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المستقبلية.

 روتشيسترنيويورك | معهد روتشيستر للتكنولوجيا 
rit.edu/international

مقدمة للطالب الدوليين



ابدأ حياتك المهنية في معهد روتشيستر 
للتكنولوجيا

بصفته على رأس المؤسسات التكنولوجية الرائدة في 
العالم، يجذبمعهد روتشيستر للتكنولوجيا مختلف أنواع 

الطالب الطموحين والمبدعين. بالتعاون مع مجموعة هائلة 
من البرامج األكاديمية المتميزة، وهيئة تدريس ملتزمة 

ويمكن الوصول إليها، ومرافق متطورة، وتركيز عملي 
على التعلم التجريبي، وحياة طالبية مفعمة بالنشاط، يمكنك 

فهم السبب في أننا دائًما في طريقنا ألمر مذهل.

جامعة شاملة
يتكون معهدروتشيستر للتكنولوجيا من تسع كليات، وهو 

يمثل جامعة ذات شهرة عالمية تقدم أكثر من 300 برنامج 
في مجاالت متنوعة مثل الفن والتصميم والعلوم والهندسة 

واألعمال والدراسات البيئية والعلوم الطبية والصحية 
والحوسبة والدراسات اإلنسانية. وفي ظل المرافق 

الممتازة، وهيئة التدريس الموقرة، والدورات التدريبية 
المبنية على االبتكار والتكنولوجيا، ستحصل على تعليم 
على مستوى عالمي يؤهلك للنجاح في المجتمع العالمي.

مصنف كجامعة حكومية
يحظى معهد روتشيستر للتكنولوجيا بسمعة طيبة كأحدى 
أفضل الجامعات على مستوى العالم وقد أقره مرشدون 

جامعيون رائدون وقطاع العمل ومجالت تحظى باالحترام 
على الصعيد الدولي

يو إس نيوز آند وورلدريبورت
احتل المرتبة 117 بين الجامعات الحكومية  ▪

احتل المرتبة 52 من بين أفضل الكليات قيمةً -   ▪ 
"كليات رائعة، أسعار مناسبة"

برينستون ريفيو
مسجل في إصدار 2021 من أفضل الكليات قيمًة:  ▪ 

200 كلية ذات عائد استثماري هائل الستثمارك في التعليم

مجلة فوربس
ُمسجل ضمن "أفضل الكليات في أمريكا"  ▪

برنامج فولبرايت
في العام الماضي، استقبل RIT  )معهد روتشيستر للتكنولوجيا( 

15 طالبًا دوليًا من 12 دولة للدراسة في برنامج فولبرايت 
للطالب األجانب.

معهد روتشيستر للتكنولوجيا هو المكان 
الذي سيفيض عليك بمجتمع نابض 

بالحياة يزخر بالطالب الذين يتعاونون 
مع الخبراء والمتخصصين لخدمة األفكار 
العظيمة والسعي وراء الحلول اإلبداعية.

إنه ملتقى للتخصصات، ومنصة انطالق 
لمستقبل مهني باهر، وستقضي فيه وقتًا 

لن تنساه أبًدا.

إنها حالة ذهنية فريدة يتم فيها استكشاف 
المفاجآت وقد أصبحت اإلنجازات على 

مقربة منك.

وبرفقة األدوات والمساحة الالزمة 
لإلبداع واالكتشاف واالبتكار، ستتحقق 

األفكار على أرض الواقع.

ر مليًّا حقق هدفك. أخرجه للنور. فّكِ

هل أنت مستعد؟

ارسم المستقبل
ع مداركك. وّسِ

تستقطب معارض التوظيف لدينا، 
التي تُقام مرتين في العام، مئات من 
أرباب العمل من جميع أنحاء العالم.

1:13
 نسبة الطالب/ 

أعضاء هيئة التدريس

23
 طالبًا في 

الفصل المتوسط

قوة الشبكات
يتيح لك الحصول على درجة RIT، العمل في شركة كبيرة 

مع أكثر من 130,000 من الخريجين الناجحين الذين 
يقدرون قوة درجة RIT ويسعون لتعيين خريجينا.

