليزية األكادميية يف املستويات من املبتدئ وحتى 

املتقدم ملساعدتك عىل النجاح بالكلية. ويف املستويات املتقدمة من اللغة اإلنجليزية، 

ميكن للطالب االلتحاق بدورات بالكلية. والنتيجة: يؤدي طالب الكلية بصورة أفضل 

ويكونون أكرث استعداداً عندما يلتحقون بجامعة مدة الدراسة بها أربع سنوات.

SAT أو IELTS أو TOEFL ال حاجة الجتياز امتحان  

ال نطلب اجتياز امتحان TOEFL أو IELTS أو SAT من أجل القبول.

وطوال برنامج التوجيه، يخوض الطالب اختبار تحديد مستوى باللغة اإلنجليزية 

لتحديد مستوى إجادتهم للغة اإلنجليزية. ميكن إعفائك من برنامج اللغة اإلنجليزية 

األكادميية بالحصول عىل الدرجات التالية:

TOEFL: 70 درجة إجامالً / 20 درجة يف القراءة

IELTS: 5.5 درجة إجامالً / 6.0 درجة يف القراءة

لضامن القبول باملستويات املتقدمة باللغة اإلنجليزية

TOEFL: 58 درجة إجامالً / 15 درجة يف القراءة

IELTS: 5.0 درجة إجامالً / 5.0 درجة يف القراءة

التكاليف

تتميز التكاليف والرسوم يف الكليات املجتمعية بأنها أقل بنسبة 50% - 70% من 

الجامعات العامة والخاصة *. وتقدر التكلفة لعام درايس واحد يف كلية شورالين )9 

أشهر( تقريباً:

    الرسوم الدراسية والكتب والتكاليف : ١٠,٣٣٥ دوالر أمرييك

    مرصوفات املعيشة: ٨,٨٩٨ دوالر أمرييك

    اإلجاميل: ١٩,٢٣٣ دوالر أمرييك

ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة الرابط:

www.shoreline.edu/international/cost

اإلقامة

ميكن للطالب اختيار املعيشة مع أرسة أمريكية يف منزلها أو يف شقة خاصة بهم أو يف 

مسكن مشرتك. واإلقامة مع أرسة أمريكية هي خيار شائع للعديد من الطالب حيث 

يحصلون عىل توجيه ودعم للتكيف مع الحياة األمريكية. كام أنها متثل طريقة رائعة 

ملامرسة اللغة اإلنجليزية. وفور القبول، نشجع الطالب عىل التقديم للحصول عىل 

سكن. تتوفر معلومات السكن يف حرم الجامعة وعىل موقعنا عىل شبكة اإلنرتنت

www.shoreline.edu/international/about-us/housing.aspx

ملاذا يجب أن تختار كلية املجتمع شورالين

    • أكرث من 90 مجال للدراسة

    • معايري أكادميية عالية

    • فصول قليلة العدد

    • خدمات دعم طاليب متميزة

    • أنشطة ترفيهية وأنشطة إلرشاك الطالب

التقديم إىل كلية شورالين

    • طلب التقديم عرب االنرتنت

    • نسخ من الشهادات الدراسية

    • بيان حساب بنيك أو وثيقة مالية أخرى

    • 50 دوالر أمرييك كرسوم للتقديم 

ملزيد من املعلومات وللتقديم عرب االنرتنت:

www.shoreline.edy/international/apply

تواصل معنا من أجل املزيد من املعلومات 

                                                            Shoreline Community College
                                                         16101 Greenwood Avenue North
                                                      Shoreline, Washington 98133  USA

+12065464697

international@shoreline.edu

www.shoreline.edu/international

                   

  


