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 عزیزنا ولي األمر/الوصي:
 

یشرفني أن أكتب إلیك، إلى ولي أمر طالب موھوب أكادیمیًا ویسعى لاللتحاق بالجامعة. إن ھدفي ھو إعطاؤك معلومات مفصلة حول جامعة 
Purdue University Northwest )PNW .ودعوتك أنت وطفلك لمعرفة المزید ( 

 
 Purdueعاًما. وكجزء من نظام جامعة  70، وترجع جذورھا إلى أكثر من 2016عام  Purdue University Northwestتأسست جامعة 
University تفخر ،PNW  دولة. بفضل التوازن الموجود بین بیئات الحرم  47طالب تقریبًا، یمثلون  10000مجاًال دراسیًا لـ 70بتقدیم أكثر من

إمكانیة ال مثیل لھا للوجود على مقربة من األنشطة الصناعیة، وأنشطة التصنیع الفعالة،  PNWالجامعي في المناطق الحضریة والریفیة، تتیح جامعة 
 شیكاجو! –ینة في الوالیات المتحدة وشاطئ بحیرة میشیجان الذي یساعد على االسترخاء، والفرص القریبة من ثالث أكبر مد

 
ھي جامعة شاملة معتمدة بالكامل ومحتفى بھا  Purdue University Northwestجامعة 

باعتبارھا طریقًا واعًدا لتحقیق أھدافھم. إن أحجام  PNWأكادیمیًا. یختار الطالب جامعة 
كنك بناء عالقات الفصول الصغیرة لدینا وقربنا من منطقة شیكاجو الكبرى تعني أنھ یم

شخصیة مع األساتذة واكتساب خبرة واقعیة خارج الفصل الدراسي واستكشاف وإمكانیات ال 
حصر لھا. وتعزز أماكن الحرم الجامعي لدینا وجود مجتمع أكادیمي نابض بالحیاة من خالل 

راسة توفیر دراسة جامعیة ودراسات علیا تطبیقیة تتسم بالجودة العالیة. سواء كنت مھتًما بد
األعمال أو العلوم الطبیعیة والھندسة أو تكنولوجیا ھندسة المیكاترونیات أو التكنولوجیا الطبیة 
أو إدارة الضیافة والسیاحة أو العمل االجتماعي أو الحصول على درجة علمیة تخصصھا من 

لجامعة، مجاًال دراسیًا با 70أحد مجاالت الدراسة الجامعیة أو الدراسات العلیا التي تزید عن 
بمتطلب  Purdue Northwest) في جامعة ELPفستحظى تجربتك األكادیمیة بدعم خدمات الطالب الممتازة. یفي إكمال برنامج اللغة اإلنجلیزیة (

 .ELPإجادة اللغة اإلنجلیزیة ویمكن للطالب تحقیق انطالقة مبكرة في مقرراتھم األكادیمیة من خالل أحد البرامج التمھیدیة لبرنامج 
 

التنافسیة.  Chancellor’s Merit Scholarshipقد تكون مھتًما بشكل خاص بمعرفة أنھ سیتم النظر في حصول المتقدمین المتمیزین على منحة 
المصممة لتعزیز مھارات القیادة والتواصل.  University Honors Collegeیمكن أیًضا للمتقدمین المتمیزین بفضول ذھني واضح التقدم إلى كلیة 

 .PNWوالبرامج الخاصة األخرى في جامعة  Honors Collegeیتم تشجیع األبحاث الجامعیة ودعمھا من خالل كلیة 
 

دقیقة بالقطار من  25 كم أو 48یقع الحرم الجامعي السكني لدینا في مدینة ھاموند في إندیانا، وھو بیئة حضریة تقع في نورث ویست إندیانا على بعد 
في ویستفیل، في إندیانا؛ حیث یمكن  PNWوسط مدینة شیكاجو. ویمكن للطالب أیًضا اختیار حضور فصول دراسیة داخل الحرم الجامعي لجامعة 

عیش فیھا وتقدیمھا للفنون الوصول إلیھ من خالل إحدى حافالت النقل المكوكي الجامعیة المناسبة. تشتھر ھاموند، ومنطقة شیكاجو الكبرى، بقابلیة ال
، باإلضافة إلى أنھا لیست بعیدة عن أحد Indiana Dunes National Parkوثقافتھا وفرقھا الریاضیة الكبرى وحدائقھا وبحیرة میشیجان ومنتزه 

 صول على تعلیم استثنائي.)، أحد أقوى اقتصادیات المدینة حیث یزدھر االبتكار، وھي مكان رائع للحORDأفضل المطارات الدولیة في الدولة (
 

. یُرجى إبالغنا إذا كانت لدیك أي أسئلة من خالل التواصل معنا على pnw.eduندعوك الستكشاف موقعنا اإللكتروني على 
iadmissions@pnw.edu نأمل أن تفكر أنت وطفلك بجدیة فیما تقدمھ جامعة .Purdue University Northwest . 

 
 وتفضل بقبول فائق االحترام، 

 
 
 
 

 جوان إنفانتي،
 المدیرة المؤقتة لاللتحاق الدولي

 