تتوفر في RIT فصول دراسية دولية للخريجين ويجتمعون 
معًا في مجموعة كبيرة من الفعاليات في جميع أنحاء العالم.

ارسم المستقبل



 السكن
rit.edu/housing

RIT عبارة عن حرم جامعي آمن يوفر مدنًا جامعية وشققًا ومنازل 
في الحرم الجامعي. تتوفر أيًضا العديد من خيارات السكن خارج 

الحرم الجامعي بالقرب منه.

الخدمات المقدمة للطالب الدوليين
rit.edu/iss

تعمل "الخدمات المقدمة للطالب الدوليين" ISS مع طالبنا 
الدوليين لضمان أن يكون وقتهم الذي يقضونه في RIT ناجًحا 

وممتعًا. وهي تتولى مسؤولية:

توجيه الطالب الدوليين  ▪
تقديم المشورة بشأن مسائل الهجرة )على سبيل المثال،   ▪ 

المحافظة على الوضع القائم، التقدم بطلب للحصول على 
التدريب العملي االختياري "OPT" أو التدريب العملي 

)"CPT" المنهجي

مركز اللغة اإلنجليزية
rit.edu/elc

يقدم المركز دورات على جميع المستويات، مصممة لمساعدة 
الطالب في االستعداد للدراسة األكاديمية في إحدى الجامعات 

األمريكية. يقدم المركز برامج صيفية لمدة 5 أسابيع و9 أسابيع، 
مصممة لمساعدة الطالب في االستعداد للدراسة األكاديمية.

الحياة في الحرم 
الجامعي

يقدم RIT  23 رياضة مشتركة بين الكليات للرجال والنساء، 
وخاصة الهوكي للرجال والنساء في القسم األول. تحظى 

الرياضات الجماعية بشعبية في RIT وتشمل المرافق 
الترفيهية المتميزة فيه حلبتين للتزلج على الجليد ومركًزا 

لأللعاب المائية وصالة رياضية ومرافق لياقة بدنية شاملة.

3.600

%90
%10

كان 90% من تلك النسبة في 
الواليات المتحدة في 45 دولة 
مختلفة، و 10% في دول أخرى.

مهمة عمل تعاونية مدفوعة األجر 
أكملها الطالب الدوليون على مدار السنوات 

الثالث الماضية.

ما يميز خريجي RIT ليس فقط الدرجة التي حصلوا 
عليها، بل ما بذلوه من جهد حتى قبل حصولهم عليها. 

يبدأ التكليف لدينا بنجاحك على الفور، مع التعرض 
المبكر في أغلب األحيان لمجموعة متنوعة من المسارات 

المهنية والمجاالت والبيئات. إنه التخطيط المهني في 
أفضل صوره: من التنقيب واالكتشاف الوظيفي، وتطوير 

المهارات، وإنشاء مسارات وظيفية إلى فرص التعليم 
التعاوني، وتحديد الطموحات الوظيفية، والسعي وراء 

فرص العمل. إنه التزام جدي تجاه التطوير الوظيفي الذي 
ن طالبنا من متابعة مسار اكتشاف الذات المستمر  يمّكِ
واإلنجاز المهني. ونحن نعلم أن التحضير الذي يُطبَّق 

 باستمرار يصبح ممارسة عملية. حيث تبدأ عملية التعلم 
هذه في الفصل الدراسي وتستمر على أرض الواقع. 

التعليم التعاوني — خبرة عملية مدفوعة األجر بدوام كامل 
يمكنك الحصول عليها لتطبيق ما تعلمته في الفصل الدراسي 

على إعدادات قطاع العمل في أرض الواقع.

الـبحث — تحقيق عملي واكتشاف مع مرشدين من أعضاء 
هيئة التدريس، إذ يمكنك االستكشاف والتعلُّم في أكثر من 

50 مركًزا ومختبًرا لألبحاث.

