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أهال وسهال ً!

تجمع كلية هريام بني قيم املقامة والديناميكية
واملشاركة والصداقة
يف مجتمعنا األكادميي ،نعرف عنك الكثري أكرث من
مجرد اسمك .فنحن نهتم مبصالحك وبهمومك
وأحالمك للمستقبل .ونركز عليك تركيزا ً خاصاً
من خالل توفري التعليم يف مرحلة ما قبل التخرج
والذي سيساعدك عىل تحقيق أهدافك يف بيئة
عاملية معقدة ومتغرية.
ميكن لطالب جامعة هريام متابعة الدراسة العليا
واملعيشة والعمل يف جميع أنحاء العامل .فلديهم
ثقة ناتجة عن معرفتهم املتكاملة وخرباتهم التي
اكتسبوها أثناء حصولهم عىل درجة جامعية
من مؤسسة فنون ليربالية تحظى باالحرتام عىل
مستوى العامل.

تصنيف كلية هريام

• واحدة من أقدم  200مؤسسة تعليم عايل يف
الواليات املتحدة
• أيت ضمن أفضل كليات الفنون الليربالية يف
الواليات املتحدة طبقا لـ دليل الكليات السنوي
الذي تصدره مجلة «واشنطن الشهرية» مرة
كل سنةWashington Monthly Annual .
College Guide
• تصنف الكلية ضمن أفضل مؤسسات التعليم
مبستوى دون التخرج وفقاً لتقرير برنستون
السنوي "ألفضل  373كلية".
• تأيت الكلية ضمن "أفضل الكليات األمريكية"
يف تصنيف فوربس ومركز إنتاجية الكليات
ومواءمتها املالية.
• تصنف بني الـ  44كلية يف منظمة
« الكليات التي تغري الحياة».
• واحدة من  %10فقط من جميع الكليات
والجامعات األمريكية التي تطبق فصول "يف
بيتا كابا" وهو أقدم وأعرق برنامج دراسات
رشفية ملرحلة دون التخرج بالواليات املتحدة.
• كلية معتمدة متاماً من هيئة التعليم العايل
لالتحاد الشاميل األوسط للكليات واملدارس.

بلمحة رسيعة

•
•
•

هريام هي مؤسسة تعليمية متنح شهادات
دراسة ذات األربع سنوات تشمل بكالوريوس
الفنون( )BAوبكالوريوس علوم التمريض
(.)BSN
 1200طالباً دون مرحلة التخرج من الرجال
والنساء ينتمون لـ  26والية و 30دولة و25
معتقدا ً دينياً مختلفاً.
بيئة تعلم مريحة مبتوسط  16طالباً يف الفصل
الواحد.

• يتم التدريس بواسطة طاقم تدريس متفانِ
لتحقيق النجاح للطالب و وليس من ِقبل طالب
متخرجني ممن يدرسون للحصول عىل درجة
املاجستري أو الدكتوراه.
• خطة أكادميية متميزة تسمى خطة هريام
يتكون فيها كل فصل درايس من  15أسبوعاً
مقسمة إىل دورة شاملة ملدة  12أسبوعاً تعقبها
دورة مكثفة ملدة  3أسابيع.
• فرص تدريب عميل موسعة من خالل برامج
الزمالة والبحث بحرم جامعة هريام أو خارجه.
• ضامن الرسوم
– تبقى الرسوم كام هي طوال السنوات األربع.
•  88عضو بهيئة التدريس متوافرون بنظام
الدوام الكامل  95باملائة منهم يحملون درجة
الدكتوراه أو أعىل الدرجات يف مجاالتهم.

الربامج األكادميية

التخصصات
املحاسبة واإلدارة املالية
تاريخ الفن  /ستوديو الفن
الكيمياء الحيوية األحياء
العلوم اإلنسانية الخاصة بالطب الحيوي
إدارة األعامل
الكيمياء
االتصاالت
علوم الحاسوب
الكتابة اإلبداعية
االقتصاد
الرتبية (منح الرخص)
الدراسات الرتبوية
اللغة اإلنجليزية
الدراسات البيئية
اللغة الفرنسية
التاريخ
الفنون اللغوية املتكاملة
الرياضيات املتكاملة
العلوم املتكاملة
الدراسات االجتامعية املتكاملة
الرياضيات
املوسيقى
علم األعصاب
التمريض (منح الرخص)
الفلسفة
الفيزياء
العلوم السياسية
علم النفس
الدراسات الدينية
علم االجتامع
اللغة اإلسبانية
الفنون املرسحية

