
 ھا. و قد صنفتلتعلیم الجامعيالراسخ باتزام اإللوھي تجمع بین جامعة بحث من الطراز األول و   1834أِسسْت جامعة تولین في سنة 

 لترقیة التعلیم    "كارنیغي"مؤسسة 

في میدان   أفضل إثنین في المئة على المستوى الوطني بینیأتي تصنیفھا و  مجال البحثمن بین الجامعات األكثر نشاطا في 

 تتمثل رسالة تولین في خلق و بّث  الجامعات في الجنوب. أحسنستمرارو تعتبر من بین اب أرقى الجامعات ضمن تُصنف  تولین البحث.

تسعى  بنزاھة و حكمة. قیادةو ال اإلبتكاروالحفاظ على المعرفة لتدعیم قدرة األشخاص و المنظمات و أفراد المجتمع على التفكیر و 

یساھم األساتذة و العمال بخبرتھم في جھود إعادة تولین إلى ربط قیمھا و رسالتھا باحتیاجات المجتمع على المستوى المحلي و الدولي. 

  یستعملونھا لخدمة المجتمع. یحصل الطالب على خبرة و مھارات حیاتیّة  البناء في حین

مما یضمن لھم العنایة الشخصیّة من قبل أساتذاتنا المشھورین  طالبا و ھذا في كل المستویات 22عدد الطالب في كل فصل متوسط یبلغ 

أكدیمي  صتخص 75خبرة عملیّة في أكثر من  طالبنا الخدمة والتربصات المیدانیّة عالمیا. تعطي المشاریع التطبقیّة  و مشارع تعلّم

للتجارة، كلیّة  "أي.بي فریمن"في خمس كلیات مختلفة: كلیة العلوم و الھندسة، كلیة الفنون الّحرة، كلیّة ھذه البرامج تُدرس  مختلف.

خیار  التحصل على درجة ماجستیر و درجة بكالوریوس من خالل  ھاطالب الھندسة المعماریّة و كلیة الّصحة العمومیّة. تمنح تولین 

الھندسة المعماریة، فحص الحسابات،  سبیل المثال ال الحصر نذكر من بین ھذه التخصصات على برنامج مكثف مدتھ خمس سنوات. 

  الھندسة الطبیة الحیویة، علم األعصاب، العلوم الحسابیة و الفزیاء.

ن الطالب من اكتساب مجموعة من الخبرات خ مما یمكّ المؤسسات الكبرى التي فرضت الخدمة العامة كشرط للتخرّ تولین ھي من أول 

أنھ یمكن أن یلعبوا دورا تجعلھم یدركون  یباشرون أنشطتھم الدراسیة في الجامعة. المشاریع التي یساھم طالبنا في انجازھا بینما 

ھذا ول أیضا  البعد التطبیقي و العملي لدروسھم النظریة.  یستكشفون و  تخّصصھم األكادیميأساسیا في تطورالمجتمع بغض النظر عن 

لتدعیم خبرتھم المھنیة  یتعامل  طالب تولین مع  ھذا و طالبنا یتمیزون بروح تنافس عالیة عند الترشح للتربصات المیدانیة والوظائف.ف

جینا الذین و اإلتصال بالشبكة العالمیة لخرّ  على وظیفة حصولال طلب قدیم لتحضیر عملیة ت مركز الوظائف و مكتب شؤون الخریجین

 تأدي إلى فرص عمل عالقات قد   لتكوین یمكن تخیّلھ. ھذه طریقة شائعة یتبعھا  الطالب  یشتغلون في كل میدان

 ج.بعد التخرّ 

مشھرون عالمیا خبراء رائدون     .دراستھم في تولین   مھارتھم داخل و خارج الفصول طوال  یحفز الطالب على المشاركة و إظھار 

الطالب في  ةساعدم و إلشراف على  مؤتمرات و ندوات دراسیة احلقات النقاش و في  للمشاركة سنویا یأتون إلى الحرم الجامعي 

في الحرم الجامعي من  و جمعیةناد ي   250یشارك الطالب في أكثر من  كما   إیجاد التطبیقات العملیة لمساعیھم األكادیمیة

تمّكن الطالب من مواصلة مجموعات موسقیة و دینیة و قیادیة إلى منظمات ریاضیة واجتماعیة وأداء موسیقي. كل ھذه المجموعات 

 الثقافة الفریدة التي تتمیز بھا تولین و نیو أورلینز.وسط تكوینھم خارج فصولھم 
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لإللتزام المدني و التطور المھني.لقد صنفت مجلة  غیرمسبوقةفرص  یوفر لطالبنا المتحدة نیو أورلینزمركز إشعاع ثقافي في الوالیات 

نیو أورلینز من بین المدن األسرع نموا في الوالیات المتحدة و من بین المدن الثالثین األرقى في التجارة و الوظائف كما  "فربز"

من بین  أیضا تعتبر بة للطموحین من المتعلمین واالمرتبة الثانیة في قائمة المدن الجاذ في  أورلینز" نیو س نیوزایو"صنفت مجلة 

اإلنغماس فرصة عطي الطالب تنیو أورلینز سأربع سنوات في مدینة مثل  قضاء  .في البالد فعاما بالنشاط و الحیویةإالمدن األكثر 

 سیستطعون استكشاف دن المتجددة في الوالیات المتحدة.مأكبر و أنجح الوا جزء من إحدى كونی  فرصة أنتماما في ثقافتھا الفریدة و

نیو  في نھایة األسبوع و التلذذ بأكل ال یوجد إال في  العدید من أروع المتنزھات في  الوالیات المتحدة و الذھاب الى مھرجانات موسقیة

 أورلینز.

 و أحیاء "لیوال"رائعة الجمال و حدیقة "أودیبن " و جامعة  ببیوت فاخرةي  محاطة ھتقع جامعة تولین في الجزء األعلى من المدینة و  

حرم جامعي بالعیش في  الطالب حضىی و عن وسط المدینة بخمسة أمیال فقط جامعة تولین من عائالت. تبعد   ن معظم سكانھایتكوّ 

أماكن أخرى متوفرة في  غیرنیوأرلینز فرص ثقافیة و مھنیة  مدینةتوفر . مفعمة بالحیویةالمدینة ال یسھل الوصول منھ إلى قلب مثالي

 متمیزة.جد تجربة جامعیة و باإلضافة إلى فرص تعلمیة إستثنائیة في الوالیات المتحدة
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