الخبرات العالمية — ادرس في أحد فروع RIT العالمية في 
الصين أو كرواتيا أو دبي أو كوسوفو الكتساب وجهات نظر 

.RIT جديدة وزيادة وعيك الثقافي مع حصولك على درجة

الخدمات المهنية
باإلضافة إلى المساعدة التعاونية في التوظيف، يوفر لك 
مكتب الخدمات المهنية والتعليم التعاوني أيًضا ما يلي: 

اإلرشادات المتعلقة بالبحث عن عمل دائم   ▪
معلومات عن الراتب والوظيفة  ▪

االستعداد للمقابلة وإعداد السيرة الذاتية  ▪
تقديم المشورة المهنية  ▪

معرضان سنويان للوظائف على مستوى الجامعة،   ▪
باإلضافة إلى معارض التوظيف في التخصصات 

الرئيسية
اتصاالت مع أكثر من 3,000 صاحب عمل من   ▪

RIT الشركاء الذين يوظفون طالب

 يحتل الصدارة عالميًا في التعليم التعاوني 
والتعلم عن طريق التدريب العملي

الطالب الذين 
يحضرون معرض 

 RIT توظيف
نصف السنوي

احتل RIT المرتبة 12 بين 
أفضل الجامعات لبرامج 

التدريب والتعاون لدى يو 
إس نيوز آند وورلد 

ريبورت لعام )2022(.

،في الواليات المتحدة

وعلى الصعيد الدولي

بعض األمثلة المختارة لشركاء قطاع األعمال الذين يبحثون 
عن طالب دوليين

%93
يُعرف معدل النتائج بأنه النسبة المئوية 

لين   للخريجين الملتحقين بالعمل، أو المسجَّ
للدراسة بدوام كامل، أو الذين يشاركون 

في الخدمة العسكرية أو التطوعية. 

معدل النتائج اإلجمالية

https://www.rit.edu/housing 
https://www.rit.edu/housing 


الفنون والتصميم والعمارة
mouse )M.Arch.( العمارة

)MFA( أعمال الخزف

)MFA( ستوديو الفنون الجميلة

)MFA( تصميم األثاث

)MFA( أعمال الزجاج

)MFA( التصميم الصناعي

)MS( التصميم التكاملي

)MS( فنون وتكنولوجيا وسائل اإلعالم

)MFA( الرسومات التوضيحية الطبية

)MFA( تصميم المعادن والمجوهرات

الطباعة الفنية غير السامة )شهادة. الدراسات العليا 
المتقدمة.(

الفنون البصرية - جميع المراحل )التربية الفنية( 
)MST(

)MFA( تصميم االتصاالت المرئية

األعمال واإلدارة
المحاسبة والتحليالت المالية )شهادة الدراسات العليا 

mouse ).المتقدمة

)MS( المحاسبة والتحليالت المالية

)Ph.D.( األعمال

)MBA( إدارة األعمال

)MBA( إدارة األعمال – تنفيذية

)MBA( mouse إدارة األعمال – تنفيذية عبر اإلنترنت

)MS( mouse تحليل األعمال

 )MS( إدارة اإلنشاءات

mouse  )MS( علوم البيانات

)ME( اإلدارة الهندسية

mouse  )MS( إدارة البيئة والصحة والسالمة

)MS( التمويل

)MS( إدارة سلسلة اإلمداد العالمية

تمويل الرعاية الصحية )شهادة الدراسات العليا 
المتقدمة.( 

 )MS( إدارة النظم الصحية

)MS( إدارة الضيافة والسياحة

استشارات تطبيق منهجية لحل المشكالت وتطوير 
األعمال )الحيود السداسية الرشيقة( )شهادة 

