دليل معلومات اآلباء
تهانينا على قبول إبنكم في جامعة  .Missouri Western State Universityتعد هذه اجلامعة
فرصا
اختيارًا ً
رائعا للطالب األذكياء واآلباء الذين يرغبون في احلصول على أسعار مخفضة .تقدم اجلامعة ً
جيدة للتعليم والنمو الوظيفي بأسعار في املتناول.
بينما يدرس الطالب الفرص األكادميية وفرص النمو في جامعة متميزة في الغرب األوسط ،ندعو اآلباء
إلى أن يأخذوا بعني االعتبار املزايا الكثيرة التي تقدمها Missouri Western؛ إنها جامعة عامة
صغيرة توفر خبرات التعلم التطبيقية وذات مجتمع متماسك يتسم بروح الود ،كل ذلك في أجواء
املدينة الصغيرة املريحة واآلمنة.
للحصول على أفضل جتربة في كلية أمريكية ،يرجى تشجيع إبنكم على استكشاف االهتمامات
واحلماس خارج الفصل الدراسي .في  ،Missouri Westernميكن إلبنكم أن يعمل على زيادة فرص
التقدم الوظيفي واحتماالت الكسب في املستقبل .سيرشدكم الكتيب املرفق ومعلومات املوقع
اإللكتروني خالل اخلطوات التالية إلجراءات القبول.

قائمة مراجعة الطالب قبل الوصول:

www.missouriwestern.edu/international/admitted
استثمار ذكي

• يحقق األرباح أو العوائد املالية على مدى احلياة.
• قيمة جيدة لشهادة أمريكية مرموقة وجتربة متميزة.
• شهادة في املتناول تضع الطالب على املسار الصحيح نحو احلصول على برامج املاجستير في
اجلامعات املرموقة أو احلصول على وظائف رائعة.

الصحة والسالمة في احلرم اجلامعي وفي مدينة :Saint Joseph

مشيا من الفصل
• توفر اجلامعة سبعة خيارات للسكن ،الكثير منها على بعد من  10إلى  15دقيقة
ً
الدراسي ومكتبة اجلامعة واملوارد األخرى.
• تعمل شرطة اجلامعة على مدى  24ساعة باليوم وسبعة أيام باألسبوع وتوفر األمن والسالمة لكل
املقيمني داخل احلرم اجلامعي ،وتضمن راحة البال لآلباء.
• يقدم املركز الصحي للجامعة واملركز االستشاري خدمات مجانية لتلبية االحتياجات الطبية
الثانوية وإدارة التوتر اليومي والبحث عن أساليب التأقلم مع البيئة والتقاليد اجلديدة.
• تقع اجلامعة في مدينة يبلغ عدد سكانها  77000نسمة وتقع على بعد  30دقيقة فقط شمال
املطار الدولي.
• ميكن للطالب أن يقوموا بالتسوق واخلروج للتنزه مع األصدقاء واالستمتاع بالكثير من األماكن املثيرة
لالهتمام.
• حتتوي املدينة على العديد من املطاعم املتنوعة والكثير من املتاحف واملنتزهات الترفيهية التي
تربطها شبكة مواصالت /حافالت بأسعار مخفضة وموثوقة ،باإلضافة إلى خدمات التاكسي.

حقوق ومسؤوليات الطالب:

• مع نظام تخطيط التخرج  ،Griffon GPSيستطيع الطالب أن يعرفوا مسبقً ا مواعيد الدورات أو
احملاضرات املطلوبة كل فصل دراسي للحصول على الشهادة املطلوبة عند التخرج من اجلامعة.
• ميكن للطالب إطالع أولياء أمرهم أو أوصيائهم على فواتيرهم وسجل دفعاتهم عبر اإلنترنت.
• يحق للطالب أن يستمتعوا باخلصوصية مبوجب قانون اخلصوصية واحلقوق التعليمية للعائلة .كما
ميكن للطالب أن يستكملوا ويقدموا منوذج تنازل وإرساله إلى مكتب أمني السجل للسماح ألفراد
محددين باالطالع على سجالت الطالب.
• كل الطالب تشملهم احلماية القانونية في الواليات املتحدة مبوجب الباب التاسع للتعديالت
التعليمية والئحتها التنفيذية الذي يحظر التمييز.
• تعتنق اجلامعة القيم العالية التالية :اخلدمة واجلودة واحلماسة واحلرية واالحترام والشجاعة.
		

