
 
   Western Michigan Universityمعلومات عن جامعة غرب میشیغان

 
 

، ومنذ ذلك التاريخ استطاعت أن تشق لھا مكانة  1903تأسست جامعة غرب میشیغان عام 
 مرموقة بین الكلیات والجامعات األمريكیة .

 
وھي  ( U.S. News & World Reportجامعة عامة في مجلة (   100وقد تم تصنیفھا ضمن أفضل 

السلطة األمريكیة لتصنیف الجامعات، والذي أوضحت أن الجامعة تمنح بعض أفضل التسھیالت في 
جامعة تتمیز بالبحوث التخصصیة في الواليات  200غرب وسط أمريكا، وتم تحديدھا كواحدة من 

Carnegie Classificaالمتحدة حسب تصنیف كارنیجي لمؤسسات التعلیم العالي( on of 
Ins tu ons of Higher Educa on). 

 
وباإلضافة إلى ذلك تعتبر جامعة غرب میشیغان من أفضل المؤسسات التعلیمیة وفي متناول 

الجمیع في والية میشیغان حیث تؤھل الطلبة األجانب للحصول على منح ومساعدات مالیة، منح 
 دراسیة،  قروض و تعین مساعدين. 

 
، و التي تمنح للطلبة منح دراسیة حسب  (Diether H. Haenicke)وفي الواقع فإن منحة مؤسسة 

جدارتھم، تم وضعھا على وجه التحديد لتقديم المساعدة المالیة للطالب األجانب الراغبین في 
 الدراسة في جامعة غرب میشیغان .

 
 برنامج أكاديمي : 237وتتیح الجامعة للطلبة الذين يلتحقون بھا االختیار من 

في مستوى الماجستیر ، واحدة في المستوى  67منھا في مستوى البكالوريوس،  140 
أستاذا جامعیا   855في مستوى الدكتوراه . وتدرس غالبیة ھذه الفصول من قبل  29التخصصي و 

 يعملون بدوام كامل و معظمھم معروفین جیدا  كباحثین. 
 

معظم ھؤالء األساتذة لديھم خبرات أكاديمیة وبحثیة خارج الواليات المتحدة ويشاركون في معظم  
األوقات ببرامج وأنشطة  في القارات الست . وخالفا ألعضاء ھیئة التدريس في الجامعات األخرى 

فإن األساتذة األكثر تمیزا في جامعة غرب میشیغان يجعلون من أبحاثھم  فرصة للتعرف على 
الطالب. ويعطى الطالب الجامعیین المؤھلین  فرصا  واسعة  للعمل معھم في مجال البحوث 

 والمشاريع اإلبداعیة.
 

وتتیح الجامعة للطلبة الوصول إلى مجموعة من أرقى المنشآت، مثل مجمع العلوم الحديثة وحرم 
الطیران والمباني المتطورة لكلیة الصحة والخدمات اإلنسانیة والعیادات العامة ومبنى الھندسة، 

الذي يقع بجانب حديقة مجمع تكنولوجیا األعمال واألبحاث وأماكن جمیلة للفنون ومركز استجمام 
 للطالب مجھز تجھیزا كامال.

 
التحق بھا أكثر  2009وتجذب جامعة غرب میشیغان الطالب من جمیع أنحاء العالم ، ففي خريف 

Haenicke Insدولة مختلفة ، وقد قامت مؤسسة ھاينیكي( 90طالب من  1200من  tute)  للتعلیم
 العالمي بالترحیب بھؤالء الطلبة ومساعدتھم بانتقالھم إلى الحیاة في أمريكا .

 
 
 
 



 
Haenicke Ins)ويقدم مكتب القبول الدولي  في مؤسسة ھاينیكي  tute)  والذي يعمل بدوام ،

كامل ، متمثال بأعضائه ذوي الكفاءة العالیة ، المشورة والمساعدة الشاملة للطلبة بأمور الھجرة . 
(مركز اللغة و الحضارة اإلنجلیزية للطلبة األجانب )  (CELCISكما يقوم بإدارة معھد سیلسیس (

والذي يقدم برنامج مكثف لطلبة األجانب باللغة اإلنجلیزية يؤھلھم للدراسة والنجاح في جامعة 
 غرب میشیغان .

 
ويتلقى الطلبة األجانب في بداية كل فصل دراسي عرضا شامال عن الجامعة والمجتمع المحلي 

من خالل برنامج اإلرشاد والتسجیل للطلبة األجانب ، كما تقوم الجامعة بمساعدة الطلبة األجانب 
منظمة مسجلة للطلبة األجانب بتشكیلھا داخل الحرم الجامعي، ومن ھذه  20بدعم ما يقارب 

 الجماعات :

Associaرابطة الطلبة الصینیین وطلبة المنح ( on for Chinese Students and Scholars) جمعیة ،
Muslim Student Associaالطلبة المسلمین ( on)) جمعیة الطلبة المالیزيین ،Malaysian Student 

Associa on)) مجلس البرامج الدولي ،Interna onal Programs Council) . 

باإلضافة إلى ذلك  تقوم مؤسسة ھاينیكي بالتخطیط للعديد من الفعالیات خالل العام و التي تمد 
 الطلبة بالفرص لالجتماع و الترفیه و تبادل الثقافات .

 
عضوا من جامعة غرب  3000وتشمل ھذه الفرص المھرجان العالمي السنوي، والذي يجمع حوالي 

میشیغان والمنظمات المحلیة، لتجربة الموسیقى والطعام واالزياء وتبادل الثقافات للعديد من الدول 
 التي يمثلھا طلبة الجامعة وأعضاء ھیئة التدريس وأعضاء الكلیات المختلفة .

 
 )Kalamazoo-Michiganمیشیغان (-ويشكل موقع الجامعة میزة اخرى لھا فالجامعة تقع في كاالمزو

 والتي توفر ما يعرف بالتجربة الحضارية

مدينة صغیرة ) ، وكذلك  إمكانیة الوصول السھل للعديد من المراكز الحضارية الكبرى مثل  –أمريكا ) 
 شیكاغو وديترويت . 

 
نسمة ، تمنح كاالمزو مساحة مناسیة لمدينة  150.000وفي مدينة يتراوح عدد سكانھا حوالي 

محبوبة متوسطة الحجم ولكنھا كبیرة  بما يكفي لدعم مؤسسة تعلیمیة عالیة المستوى كجامعة 
 غرب میشیغان .

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بنا على المكتب الدولي للقبول والخدمات بجامعة غرب 
  info@wmich.edu-oissمیشیغان على البريد االلكتروني : 

 5866-387(269) 1+أو ھاتف : 

Contact Information: 
Diether H. Haenicke Institute for Global Education  
Western Michigan University 
1903 W Michigan Ave. 
Kalamazoo, MI 
49008-5245 USA 
Email: dhi-dept@wmich.edu 
Phone +1(269) 387-5890 