mouse ).الدراسات العليا المتقدمة

mouse  )MS( قيادة التصنيع

)MS( فنون وتكنولوجيا وسائل اإلعالم

mouse  )MS( هندسة اإلنتاج

إدارة المشروعات )شهادة الدراسات العليا 
mouse ).المتقدمة

 ريادة األعمال في مجال التكنولوجيا 
)شهادة الدراسات العليا المتقدمة.(

)MS( إدارة االبتكار التكنولوجي وريادة األعمال

إرشادات التعلم في مكان العمل )شهادة الدراسات 
mouse ).العليا المتقدمة

 االتصاالت ووسائل اإلعالم 
الرقمية

)MS( االتصاالت

)MS( شبكات االتصاالت

 )MS( الترجمة الشفوية في مجال الرعاية الصحية

)MS( فنون وتكنولوجيا وسائل اإلعالم

)MS( )MS( علوم الطباعة والوسائط التصويرية

)MFA( تصميم االتصاالت المرئية

علوم الحاسبات والمعلومات
 الذكاء االصطناعي في علوم الحاسوب 

)شهادة الدراسات العليا المتقدمة.(

تحليالت البيانات الضخمة )شهادة الدراسات العليا 
المتقدمة.(

)MS( المعلوماتية الحيوية

)MS( هندسة الحاسوب

mouse  )MS( علوم الحاسب

)Ph.D.( علوم الحاسبات والمعلومات

 )MS( أمن الحاسوب

األمن السيبراني )شهادة الدراسات العليا المتقدمة.( 
mouse

mouse  )MS( علوم البيانات

)MS( تصميم األلعاب وتطويرها

 )MS( المعلوماتية الصحية

mouse  )MS( التفاعل بين اإلنسان والحاسوب

).MS mouse، Ph.D( علم التصوير

mouse  )MS( تكنولوجيا المعلومات والتحليالت

)MS( فنون وتكنولوجيا وسائل اإلعالم

)MS( هندسة البرمجيات

)MFA( تصميم االتصاالت المرئية

تطوير الشبكات )شهادة الدراسات العليا المتقدمة.(

الهندسة وتكنولوجيا الهندسة
mouse  )M.Arch( العمارة

)Ph.D.( الهندسة الطبية الحيوية والكيميائية

)MS( هندسة الحاسوب

)Ph.D.( الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب

)MS( الهندسة الكهربائية

)ME( اإلدارة الهندسية

).Ph.D( الهندسة

mouse  )MS( إدارة البيئة والصحة والسالمة

)Ph.D. ،MS mouse( علم التصوير

)MS ( الهندسة الصناعية وهندسة النظم

استشارات تطبيق منهجية لحل المشكالت وتطوير 
األعمال )الحيود السداسية الرشيقة( )شهادة. 