كل شيء
ممكن

تدعم موارد اجلامعة تطوير مستوى الطالب بشكل مباشر.
هناك الكثير منها لسردها،
لكننا سنسلط الضوء على بعضها فقط...

مركز  Bakerللياقة البدنية :يعمل كمنشأة مجانية يستخدمها الطالب في ممارسة التمارين
الرياضية وممارسة األلعاب الرياضية من أجل املتعة واحلفاظ على الصحة البدنية.

مكتبة  :Hearnes Centerتوفر للطالب مكانًا آمنًا للدراسة وعقد مناقشات ذات مغزى مع زمالء
الفصل واستكشاف االهتمامات في الكثير من املواضيع.
مركز التطوير املهني :يرشد الطالب خالل عملية البحث عن خبرات العمل داخل احلرم اجلامعي ويراجع
السير الذاتية املهنية واملناهج الدراسية ويقدم التدريب على مقابالت العمل ويدعو أصحاب العمل إلى
االلتقاء بالطالب املسجلني واخلريجني.
وجها لوجه في معظم املواد
مركز الدعم األكادميي :يقدم خدمة مجانية للتعليم املباشر ً
الدراسية من قبل قادة مدربني جي ًدا وداعمني للطالب.
مركز مشاركة الطالب :يشجع الطالب على احلفاظ على نشاطهم (للمساعدة في تقليل
الشعور باحلنني إلى الوطن) واملشاركة في األنشطة التي ترعاها اجلامعة .كما أن املركز يعلم الطالب
املهارات الضرورية مثل العالقات الشخصية والتواصل والتحدث والتفاوض وحل النزاعات والتوعية
املتعددة الثقافات ...مهارات عاملية واقعية للمهن احلقيقية.
جتربة السنة األولى :،تقدم البرامج للطالب اجلدد لتوجيههم وإعدادهم مع استخدام املوارد واملوضوعات
اجلديدة والتعرض الثقافي واالستكشاف الذاتي للنجاح في السنوات األكادميية األربع التالية.
خدمات الطالب األجانب :تقدم الدعم وورش العمل واالستشارات واألحداث اخلاصة منذ اليوم
األول في احلرم اجلامعي حتى يتخرج الطالب .كما تقدم ورش العمل وتوجه الطالب من خالل التدريب
العملي االختياري والتدريب العملي املنهجي عبر خدمات اجلنسية والهجرة األمريكية ( )USCISأو
هجرة الطالب.
مهما في اجلامعة .ذلك مع العلم بأن  Missouri Westernلديها الكثير
يتاح للطالب أن يلعبوا دورًا ً
لتقدمه إلى الطالب الدوليني .وستقوم هيئة موظفينا احلريصة على الرعاية وأعضاء هيئتنا
التدريسية بدعم مغامرتهم التعليمية“ ...كل شيء ممكن!”

خدمات الطالب األجانب

Blum Union 210, 4525 Downs Drive
Saint Joseph, Missouri, 64507. USA

ا

زر املوقع www.missouriwestern.edu/international
واعرف املزيد عن !Missouri Western State University
Missouri Western is an equal opportunity institution. 2016

ملدير األعلىAnn Rahmat :
مساعد املدير األعلىFumi Matsumoto Cheever :
البريد اإللكترونيiss@missouriwestern.edu :
هاتف271-5981 )816( +1 :
املوقع اإللكترونيwww.missouriwestern.edu/international/admitted :
Facebook: MWSU International Student Services