التخصصات الفرعية
تعهد األعامل
األخالقيات
علوم التدريب  /الرياضة
دراسات النوع ( التذكري والتأنيث)
الدراسات الدولية
التصوير الفوتوغرايف
القيادة العامة
الكتابة
الدراسات التمهيدية
الدراسات التمهيدية لطب األسنان ،العالج
الطبيعي ،عالج األرجل
الدراسات التمهيدية للقانون
الدراسات التمهيدية للطب البيطري
الدراسات التمهيدية للطب

فرص موسعة

•
•
•
•
•
•
•
•

البحث يف مرشوع كلية هريام ألبحاث
الجينومات البرشية
انخرط مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية يف
مركز هريام لآلداب والطب والعلوم اإلنسانية
الخاصة بالطب الحيوي
محطة جيمس هـ .بارو العلمية امليدانية
للحفاظ عىل املاء واستعادة الحياة الربية
التواصل مع الرؤساء التنفيذيني مبركز األعامل
املتكاملة
برنامج املنح الطالبية يف معهد جارفيلد للقيادة
العامة
ورش عمل مع مؤلفي املطبوعات يف مركز
لينديس – كرين للكتابة واألدب
برنامج ماجستري املحاسبة ملدة خمس سنوات
مع شهادة مزدوجة
برنامج يف الهندسة ملدة خمس سنوات مع
شهادة مزدوجة

معلومات القبول

• إرشادات القبول لطالب السنة األوىل واملحولني
http://www.hiram.edu/internationaladmission/apply
• درجة امتحان اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية
(( )TOEFLالحد األدىن لالمتحان الورقي500-
 ،الحد األدىن لالمتحان بالحاسوب –  ،173الحد
األدىن لالمتحان عرب االنرتنت –  )61أو امتحان
 IELTSبحد أدىن من الدرجات  5.5درجة
• منح عاملية للتوجيه الجزيئ بناءا عىل استحقاق
الطالب.
املواعيد النهائية للتقديم
• فصل الخريف (أغسطس) –  15فرباير

• فصل الربيع (يناير) –  15أكتوبر – الطالب
املحولون فقط
دعم الطالب الدوليني
• توصيل مجاين من املطار للطالب الدوليني
الجدد
• توجيه دويل وبرنامج شامل ملدة خمس سنوات
يريس قواعد التحول السلس ملجال درايس ناجح
يف الواليات املتحدة
• مستشار للطالب الدوليني للمساعدة يف
االحتياجات املتخصصة
• االستضافة لدى أرسة أمريكية وبرامج توجيه
متناظرة
• إقامة بحرم الجامعة طوال العطالت واألجازة
الصيفية
• خدمات طالبية موسعة تتضمن أفراد دعم
أكادميي ومركز كتابة مجاين وبرامج توجيه
وخدمات مهنية ومركز صحي

الحياة بحرم الجامعة

• مجتمع آمن يتسم بالصداقة بني الطالب وطاقم
التدريس
• حرم جامعي مجمع حيث توجد املنشآت
الدراسية ومنشآت اإلقامة واملنشآت الرتفيهية
عىل مسرية خمس دقائق فقط
• خيارات إقامة عديدة يف  13قاعة إقامة
مدرسية
• إقامة بحرم الجامعة ووجبات خالل جميع
السنوات األربع
• الرتكيز عىل االنخراط والقيادة يف أكرث من 70
نادي ومنظمة لالهتاممات الخاصة باإلضافة إىل
التجمعات الفنية واللقاءات بني الطالب والفرق
الرياضية باألندية.
• منتدى للحوار بني الثقافات – يتكون من
الطالب الدوليني والطالب األمريكيني – وهو
أحد أكرب املنظامت بحرم الجامعة وأكرثها
نشاطاً.
املوقع
• بلدة صغرية شامل رشق أوهايو يف منتصف
الطريق بني شيكاغو ومدينة نيويورك
• تبعد  56كم من كليفالند وأوهايو وتعترب
موطناً ألشهر أروكسرتا عىل مستوى العامل وأشهر
املتاحف واملسارح وقاعة الروك آند رول الشهرية
وفرق الرياضة املحرتفة والعديد من األماكن
املوسيقية وغريها من مناطق الجذب الثقايف.
• يحاط حرم كلية هريام بحلبات للتسلق وركوب
الدراجات ويقع عىل بعد مسافة قصرية
بالسيارة من أماكن التزلج وركوب القوارب
ومن البحريات العظمى.