mouse ).الدراسات العليا المتقدمة

)MS( تكامل األنظمة التصنيعية والميكانيكية

mouse  )MS( قيادة التصنيع

علم و هندسة المواد )شهادة الدراسات العليا 
)MS ،المتقدمة

)Ph.D.( الهندسة الميكانيكية والصناعية

)ME, MS( الهندسة الميكانيكية

)MS( هندسة اإللكترونيات الدقيقة

)Ph.D.( هندسة النظم الدقيقة

)MS( علوم التغليف

mouse  )MS( هندسة اإلنتاج

)MS( هندسة البرمجيات

)MS( هندسة االستدامة

)MS( النظم المستدامة

علم االهتزاز )شهادة الدراسات العليا المتقدمة.(

الدراسات البيئية واالستدامة
mouse  )M.Arch( العمارة

)MS( العلوم البيئية

mouse  )MS( إدارة البيئة والصحة والسالمة

)MS( علوم التغليف

)Ph.D.( االستدامة

)MS( هندسة االستدامة

)MS( النظم المستدامة

تصميم األلعاب وتطويرها وفنونها
)MS( تصميم األلعاب وتطويرها

المهن الصحية والعلوم الطبية
)MS( المعلوماتية الحيوية

تمويل الرعاية الصحية )شهادة الدراسات العليا 
المتقدمة.( 

 )MS( الترجمة الشفوية في مجال الرعاية الصحية

 )MS( المعلوماتية الصحية

 )MS( إدارة النظم الصحية

)MS( إدارة الصحة والرفاهية

)MFA( الرسومات التوضيحية الطبية

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
والتعليم

)MS( العدالة الجنائية

علم النفس الهندسي )شهادة الدراسات العليا 
المتقدمة.(

)MS( العلوم البيئية

mouse  )MS( إدارة البيئة والصحة والسالمة

)MS( علم النفس التجريبي

 )MS( الترجمة الشفوية في مجال الرعاية الصحية

mouse  )MS( الدراسات المهنية

)MS( العلوم والتكنولوجيا والسياسة العامة

)MS( التعليم الثانوي للطالب الصم أو ضعاف السمع

الفنون البصرية - جميع المراحل )التربية الفنية( 
)MST(

دراسات فردية
mouse  )MS( الدراسات المهنية

الرياضيات والعلوم
)MS( الرياضيات التطبيقية الحسابية والحاسوبية

اإلحصاء التطبيقي )شهادة الدراسات العليا المتقدمة، 
mouse  )MS

)MS, Ph.D.( تكنولوجيا علوم الفيزياء الفلكية

)MS( المعلوماتية الحيوية

)MS( علم الِكيمياء

)MS, Ph.D.( علم األلوان

mouse  )MS( علوم البيانات

)MS( العلوم البيئية

mouse  )MS( إدارة البيئة والصحة والسالمة

)MS mouse, Ph.D.( علم التصوير

علم و هندسة المواد )شهادة الدراسات العليا 
)MS ،المتقدمة

)Ph.D.( النمذجة الرياضية

)MS( علوم التغليف

)MS( علم الفيزياء

).Ph.D( االستدامة

)MS( النظم المستدامة

التصوير واألفالم والرسوم المتحركة
)MFA( األفالم والرسوم المتحركة

)MFA( التصوير الفوتوغرافيوالوسائط المتعلقة به

rit.edu/grad برامج درجة الدراسات العليا

برامج الدكتوراه

تكنولوجيا علوم الفيزياء الفلكية
الهندسة الطبية الحيوية والكيميائية

)Ph.D( األعمال
علوم األلوان

علوم الحاسبات والمعلومات
الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب

الهندسة
علم التصوير

النمذجة الرياضية
).Ph.D( الهندسة الميكانيكية والصناعية

هندسة النظم الدقيقة
االستدامة

 mouse خيار التعلم عبر اإلنترنت متاح
     على اإلنترنت فقط

ماجستير الدراسات المهنية هو درجة متعددة 
التخصصات تمكن المتعلمين من إعداد خطة مخصصة 

للدراسات العليا مصممة خصيًصا ألهدافهم المهنية.

mouse  )MS( الدراسات المهنية

الفن والتصميم
التصميم الرقمي ثالثي األبعاد

تصميم الجرافيك

الرسم اإليضاحي

التصميم الرقمي ثالثي األبعاد

التصميم الصناعي

وسائل اإلعالم والفنون والتكنولوجيا

الرسومات التوضيحية الطبية

تصميم وسائل اإلعالم الجديدة

 فنون االستوديو— 
خيار أعمال الخزف   

خيار النماذج الموسعة   
خيار تصميم األثاث   

خيار الزجاج   
خيار تصميم المعادن والمجوهرات   

خيار الرسم   
خيار الطباعة الفنية   

خيار النحت  

األعمال واإلدارة
المحاسبة

تنمية المجتمعات والقيادة الشاملة

علم االقتصاد

التمويل

إدارة الضيافة والسياحة

إدارة األعمال العالمية

)MIS( نظم المعلومات اإلدارية

التسويق

إدارة سلسلة اإلمداد

االتصاالت ووسائل اإلعالم الرقمية
اإلعالن والعالقات العامة

ترجمة لغة اإلشارة األمريكية–اإلنجليزية الشفوية

االتصاالت

العلوم اإلنسانية والحوسبة والتصميم

الصحافة

وسائل اإلعالم والفنون والتكنولوجيا

تصميم وسائل اإلعالم الجديدة

تطوير وسائل اإلعالم التفاعلية الجديدة

علوم الحاسبات والمعلومات
التصميم الرقمي ثالثي األبعاد

 المعلوماتية الحيوية وعلم األحياء الحسابي —
خيار علم الوراثة الجزيئي  

الرياضيات التطبيقية الحسابية

هندسة الحاسوب

تكنولوجيا هندسة الحاسوب

علوم الحاسب

الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات

أمن الحاسوب

العلوم اإلنسانية والحوسبة والتصميم

تصميم األلعاب وتطويرها

الحوسبة البشرية

علم التصوير

)MIS( نظم المعلومات اإلدارية

وسائل اإلعالم والفنون والتكنولوجيا

تصميم وسائل اإلعالم الجديدة

تطوير وسائل اإلعالم التفاعلية الجديدة

هندسة البرمجيات

حوسبة الويب واألجهزة المحمولة

الهندسة وتكنولوجيا الهندسة
الهندسة الطبية الحيوية

الهندسة الكيميائية

 تكنولوجيا الهندسة المدنية —
خيار    

إدارة اإلنشاءات    
خيار تصميم اإلنشاءات   

خيار المواردالمائية  

هندسة الحاسوب

 تكنولوجيا 
 هندسة الحاسوب—

خيار الصوت   
خيار االتصاالت السلكية والالسلكية  

 الهندسة الكهربائية—
خيار الذكاء االصطناعي   

خيار الطاقة النظيفة والمتجددة   
خيار هندسة الحاسوب   

خيارعلم الروبوتات  

 تكنولوجيا 
 الهندسة الكهربائية—

خيار الصوت   
خيار االتصاالت السلكية والالسلكية  

علم التصوير

الهندسة الصناعية

 الهندسة الميكانيكية —
خيار هندسة الطيران والفضاء الجوي   

خيار هندسة السيارات   
خيار الهندسة الحيوية   

خيار الطاقة والبيئة  

تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية

تكنولوجيا هندسة الميكاترونكس

هندسة اإللكترونيات الدقيقة

علوم التغليف

تكنولوجياالروبوتات وهندسة التصنيع

هندسة البرمجيات

الدراسات البيئية واالستدامة
 تكنولوجيا الهندسة المدنية—

خيار إدارة اإلنشاءات   
خيار تصميم اإلنشاءات   

خيار المواردالمائية  

العلوم البيئية

 االستدامة البيئية والصحة والسالمة—
خيار االستدامة البيئية   

خيار    
الصحة والسالمة المهنية    

خيار    
المسح والتحليل الجغرافي المكاني   

علوم التغليف

تصميم األلعاب وتطويرها وفنونها
التصميم الرقمي ثالثي األبعاد

األفالم والرسوم المتحركة

تصميم األلعاب وتطويرها

العلوم اإلنسانية والحوسبة والتصميم

الرسم اإليضاحي

تطوير وسائل اإلعالم التفاعلية الجديدة

حوسبة الويب واألجهزة المحمولة

المهن الصحية والعلوم الطبية
 المعلوماتية الحيوية وعلم األحياء الحسابي —

خيار علم الوراثة الجزيئي  

العلوم الطبية الحيوية

التكنولوجيا الحيوية والعلوم البيولوجية الجزيئية

التصوير بالموجات فوق الصوتية الطبية للتشخيص 
الطبي )الموجات فوق الصوتية(

علم التغذية

علم التمارين الرياضية

الرسومات التوضيحية الطبية

علوم التغذية

)بكالوريوس/ ماجستير( طبيب مساعد

تمهيدي طب بشري/ تمهيدي طب بيطري

العلوم اإلنسانية واالجتماعية
mouse *العلوم والفنون التطبيقية

 علوم اللغة والثقافة الحديثة التطبيقية—
خيار اللغة الصينية، خيار اللغة الفرنسية   
خيار اللغة اليابانية، خيار اللغة اإلسبانية  

ترجمة لغة اإلشارة األمريكية – اإلنجليزية الشفوية

تنمية المجتمعات والقيادة الشاملة

العدالة الجنائية

العلوم اإلنسانية والحوسبة والتصميم

علم االقتصاد

اللغة اإلنجليزية

التاريخ

الدراسات الدولية والعالمية

دراسات المتاحف

الفلسفة

العلوم السياسية

دراسة تمهيدية للقانون

علم النفس

السياسة العامة

علم االجتماع واألنثروبولوجيا

الرياضيات والعلوم
الرياضيات التطبيقية

اإلحصاء التطبيقي وتحليالت البيانات

الِكيمياء الحيوية

 المعلوماتية الحيوية وعلم األحياء الحسابي —
خيار علم الوراثة الجزيئي  

علم األحياء

العلوم الطبية الحيوية

التكنولوجيا الحيوية والعلوم البيولوجية الجزيئية

علم الِكيمياء

الرياضيات التطبيقية الحسابية 

علم التصوير

علم الفيزياء

تمهيدي طب بشري/ تمهيدي طب بيطري

األفالم والرسوم المتحركة
 األفالم والرسوم المتحركة—

خيار الرسوم المتحركة   
خيار اإلنتاج  

علم التصوير

علم الصور المتحركة 

 فنون التصوير الفوتوغرافي والتصوير —
خيار التصوير اإلعالني   

خيار التصوير الفوتوغرافي والفنون الجميلة   
خيار التصوير الصحفي   

خيار الوسائط المرئية  

علوم التصوير الفوتوغرافي

دراسات فردية وغير معلن عنها
mouse *العلوم والفنون التطبيقية

استكشاف الفنون

استكشاف األعمال

استكشاف الحوسبة 

استكشاف التصميم

استكشاف الهندسة

استكشاف تكنولوجيا الهندسة

استكشاف الفنون الحرة

استكشاف فنون التصوير الفوتوغرافي والعلوم

استكشاف العلوم

*  مقدمة من كلية الدراسة الفردية في قسم الدراسات الجامعية.  

rit.edu/first-year برامج درجة البكالوريوس

 mouse  خيار التعلم عبر اإلنترنت متاح
     على اإلنترنت فقط

المعلومات صحيحة وقت الطباعة.

https://www.rit.edu/oce 
https://www.rit.edu/research 
https://www.rit.edu/housing 
https://www.rit.edu/iss 
https://www.rit.edu/elc 
https://admissions.rit.edu
https://www.rit.edu/ptgrad/chinese
https://www.facebook.com/RITfb
https://www.instagram.com/rittigers/
https://twitter.com/RITtigers
https://www.youtube.com/RITUniversityNews
https://www.reddit.com/r/rit/
https://weibo.com/ritedu


أكثرمن

200 مليون دوالر 
أمريكي

 يتم تقديمها في صور مكافآت ومنح دراسية سنويًا.

الطالب الجامعيون
 المستندات الدراسية )انسخ طبق األصل، 	

نتائج االمتحانات، شهادات الدرجات(
رسوم التقديم 65 دوالًرا أمريكيًا 	
	 **IELTS أو TOEFL
 ملف )لمقدمي الطلبات لكلية الفنون أو التصميم  	

أو الحرف األمريكية(
درجات اختبارات SAT أو ACT اختيارية 	

ف على المزيد على الرابط التالي   تعرَّ
.admissions.rit.edu

الخريج الجامعي
 المستندات الدراسية  	

)انسخ طبق األصل، شهادات الدرجات(
مقال شخصي 	
رسوم التقديم 65 دوالًرا أمريكيًا 	
	 ***IELTS أو TOEFL
	  GRE :)الشروط اإلضافية )تختلف حسب البرنامج

)اختبار تقييم الخريجين( أو GMAT )اختبار علوم 
اإلدارة للخريجين(، مراجع أكاديمية، كتابة عينات، ملف

.rit.edu/grad ف على المزيد على تعرَّ

للقبول النهائية  المواعيد 
 الطالب الجامعيون

 القرار المبكر األول – 1 نوفمبر
 القرار المبكر الثاني – 1 يناير

القرارالعادي – 15 يناير

 برامج الدراسات العليا
 لها مواعيد قبول نهائية مستمرة 
 وأولوية. يُرجى االطالع على 

برنامجك لمعرفة التفاصيل.

معهد روتشستر للتكنولوجيا
روتشستر، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية

1M-P2922-3/22-HUB-AXT
 © 2022 معهد روتشستر للتكنولوجيا 

 جميع الحقوق محفوظة. RIT هي عالمة تجارية مسجلة 
لمعهد روتشستر للتكنولوجيا.

rit.edu

RIT ليس به تمييز عنصري. يرحب RIT بالتنوع في الموظفين 
ويقدره ويوفر فرًصا متساوية لجميع األفراد المؤهلين بغض النظر 

عن العرق واللون والعقيدة والعمر والحالة االجتماعية والنوع 
االجتماعي والجنس والدين والتوجه الجنسي والهوية الجنسية 

والتعبير الجنساني واألصل القومي والموقف من التجنيد واإلعاقة.

انضم إلى المحادثة!

rit.edu/international
rit.org.cn )中文(

RITfb

@RITtigers

@RITtigers

نوع االختبار
الحد األدنى من الدرجات 

للقبول المباشر

)IBT( عبر اإلنترنت TOEFL 79اختبار

550اختبار TOEFL الورقي

)PTE( 58اختبار بيرسون األكاديمي

IELTS6.5

سيراعى إلحاق الطالب األقل من الحد األدنى للقبول المشروط.

 RITUniversityNews

reddit.com/r/rit

 :QQ رقم مجموعة 
224366048

weibo.com/ritedu

شروط التقديم

WeChat / 微信

الطالب الجامعيون
2023-2022

 العام الدراسي 
)فصالن دراسيان(

53,720 دوالًرا أمريكيًاالرسوم الدراسية
18,634 دوالًرا أمريكيًا التكاليف التقديرية للمعيشة وغيرها من النفقات 
72,354 دوالًرا أمريكيًا التكلفة اإلجمالية المقدرة للحضور 

الخريج الجامعي
2023-2022

 العام الدراسي 
)فصالن دراسيان(

الرسوم الدراسية )12-18 ساعة معتمدة لكل 
فصل دراسي(

54,176 دوالًرا أمريكيًا

18,750 دوالًرا أمريكيًا التكاليف التقديرية للمعيشة وغيرها من النفقات 
72,926 دوالًرا أمريكيًا التكلفة اإلجمالية المقدرة للحضور 

40,626 دوالًرا أمريكيًاالرسوم الدراسية )9 ساعات معتمدة لكل فصل دراسي*(
18,750 دوالًرا أمريكيًا التكاليف التقديرية للمعيشة وغيرها من النفقات 
59,376 دوالًرا أمريكيًا التكلفة اإلجمالية المقدرة للحضور 

* برامج الهندسة والحاسوب

**إذا لم يقدم الطالب درجات TOEFL أو IELTS، فيجب عليهم إجراء اختبار RIT إلتقان اللغة اإلنجليزية لالختبار خارج دورات اللغة اإلنجليزية. تبلغ تكلفة اختبار )RIT(  للغة 
اإلنجليزية 50 دوالًرا. تفضل بزيارة rit.edu/studentaffairs/elc/test-dates لمزيد من المعلومات.

***تزيد العديد من برامج الدراسات العليا الحد األدنى من المتطلبات. تفضل بزيارة rit.edu/grad لمزيد من التفاصيل.

اختبارات اللغة اإلنجليزية

bit.ly/RITYouku

الدراسية المنح 
 يلتحق جميع الطالب الدوليين 

بالمنح الدراسية على أساس الجدارة.

كندا

الواليات 
المتحدة

مونتلاير
أوتاوا

تورنتو
نياجارا فولز

بوفالو
روتشستر

سيراكيوز

تشارلستون

واشنطن العاصمة

بيتسبرغفيالدلفيا

نيويورك

بالتيمور

ألباني





الحضور تكلفة 

تفضل بزيارة rit.edu/tuition لمزيد من المعلومات.

money7

https://www.rit.edu/grad
https://www.rit.edu
https://www.rit.edu
https://www.rit.edu/ptgrad/chinese
https://www.facebook.com/RITfb
https://www.instagram.com/rittigers/
https://twitter.com/RITtigers
https://www.rit.edu
https://www.facebook.com/RITfb
https://twitter.com/RITtigers
https://www.instagram.com/rittigers/
https://www.reddit.com/r/rit/
https://www.reddit.com/r/rit/
https://weibo.com/ritedu
https://weibo.com/ritedu
https://www.reddit.com/r/rit/
https://www.rit.edu/grad
http://i.youku.com/u/UMTc1Mzk1NTIwMA
https://www.youtube.com/RITUniversityNews

